Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Фото з «Фейсбук»-сторінки Лесі МАРТИНЮК.
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Добра енергетика українського вбрання, яке вдягає
мисткиня, супроводжує її на всіх виставках.

n Герої не вмирають!

Фото з ахіву ФК «Олика».

Володарка
магічних писанок
У великодніх яйцях майстрині
з Володимира-Волинського Лесі
Мартинюк (на фото) закодовані
найщиріші побажання, які неодмінно
мають здійснитися
Євгенія СОМОВА

«ДО МОЄЇ БАБУСІ З УСЬОГО СЕЛА ЗНОСИЛИ
ЯЙЦЯ, ЩОБ ВОНА ЇХ РОЗПИСАЛА»

Уперше я побачила її роботи у Волинському
краєзнавчому музеї — і закохалася в них. Причарували своєю красою, багатим орнаментом
і потужною енергетикою. На кожній писанці закодовані щирі побажання здоров’я, удачі, любові, багатства у прадавніх знаках і безкінечниках. Розписує майстриня не тільки курячі яйця,
а й страусині.

»

Закінчення на с. 16

«Цей турнір свідчить:
люди пам’ятають про те,
що мій син віддав життя за Україну»

n Офіційно

Гройсман змусив
«Нафтогаз» знизити ціну
на газ для населення
Фото kmu.gov.ua.

По завершенню баталій друзі-футболісти традиційно вирушили на могилу Івана,
який уже шосту весну зустрічає серед Небесної Сотні.

Так сказав Микола Тарасюк із Залісочого Ківерцівського району
минулої неділі після фінального свистка футбольних змагань у селищі
Цумань. У вирішальному поєдинку місцевий ФК «Цумань» здолав
ФК «Олика» — рідну команду назавжди 21-річного Воротаря — його
сина, Героя України Івана Тарасюка
с. 12
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Вітаємо!
27 квітня святкуватиме
е ювілей
Галина Андріївна
вна
ДЗЕЦЬКО,
жителька Горохова.
реки
За вікном стрункі смереки
З вітром гомонять,
Наклепали вже лелеки
Мамі 60.
ю,
Наклепали світлу долю,
Свято принесли
го
І бажають, щоб ще довго
З нами ви жили.
Ви завжди за нас
в тривозі —
В горі і добрі,
Гартувалась ваша доляя
В чесному труді.
Ваші руки пахнуть
хлібом,
Свіжим молоком
І трояндами, що квітнуть
Пишно під вікном.

Дорога матусю наша,
Добре серце в вас,
Вам тяжка дісталась чаша —
Виховати нас.
І тепер турбот чимало
Внуки завдають,
Бо в онуках — ваша радість
І життєва путь.
Хай подальша ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Благодаті і здоров’я
В Бога просим вам,
Щоб нам радість приносили
Ви своїм життям!
З повагою і любов’ю
чоловік Віктор, син Дмитро,
невістка Дарія,
дочка Мирослава,
зять Ігор, онук Роман.
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n А ви як думаєте?

…ЩОБ БУВ ГОТОВИЙ ПІСЛЯ «ОСАННА!»
ПОЧУТИ «РОЗІПНИ!»
За вирішення якої проблеми Володимир Зеленський як новообраний
Президент має взятись насамперед?
Фото unian.ua.

Володимир КАРПУК,
народний депутат
України V та VІ
скликань (м. Луцьк):
— Основне: щоб він
осмислив той величезний тягар відповідальності та вагомості завдань,
на які його винесла доля. І був готовий
після «Осанна!» почути «Розіпни!»
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України від партії
УКРОП (м. Луцьк):
— Нагадаю, що конкретні дії Президента
Зеленського почнуться
після інавгурації. 100 днів — перший часовий відтинок, упродовж якого він має
зреалізувати, хоча б частково, три заявлені раніше вектори: зовнішній, антикорупційний і оборонний. Щодо першого,
як заявив Дмитро Разумков, то повороту
на 180 градусів не буде. Зрештою, курс
на ЄС і НАТО парламент закріпив у Конституції. Відтак, можу припускати, що
новообраний Президент візьме участь у
роботі низки запланових раніше заходів
щодо європейської і північноатлантичної
інтеграції. Стосовно антикорупційної роботи, хоча це і не вповні відповідає сфері
його компетентності, водночас очікування громадськості сконцентровані саме
тут. 73% — це протестний електорат,
який вимагає радикальних змін, ефективної роботи антикорупційних органів
і, звичайно, «посадок» — покарання за
тотальне розкрадання «попередників».
У цьому сенсі чи не найкраще розпочати з «Укрооборонпрому» — найгучнішої
корупційної схеми в оточенні екс–президента Порошенка. І саме тут є можливість продемонструвати перезавантаження влади. Це те, чого нетерпляче
чекає суспільство.
Cергій ПАНДРАК,
доброволець
батальйону «Айдар»,
засновник спілки
учасників бойових дій
і АТО «УВО» (м. Рівне):
— Новообраний Президент зобов’язаний діяти згідно з Конституцією й наданими
йому повноваженнями. Першим указом
він повинен розпустити Верховну Раду
й призначити вибори до неї. Другий —
амністія всім українським захисникам,
засудженим за неважкі злочини, окрім
зґвалтування, вбивства та грабежу.
Якщо хтось із воїнів привіз із фронту
гранату й отримав за це шість років, то
їх потрібно помилувати. Президент має
таке право. Наступний крок — обміняти
всіх на всіх. Виходити на Путіна й казати: «Ми з тобою — два Володьки». Коли
Зеленському вдасться домовитися й
припиняться обстріли на лінії розмежування, тоді перестануть гинути наші бійці та мирне населення у сірій зоні, то я,
як бойовий офіцер, йому першим аплодуватиму, хоча й за нього не голосував.
Ігор ЛАПІН,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Зеленський як
мінімум мав би насамперед взятися за ті проблеми, які обіцяв вирішити під час виборів. У
нього було кілька ключових тез (хоча ми
знаємо, що вони не в компетенції Пре-

Щойно Володимир Олександрович дізнався: українці вручили йому булаву
своїми 73,22% підтримки...

нового Президента всі
« Від
чекають гідних зарплат.
Але одноосібно він цього не
досягне.

»

зидента, але тим не менше): зниження
тарифів, завершення війни. Тому мав би
почати з цього. А суспільство подивиться, як це в нього вийде.
Артем
ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності,
нагороджений
орденом
«За мужність»
ІІІ ступеня (м. Луцьк):
— У новообраного Президента є
програма, яку він представив під час
передвиборчої кампанії, тож згідно з
нею нехай і діє після інавгурації. Володимир Олександрович багато наобіцяв
— є за що взятися…
Я не прихильник Зеленського. Але
буду радий, якщо йому вдасться поліпшити в країні економічну ситуацію,
а відтак — добробут народу. Звичайно,
першочерговим завданням глави держави є закінчення війни, повернення частини окупованого Донбасу. Це те, чого
чекають всі українці.

буде кадрова. І від її вирішення буде залежати не тільки майбутнє України, а й
доля самого Зеленського.
Петро САГАНЮК,
володимир–
волинський
міський голова
(м. Володимир–
Волинський):
— Проблема номер
один, яку потрібно вирішувати, — це припинення війни, встановлення миру в Україні й повернення
окупованих територій та анексованого
Криму. Друга — тарифи на житлово–комунальні послуги, які мають бути «підйомними» для наших громадян. І хоч
це не сфера компетенції Президента
України, але він має право відмінити
рішення або накласти вето. Водночас,
не зволікаючи, варто братися за економічне зростання у країні. Досить нам
розповідати «казки», який рівень життя у
Європі, навіть у Польщі. До речі, на початку 1990–х ми були в рівних «стартових» умовах із тією ж Варшавою, а може,
навіть у кращих.

Михайло ХАРКІВ,
учасник АТО
(с. Скригове
Горохівського
району):
— Я не прихильник
Зеленського, але, як казав Кравчук, «маємо те,
що маємо». Є багато важливих питань
для діяльності глави держави, одне з
них виокремити важко: і мовне, коли
не ухвалять закону, і захист української
церкви, і війна… Напевно, найперше
потрібно, щоб він порвав зв’язки з Коломойським і Росією, принаймні, аби
більше не йшлося про «стояння на колінах перед Путіним».

Богдан ШИБА,
луцький міський
голова
2006—2010 років
(м. Луцьк):
— Президентські вибори показали: немає
протистояння Схід—Захід, розумні–нерозумні чи що ще хтось
придумує. Просто люди, час яких настав
управляти, вибрали його провайдером
змін, і дуже важливо, які кадри будуть їх
реалізовувати. Оскільки Володимир Зеленський був прапором революції поколінь, то йому треба якомога швидше підібрати і розставити фахівців на ключові
посади, які будуть конструктивно працювати. Бо система влади розхитана,
всі в очікуванні. Дуже серйозно треба
попрацювати над розстановкою кадрів.
Якщо новообраний глава держави втратить цей час, він проґавить усе. Треба
дуже швидко призначати підготовлених
розумних людей на ключові посади.

Олександр СТАДНИК,
художній керівник
Волинського
народного хору
(м. Луцьк):
— Не дуже хочу говорити на цю тему. Це аж
ніяк не мій президент,
але думаю, що головною проблемою

Роман РОМАНЮК,
директор
Волинського
обласного центру
зайнятості (м. Луцьк):
— У суспільства —
великі очікування. Зеленський багато наобіцяв. Одне з його популістських гасел

— зниження тарифів на газ. Але ще не
було інавгурації, а він уже відмежувався від них. Болюча тема — війна. Всі
ми хочемо миру. Але я не в захваті від
обіцяного Зеленським. Домовлятися з
Росією? З ким? З агресором, який нас
не хоче чути? Війну треба закінчувати, заручившись підтримкою Європи,
світової спільноти. Ще одна проблема
— зарплати. Люди хочуть жити достойно. Для цього в нас є все: трудовий,
інтелектуальний потенціал, земля, бажання… За правильної розстановки акцентів можемо жити, як європейці. Від
нового Президента всі чекають гідних
зарплат. Але одноосібно він цього не
досягне. Хай переконує парламент, аби
проголосував, і продовжує все найкраще, що зробив Петро Порошенко, зберігає та розвиває його напрацювання.
Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні,
заслужений лікар
України (смт Турійськ):
— На мою думку,
найголовніша і першочергова справа
— встановлення миру. Звісно, не будь–
якою ціною, а за умови, що Україна залишиться незалежною, а Донбас і Крим
будуть їй повернуті. Коли Володимир Зеленський брав на себе відповідальність
за долю країни, то мусив думати, як вирішуватиме цю проблему. Він говорив, що
вестиме перемовини з Путіним. Багато
хто це сприйняв як зміну курсу, як «російський вибір» замість європейського.
Але я думаю, що уроки Майдану не забуті. І українці, і світова спільнота не допустять, щоб наша держава опинилася під
кремлівською п’ятою. До речі, прочитав
недавно, що спеціальний представник
Державного департаменту Сполучених
Штатів Америки у справах України Курт
Волкер підтримує прямий діалог переможця президентських виборів Володимира Зеленського та президента Росії Путіна задля досягнення перемир’я.
Буде результат чи ні — покаже час, але
прагнути до припинення війни треба.
Ірина ФАРІОН,
доктор філологічних
наук, мовознавець,
член політради
ВО «Свобода»,
народний депутат
України VII скликання
(м. Львів):
— Дуже складно відповідати, за яку
проблему має в першу чергу взятися
новообраний глава країни, тому що в
моїй голові ця людина і президентство
не укладаються ніяк. Тому особисто
мені важко прогнозувати якісь кроки
на цій посаді ще донедавна учасника
«95 кварталу», який стрибав по сцені, а
тепер керуватиме державою. Я ніколи
не дивилася цих передач, і чесно кажучи, якби за Володимира Зеленського
не віддали голоси люди, я б не звернула уваги, що такі шоу в нашому просторі існують і приваблюють глядачів.
Тому, на жаль, я не маю відповіді на це
запитання. Але знаю, що мають робити самодостатні сильні українці, які не
підтримували цю людину. Нам своїм
шляхом іти і далі. Треба готуватися до
парламентських виборів і пам’ятати,
що в нас не президентська республіка,
а парламентсько–президентська. І ми
робитимемо все залежне від нас, аби у
парламентсько–президентській формі
блокувати антидержавні та антиукраїнські дії і, головне, зберегти подальший
національний розвиток держави, якщо
він за ці п’ять років був.
Бліц провели
Алла ЛІСОВА, Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК, Мирослава КОЗЮПА,
Людмила ВЛАСЮК, Євгенія СОМОВА,
Лариса ЗАНЮК, Кость ГАРБАРЧУК,
Сергій НАУМУК, Олег КРИШТОФ,
Тамара ТРОФИМЧУК. n
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26 КВІТНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 6.01, захід — 20.33, тривалість
дня — 14.32).
Місяць у Козерозі, Водолії. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Артемон, Кріскент, Дмитро, Артем, Георгій, Феодосій, Степан.

Фото styler.rbc.ua.

27 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.59, захід — 20.34, тривалість
дня — 14.34).
Місяць у Водолії. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Мартин, Остап, Антон, Іван,
Кирик.
28 КВІТНЯ

До краси прагнемо, але самі її нищимо
Фото Нововолинськ.com.ua.

Щороку в Пасхальні дні
нововолинський майдан
Незалежності
й прилеглі до нього вулиці
набувають особливої
ошатності й краси.
Тепер, як і торік, центр
міста прикрашатимуть
двометрові писанки
з оригінальним розписом
— візерунками областей
України

Сонце (схід — 5.57, захід — 20.36, тривалість
дня — 14.39).
Місяць у Водолії. 22–23 дні Місяця.
Іменинники:
Василина,
Сава,
Трохим,
Анастасія,
29 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.55, захід — 20.38, тривалість
дня — 14.43).
Місяць у Водолії, Рибах. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Галина, Леонід, Хіонія, Ірина, Ніка,
Василина.
30 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.53, захід — 20.39, тривалість
дня — 14.46).
Місяць у Рибах. 24–25 дні Місяця.
Іменинники: Семен, Андрій, Олександр, Ананій, Макар, Потап, Паїсій.

Алла ЛІСОВА

Нова святкова ілюмінація
багатьох вулиць і провулків надає шахтарському місту привабливості та шарму. А вигляд
справжнього
європейського
населеного пункту справляють
оригінальні клумби. Напередодні найбільшого християнського
свята тут висаджують чимало
різних квітів. Прикро лише, що
є варвари, які безжально нищать усю красу. От нещодавно
біля супермаркету «АТБ» хтось

1 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.51, захід — 20.41, тривалість
дня — 14.50).
Місяць у Рибах, Овні. 25–26 дні Місяця.
Іменинники: Овксентій, Зенон, Кузьма, Віктор,
Северин, Іван, Антон.
Такими писанками втішалися торік жителі Нововолинська.
Чим цьогоріч здивує Великдень?

вирвав із корінням понад тридцять кущів висаджених троянд.
Як тут не згадати геніальну Ліну
Костенко: «Подивишся: і що

воно таке? Не допоможе й двоопукла лінза. Здається ж, люди,
все у них людське, але душа ще
з дерева не злізла…»

2 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.50, захід — 20.42, тривалість
дня — 14.52).
Місяць у Овні. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Христофор, Іван, Никифор, Георгій, Юрій, Трифон.

n Погода

Хочемо порядку і… демократії?
Днями зустріла знайомого, який повернувся
з відрядження з Бреста. З великим захопленням
розповідав про тамтешні гарні дороги, впорядковані
будинки та під’їзди, чисті вулиці. Зелена зона (а в
місті 170 га паркової території) — у відмінному стані:
всі клумби, дерева доглянуті, приємно дивитися
на красиві світильники, лавочки… Але найбільше
вразили нововолинця дві речі

Штучні квіти —
як штучна любов
На луцьких ринках цими днями
жваво торгують пластмасовими
квітами. Люди охоче купують їх,
бо ж «устромиш у землю — і не
маєш клопоту». Не треба підливати,
переживати, чи приймуться

Роксолана ВИШНЕВИЧ

Євгенія СОМОВА

Один працівник офісу добирався на роботу велосипедом. На пішохідному переході не зупинився, щоб провести транспортний засіб вручну, а проїхав. Незадовго до
нього прибула відповідна служба (скрізь установлено відеокамери) й оштрафувала.
Дешевими видалися знайомому послуги таксиста за викликом: доїхати до місця призначення за три кілометри можна приблизно за один долар, тобто до тридцяти гривень.
Коли ж заговорили про демократію, мій співрозмовник, зробивши паузу, додав: «Краще хай буде так, як у
нас, але до порядку українцям ще далеко і, безумовно,
нам треба вчитися в білорусів».

— Обсаджу могилку, — пояснює внучці бабуся, вкладаючи у сумку яскраво–
червоні штучні троянди, білі ромашки,
лілії…
Звісно, розуміння краси у кожного
своє. Цій літній жінці, певне, яскраві штучні
квіти здаються красивішими, ніж скромні нарциси, тюльпани чи первоцвіти, які
могли б рости на могилі. Всі так роблять,
тож і вона дотримується традиції. А як же
інакше? Та й соромно буде, коли сусідні
могили обтикані яскравими квітами і нагадують клумби, а твоя, як сирота. І марно священнослужителі просять не носити
пластмасове «сміття» на кладовище, бо ж
через рік доведеться його спалювати, наголошують, що штучні квіти — як штучна
любов, до того ж шкодять довкіллю і тим,
хто ще топче ряст. Звичку змінити важко.
Тим паче стареньким. Але ж недаремно кажуть, що крапля води може камінь розбити. Викорінити нерозумну традицію одним
махом не вдасться. Але якщо впливати на
свідомість людей постійно, встановлювати біля кладовищ банери із закликами не
прикрашати могили мертвими квітами, то,
можливо, звичка, яка не має жодного церковного чи богословського обґрунтування, з часом відійде у минуле.
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Продаються:
- блоки стінові
вібропресовані
190*180*400,
- кільця залізобетонні
з кришками діам. 1,0 м,
1,5 м, 2,0 м,
- труби залізобетонні
діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.
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Сільськогосподарському
виробничому
кооперативу
«Урожай»
Луцького району потрібні на постійну роботу
працівники тваринницьких
ферм. Заробітна плата —
12 000–20 000 грн. Офіційне
працевлаштування. Повний
соцпакет.
ТЕЛ.: (0332) 79–41–81,
050 3787 109.

НАЙМУ ЛЮДЕЙ для роботи на фермі.
с. Уляники (біля Торчина). Висока заробітна плата

Тел. 0502250314

«Ця пора для душі подарує
на добре надію»
Такими поетичними рядками поділилася у
«Фейсбуці» очільниця луцьких освітян Зіновія
Лещенко. Очікування Воскресіння Христового
завжди сповнене світлих сподівань, хоч
тривають найсуворіші передпасхальні дні. У
Велику п’ятницю християни східного обряду
дотримуються строгого посту і моляться
перед Плащаницею посеред храму, яка
нагадує про погребіння Господнє. А природа
обдаровує всіх теплом
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Надії Голі,
26 квітня — мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південний, 7—12
метрів за секунду. Температура повітря вночі —
7—12, вдень — 21—26 градусів тепла. 27 квітня —
хмарно з поясненням, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно–західний, 7—12 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 8—13, вдень
— плюс 21—26 градусів. 28, 29 квітня — хмарно з
проясненням, короткочасний дощ. Вітер південно–західний, 5—10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 7—12, вдень — 15—20 градусів
вище нуля. 30 квітня — мінлива хмарність, місцями дощ. Вітер східний, 7—12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — 6—11, вдень — 15—20
градусів тепла. 1, 2 травня — мінлива хмарність, переважно без опадів. Вітер східний, 7—12 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 3—8 (на ґрунті
місцями заморозки), вдень — 13—18 градусів.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 26 квітня було 1957 року — плюс 29, найхолодніше — 1948–го — мінус 4 градуси.
У Рівному 26, 27 квітня — хмарно, без опадів. Температура повітря — 12–23 градуси тепла. 28–го — хмарно, дрібний дощ, температура повітря — 13–17 градусів із позначкою «плюс».
29, 30–го — хмарно, дрібний дощ, температура
повітря — «плюс» 10–19 градусів.

Найближчі магнітні бурі
Астрономи застерігають про чотири
сильних електромагнітних коливання:
27 квітня, 1, 2, 7 травня. Тож побережіться від перевантажень.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94.
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Погляд
Кость ГАРБАРЧУК,
редактор відділу місцевого
самоврядування і сільського
життя «Газети Волинь»

Останній шкільний
дзвоник із гірким
присмаком полину
Цієї весни ровесникам жахливої ядерної
катастрофи виповнюється 33 роки. Звісно,
вони не пам’ятають тих драматичних
подій, важкої атмосфери панічного страху
й невідомості. Зате в українців середнього
та старшого віку є власні спогади про
аварію на Чорнобильській АЕС
авесні 1986-го я був першокурсником Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Звістку про катастрофу сприйняв досить спокійно, як і мої друзі. За кілька днів
був першотравневий Київ, коли комуністична влада вивела студентів та школярів столиці на демонстрацію, переконуючи, що немає жодної загрози
для життя та здоров’я. Якраз перед цим пройшов
рясний дощ, від якого почорніли знамениті каштани. Ми йшли по Хрещатику, несли прапори 15-ти
«республік-сестер» і портрети членів радянського Політбюро, а на високій трибуні стояв тодішній
перший секретар ЦК компартії України Володимир
Щербицький зі свитою. Саме тоді, щоб заспокоїти
людей, у переляканій столиці запустили чутку, що
його внуки теж у Києві.
Але нам було геть байдуже, де нащадки партійного бонзи, адже ми виводили радіацію після лекцій на дніпровських кручах за допомогою червоного болгарського вина з незвичними тоді назвами
«Каберне», «Совіньйон» та «Мерло». Особливо
смакувало останнє. Навіть жартували: щоб бажання не вмерло, треба пити «Мерло». Найстрашніше, що ми, на той час ніби вже дорослі люди, адже
більшість з нас стали студентами після служби
у радянській армії, навіть не усвідомлювали всієї
небезпеки. Не розуміли, що нашу землю у той час,
коли зацвіли яблуневі та вишневі сади, накрив невидимий та безликий ворог, як називають радіоактивне випромінювання…
У моєї дружини зовсім інші спогади про ядерну весну 1986-го. Вона тоді закінчувала школу
у селищі за 35 кілометрів від райцентру Народичі
Житомирської області, й десятикласники готувалися до свята останнього дзвоника. Незважаючи
на те, що звідтіля якихось 100 кілометрів до Чорнобиля, учнів на 1 Травня вивели на святкову демонстрацію в Коростені, а тоді школярі дружно пішли
на «маївку».
А 9 травня дітей у автобусах, які повернулися
з Прип’яті, але ніхто не перевіряв рівень радіації
цих транспортних засобів, повезли у сусіднє село
Немирівка покладати ялинкові гірлянди до пам’ятника загиблим солдатам. Це зараз виникає логічне
запитання: для чого це було робити? Напевно, щоб
показати людям, що нічого страшного не сталося.
Лише пізніше взялися запроваджувати елементарні заходи безпеки. У школі розповіли, що
дівчатка повинні ходити у хусточках і закриватися
від сонця.
Терміново почали формувати списки учнів
та готуватися до евакуації. Чекали команду від обкому партії, але в останню хвилину вивезли тільки
молодших школярів — у місто Чортків Тернопільської області.
А два десятих випускних класи залишилися самі
у величезній школі. Ходили на уроки спорожнілими
коридорами й слухали відлуння власних кроків. Якраз у той день, коли мало відбутися свято останнього дзвоника, у їхнє селище приїхала пересувна
радіологічна лабораторія — через місяць після аварії. Юнаки у костюмах та дівчатка у формах і білих
фартушках пішли на медогляд. Їм пообіцяли, що
за годину справляться. Але все затягнулося надовго. Столичні медики ретельно перевіряли якимись
апаратами щитовидку в дітей та загальний рівень
радіації. Зім’ялися білі фартушки випускниць та напрасовані костюми у хлопців.
А вже в кінці того дня, коли сонце схилилося до заходу, два класи випускників у святковому
одязі із зів’ялими букетами стояли у порожньому
спортивному залі. Були тільки їхні батьки та вчителі. Хлопці ледве стримували сльози, а дівчатка плакали, навіть не плакали, а ридали. Адже вони так
чекали цього дня й стільки часу до нього готувалися. Але вийшло свято останнього дзвоника з гірким
присмаком Чорнобиля… n
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П’яні поліщуки втікали
від поліції на своєму БМВ
зі шидкістю 180 км/год
Погоня, що відбувалася посеред ночі на Рівненщині,
нагадувала справжній фільм-бойовик
Двоє поліцейських у лікарні,
три розбиті автомобілі
та стрілянина з табельної
зброї — так закінчилося
переслідування двох
рівненчан, які після
затримання виявилися
настільки п’яними, що
не змогли пояснити, чого
втікали і куди їхали. Водія
притягнуть до кримінальної
відповідальності, а ось його
нетверезого попутника
називають поки потерпілим
Левко ЗАБРІДНИЙ

оліщуків доганяли чотири
патрульні автомобілі вночі
з 14 на 15 квітня. Поліцейські помітили БМВ на іноземній
реєстрації о другій ночі на автодорозі Городище — Рівне — Старокостянтинів. Водій спершу
на великій швидкості мчав трасою, потім зупинився і почав їхати заднім ходом. Коли патрульні
увімкнули проблискові маячки
червоного кольору, БМВ почало
втікати — і відірвалося. Начальник Управління патрульної поліції у Рівненській області Сергій
Мерчук зазначив, що швидкість
автівки
становила
близько
180 км/год.
Авто
помітили
згодом
на костопільській об’їзній. Воно
стояло, проте коли поліцейські
почали наближатися, знову рушило. Поблизу Рівного патрульні намагалися заблокувати рух
автомобіля, який створював
аварійну ситуацію на дорозі для
інших автівок, проте водій БМВ
не зупинявся. Спершу протаранив «Тойоту Пріус», а потім,
намагаючись виїхати з кювету
на зустрічну смугу, — «Мітсубісі
Аутлендер», який від удару загорівся.
БМВ скотилося у кювет, пасажир в авто навіть знепритомнів
від ударів, проте водій вирішив
їхати далі. Сергій Мерчук зазначає, що патрульні попередили:
якщо авто рушить, будуть стріляти. І таки зробили сім пострілів
по колесах, коли водій ослухався. Три колеса було пробито —
лише після того водія вдалося
затримати.
За словами Сергія Мерчука,
ні водій, ні пасажир не пояснили
свого вчинку. Обоє — 33-річні
жителі Вітковичів Березнівського
району. Їх раніше вже притягували до адміністративної відповідальності за керування автомобілем напідпитку. У чоловіків,
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Ось на що перетворилась машина правоохоронців...

Управління патрульної поліції у Рівненській
« Начальник
області Сергій Мерчук зазначив, що швидкість автівки
становила близько 180 км/год.
»
відповідно, відібрано водійські
посвідчення.
Освідчували березнівчанина
15 квітня за півтори години після
затримання. Навіть після того,
як він побув на холоді, вміст алкоголю у його крові у десять разів перевищував норму. І водій,
і пасажир безробітні. Поліції розповіли, що їздять на заробітки
у Польщу та Росію.
Речник ГУ Нацполіції у Рівненській області Антон Крук
додав, що пасажира забрала
«швидка» до лікарні. Правоохоронці ще встановлюватимуть
його роль, проте наразі він проходить у справі як потерпілий.
Водія ж затримали і відправили
в ізолятор тимчасового тримання Рівненського райвідділу поліції. Йому оголосили підозру
та подали клопотання до суду
про обрання запобіжного заходу, адже чоловік не лише порушував правила дорожнього руху,
не виконував вказівок поліції, а й
перевозив зброю. В авто знайшли перероблений вогнепальний
пістолет, набої і ніж.
Поліцейські, які були в «Аутлендері», наразі перебувають
у лікарні. В обох — закриті черепно-мозкові травми та забиті
коліна. Патрульний позашляховик сильно пошкоджено, проте
відновленню він підлягає, зазначив Сергій Мерчук. У «Тойоти Пріус» — пом’ятий бампер.

Спеціалісти ще мають визначити
вартість ремонту.
Це вже друга за півроку погоня, в якій постраждали і патрульні, і службові автомобілі. У грудні, нагадаємо, від поліції втікав
42-річний мешканець Хмельниччини Михайло Лізгов. Чоловіка затримували у Рівному.
Пояснити, чому втікав, тим паче
з дружиною та маленькою дитиною в салоні, він також не міг,
а в його автомобілі, як і у поліщуків, знайшли зброю, щоправда,
пневматичну. У лютому правоохоронці передали справу проти
Лізгова до суду, звинувативши
його у незаконному поводженні зі зброєю та опорові правоохоронцям. Максимальне покарання, яке можуть присудити
хмельничанину, — позбавлення
волі до трьох років. Наступне засідання у справі — 5 травня.
Начальник Управління патрульної поліції Сергій Мерчук
зазначає,
що
компенсувати
збитки за розбиті у грудні авто
поки не вдалося. Подібні судові
процеси тривають до року. Проте патрульні вже виграли справи
щодо інших, раніше побитих під
час погонь автомобілів. За словами пана Мерчука, вдалося
повернути кошти за три розбиті
авто — від 60 до 100 тисяч гривень за кожне. Щоправда, зазначених сум вистачило не на всі
ремонти. n

КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕРЕГИНЯ»
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО СКЛИКАННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ,
ЯКІ ВІДБУДУТЬСЯ 3 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ ОБ 11.00 ЗА АДРЕСОЮ:
м. НОВОВОЛИНСЬК, ВУЛ. НОВОВОЛИНСЬКА, 8.

Початок реєстрації учасників зборів о 10.30. Із собою мати
паспорт або посвідчення особи.
Порядок денний:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС
«БЕРЕГИНЯ» за 2018 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правління КС «БЕРЕГИНЯ» за 2018 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету
КС «БЕРЕГИНЯ» за 2018 рік.

4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії
КС «БЕРЕГИНЯ» за 2018 рік.
5. Заслуховування звіту незалежного аудитора за наслідками
проведення аудиту фінансової звітності та звітних даних, Кредитної
спілки «БЕРЕГИНЯ» за період з 01.01.2018 р. по 31.12.2018 р.
6. Ознайомлення з бюджетом КС «Берегиня» на 2019 фінансовий рік.
7. Про визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми)
для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «БЕРЕГИНЯ» за 2019 фінансовий рік.
8. Різне.

Правління КС «Берегиня».

www.volyn.com.ua
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n Тема № 1

n Дорога до храму

І в бійців буде
смачна паска

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Минулої суботи, у день свята воскресіння праведного
Лазаря, всі, хто відгукнувся на прохання камінькаширських священиків, мали можливість принести
до парафіяльних храмів дарунки для пасхального
столу своїм землякам — захисникам України
Катерина ЗУБЧУК

ібрані пожертви — паски, крашанки, інші
страви, які зазвичай готують до Великодня, — були
доставлені до храму Різдва
Пресвятої Богородиці міста Каменя-Каширського.
А в неділю, 21 квітня, після
благословення та освячення місцеві волонтери Сергій
Шумік, Дмитро Яков’як, Володимир Хомік (він, до речі,
свого часу воював у зоні
АТО) разом із кліриком Камінь-Каширського благочиння протоієреєм Юрієм
Михайловим відправилися

З

Весна в селі Ратнів Луцького району.

Не задрімати б у духовних
лінощах
Природа дає підказки: пробуджуйся з першими
квітами і трудись із невтомними бджілками. Вір
у можливість чудесного перетворення — підказує
яскравий метелик, що вилетів із сірої гусеничної
лялечки. «Квітни й не жалкуй, що цвіт облітає»
— промовисто струшує свої пелюстки яблуня,
плекаючи зав’язь. Усе буде добре! Тільки треба ще
трохи старань
Лариса ЗАНЮК

за ранньою службою у
храмах Страсної седмиці
люди прагнуть очищення.
І Бог чекає, що всі прийде-

І

Ісусові руки
« обнімають
нас
у найглибшому
проваллі.

»

мо до Нього. До останньої
нашої години. Хрест Божої
жертви посеред храму й посеред світу неосяжно широкий. Ісусові руки обнімають
нас у найглибшому проваллі. У молитві Страсного
тижня йдеться, що, приспані
душевними лінощами, ми
так і не надбали палаючих
світильників добрих справ,
тому просимо: «Владико, не
закривай від нас велелюбного Твого серця, віджени
наш безтурботний сон,
уведи з мудрими дівами у
Свій храм, щоб могли Тебе
прославити». n

Зі Світлим святом! Христос Воскрес!

в далеку дорогу, щоб доставити ці смаколики для
пасхальної втіхи тим, хто
Великдень
зустрічатиме
в розлуці зі своїми сім’ями.
Учора ми зателефонували отцю Юрію та дізналися, що екіпаж уже справився
зі своєю місією і повернувся
додому. Благодійну допомогу волонтери привезли
у селище Опитне Бахмутського району Донецької
області. Зараз там служить
за контрактом у Збройних
силах України Богдан Пасик
із села Фаринки Камінь-Каширського району. n

n Добра справа

ПАСХАЛЬНІ КАНІКУЛИ
ПРОВЕДУТЬ У «ПРОЛІСКУ»
Санаторій матері і дитини, що у Грем’ячому
на Ківерцівщині, гостинно зустрів хлопчиків
і дівчаток з особливими потребами
Євгенія СОМОВА

ихованці Рожищенського навчально-реабілітаційного центру для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату тут відпочиватимуть і лікуватимуться
безкоштовно у рамках акції «Пасхальні канікули». Їхнє
харчування профінансували благодійники, а лікування,
проживання і дозвілля забезпечуватиме санаторій.
Ініціатором акції стала директор «Проліска» Оксана
Бугайчук. Її підтримав депутат обласної ради, керівник
групи компаній «Пальче» Ігор Лех. n

В

n Фотофакт

Напередодні всі дні Страсного тижня, відповідно до християнської традиції, називаються
великими.
Я ж мрію про те, щоб в Україну також нарешті прийшла Велика доба і Великі часи – часи
у і здивовані,
д
, й обурені,
ур , й налясправжнього оновлення та перемог. За останні роки ми вже були
дній вільній землі.
кані, й горді. Тепер пора стати щасливими на своїй рідній
юся в ці дні з молитвою до Господа Бога
Бо ми варті того, ми заслуговуємо на це. Я звертаюся
и гідно, незалежно і щасливо. Хочу, щоб
нашого, щоб він дав нам сил, мудрості й мужності жити
о людина прихоУкраїна стала успішною, мрію, щоб ми пам’ятали, що
му своєму.
дить у цей світ нести любов, повагу та добро ближньому
Для успіху нам, як ніколи, нині потрібна єдність. Надто багато
с зіштовхуваполітики було в нашому житті останнім часом. Вона нас
ла в дискусіях і розводила по різні сторони, вона сіяла нетерпимість
реба нарешті
та гнів. Вона розколювала країну і сварила родини. Треба
адості. Тільки
відпочити від цього та повернутися до себе в мирі і радості.
кому не здолатоді, коли ми зрозуміємо, що маємо бути єдині, нас нікому
жні!
ти, нам усе під силу. Єдині – ми непереможні і недосяжні!
ємо всі виклики,
Я впевнена, що ми збережемо єдність і гідно здолаємо
ь сьо
які стоять
сьогодні перед нами, перед країною.
Бажаю вам щастя, здоров’я, миру та
дості. Хочу, щоб цими
цим днями всі зірадості.
бралися у широкому
кому
родинн
динно колі, сказаазародинному
хор
оро
ли хороші,
добрі, тепл слова одне
дне
плі
од
одному,
підтр
оїх
тримали
своїх
близькких.
близьких.
Ве
есна прийшла на
Весна
україн
їнську землю. Вона
на
українську
н
аси
віщує нові
й щасливі часи
для неї! Так і буде!
буде
де!
с
Зі Світлим святом!
оскрес!
Христос Во
Воскрес!
Юл ТИМОШЕНКО.
ШЕНКО.
Юлія

Інфографіка із сайту 24tv.ua.

ДОРОГІ МОЇ!
ЩИРО ВІТАЮ ВСІХ ВАС ІЗ НАЙБІЛЬШИМ ТА НАЙСВІТЛІШИМ
НАШИМ СВЯТОМ – ВЕЛИКОДНЕМ!

711 ГРИВЕНЬ КОШТУВАТИМЕ В СЕРЕДНЬОМУ

ПО УКРАЇНІ ВЕЛИКОДНІЙ СТІЛ У 2019 РОЦІ — підрахували фахівці національного наукового центру «Інститут
аграрної економіки». Обов’язковими на свято є паска, м’ясні
продукти, яйця, вершкове масло, м’який та твердий сири,
помідори, огірки, яблука та червоне вино. На Волині великоднє меню обійдеться у 686 гривень, на Рівненщині — у
675. На формування економкошика, який складається лише
із шести традиційних для освячення у храмі компонентів,
українцям у поточному році необхідно витратити не менше
248 гривень, що на 8% більше, ніж торік.
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Вітаємо!

n Офіційно

Фото kmu.gov.ua.

ГРОЙСМАН ЗМУСИВ «НАФТОГАЗ»
ЗНИЗИТИ ЦІНУ НА ГАЗ
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ
Прем’єр-міністр
України під час
засідання Кабінету
Міністрів вкотре
порушив одне
з найболючіших питань
для українців — вартість
блакитного палива, яка
на сьогодні є досить
високою. Цього разу
Володимир Гройсман
висловив стурбованість
нахабством державної
компанії «Нафтогаз
України», яка, умовно
кажучи, просто
таки «шантажує»
своїх акціонерів —
український народ

«Нафтогаз» має повідомити всім українцям, що ціна на газ із 1 травня
буде нижчою за 8,55 грн/куб. м.

Олег ДАНИЛЮК

омпанія, яка, по суті, є
газовим монополістом,
всіма можливими шляхами добивається підняття ціни
для українців. Хоча кон’юнктура
на ринку газу в Україні і в світі демонструє зниження ціни
і промисловість купує блакитне
паливо дешевше, наше населення чомусь змушене платити
більше.
Аби вирішити цю ситуацію,
уряд 3 квітня 2019 року прийняв Постанову № 293, якою
зобов’язав «Нафтогаз» продавати блакитне паливо населенню дешевше. Відповідно до документа, державна компанія
«Нафтогаз України», повинна
з травня знизити ціну на блакитне паливо для населення.
На переконання юристів
Міністерства енергетики та вугільної промисловості, для
того, щоб продавати газ населенню дешевше, так зване ПСО
скасовувати не обов’язково.
Адже стаття 11 Закону України
«Про ринок природного газу»
не обмежує повноважень уряду
щодо кількості актів, які мають
бути прийняті стосовно покладення спеціальних обов’язків
на суб’єктів ринку.
Прем’єр-міністр
Володимир Гройсман різко відреагував на свавілля «Нафтогазу».
«До 24 квітня «Нафтогаз»
має повідомити всім українцям, що ціна на газ із 1 травня
буде нижчою за 8,55 грн/куб. м.

К
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Мені набридло, як і мільйонам
громадян, коли приватні інтереси менеджменту компанії
ставляться вище за національні інтереси. Рішення уряду мають виконуватися. Якщо цього

працюють
« Нехай
на країну
і збільшують
видобуток
вітчизняного
газу.

»

не станеться, я ініціюю відставку глави правління «Нафтогазу»
і прохатиму Кабмін підтримати
мою пропозицію», — наголосив
прем’єр-міністр.
У разі невиконання газовим
монополістом рішення уряду
Володимир Гройсман заявив
про можливу відставку голови
«Нафтогазу» Андрія Коболєва.
Врешті-решт у понеділок, 22 квітня, НАК «Нафтогаз України» прийняв рішення про зменшення вартості
газу. За дорученням Кабінету Міністрів «Нафтогаз»
спільно з представниками
уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, який дає змогу
не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, а й
зменшити кінцеву роздріб-

ну ціну до рівня 8247 грн за
тис. кубометрів.
Тож відтепер якщо ринкова
ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену в постанові КМУ № 867 від
19 жовтня 2018 року, то ціна для
населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова вартість
газу для промисловості зросте
понад встановлений Кабміном
рівень, то ціна для населення
залишатиметься на цьому рівні.
«Сьогодні є дуже добра
новина. Я поставив жорстку
умову монополісту «Нафтогазу» знизити вартість блакитного палива. Врешті-решт
вони сьогодні ухвалили рішення, що йдуть на зменшення ціни
на газ. Поки що у травні — мінус 300 грн. Ринки падають,
я думаю, ця динаміка продовжиться. Це добра новина. Я радий, що в них переміг здоровий
глузд», — повідомив Володимир Гройсман.
Окрім того, у понеділок,
22 квітня, в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV прем’єр-міністр Володимир Гройсман
наголосив, що Україна має позбутися будь-якої залежності від
іноземних ринків, збільшуючи
власний видобуток газу.
«Нехай працюють на країну і збільшують видобуток вітчизняного газу, хай шукають
дешевший газ по всьому світу,
щоб українці отримали його дешевшим», — наголосив глава
уряду. n

Завтра ювілейний день народження відзначатиме найкращий чоловік, тато, дідусь
Микола Олександрович
ГНАТЮК.
У нас святкова днина — татусь стрічає ювілей. Прийміть
вітання наші щирі від дружини, внуків та дітей.
Нехай весна додасть терпіння,
Нехай здоров’я додає,
Бо ви людина чуйна, з вмінням,
Повага є серед людей.
Нехай слова вітань й подяки
Несуть у душу щось своє,
Щоб сили з неба додавали
В струмок життєвий щось нове.
Ми разом завжди, навіть в горі,
А в радості ми як одне.
Хай вітання линуть щирі
На довгий вік, на щастя, на добро.
1 травня 60-річний ювілей зустрічатиме люба матуся, любляча бабуся,
жителька села Комарове Маневицького
району
Євгенія Герасимівна
БУДЬ.
Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що ви нас зростили,
Що ви нас любите, усім допомагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
За руки робочі, за хліб на столі
Спасибі вам, мамо, уклін до землі.
За ваше добро і турботу про нас
Усі ми щиро вітаємо вас.
Ми дякуємо Богу, що ви у нас є,
Хай сили й здоров’я
Господь вам дає.
З любов’ю
донька Наталя з чоловіком
Сергієм, сини Андрій з дружиною
Оксаною, Віктор,
внуки Роман, Дарина.
29 квітня святкуватимуть золоте весілля дорогі батьки, жителі Луцька
Вікторія
та
Олександр
БОНДАРІ.
Уже 50 років наші
ювіляри живуть в любові та злагоді. Ми вдячні
за все, що ви для нас зробили і чого навчили. Ви довели
всім, що пронести любов через роки цілком можливо. Минуло вже піввіку з того часу, як у вашому житті цвіла весна.
Стільки прожито і пережито разом, скроні побілила сивина. А в двері стукає ласкава осінь — багата, щедра, справді золота. Як нагорода за любов і мудр ість, за ваші в парі
прожиті літа. За те, що зберегли свою
родину на хвилях часу, в радості й біді,
за те, що долю порівно ділили і стали
гідним прикладом у житті. Тож будьте
нам здорові та щасливі, хай спільний
шлях ваш довго ще цвіте!
З повагою та любов’ю
діти, внуки, правнучка, свати.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ).
Є багато вакансій. Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел.: 0507214263, 0672179648 (Андрій).

ДО УВАГИ МЕШКАНЦІВ МІСТА ТА ОБЛАСТІ!
ПОВІДОМЛЕННЯ ВОЛИНСЬКОГО РЕЦ «ПРО ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ»
Ж»
Волинський ремонтно-експлуатаційний центр (далі — Волинський РЕЦ)
В
державного підприємства НЕК «Укренерго» нагадує про необхідність дотримання вимог «Правил охорони електричних мереж» (далі — Правила), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року № 209.
Територією Волинської області проходять високовольтні лінії електропередачі високої напруги: 220 000–330 000 кВ. Для забезпечення нормальної експлуатації ліній електропередачі (далі — ЛЕП) і безпеки населення Правилами
передбачено охоронну зону: для ліній 220 000 кВ — 25 м, для ліній 330 00 0 кВ —
30 м (по обидві сторони ліній від проводів).
У зв’язку з початком весняно-польових робіт, а також жнив, в умовах сухої
і спекотної погоди значно зростає небезпека виникнення низових пожеж в охоронних зонах ЛЕП. Аварійні вимкнення внаслідок пожежі під ЛЕП 220–330 кВ
можуть призводити до нещасних випадків із населенням, створення нештатних
та аварійних режимів роботи Рівненської атомної електростанції та підстанцій

220,330 кВ Волинського РЕЦ, виходу з ладу обладнання, і, як наслідок, ст
ста
стати
ати
причиною порушення електропостачання Волинської області.
Волинський РЕЦ Західної електроенергетичної системи просить керівників
сільськогосподарських підприємств, голів сільських рад, районних керівників
управлінь сільського господарства, забудовників та землекористувачів дотримуватись вимог Правил та Правил пожежної безпеки, проводити роз’яснювальну роботу з населенням, підлеглими працівниками, про недопустимість
в охоронних зонах ЛЕП:
– спалювання на полях стерні, соломи, сухої трави, бадилля;
– спалювання в лісових масивах і просіках хмизу та сміття;
– розведення багать.
ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ
МЕРЕЖ – ЗАПОРУКА ВАШОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЗДОРОВ’Я!

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Будьте обережні!

Фото ostrnum.com.
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n Пульс дня
не може. Тоді шахрай запропонував
звернутися по допомогу до когось
із дорослих. І навіть перехожого,
якому хлопчик передав телефон,
ніщо не насторожило у проханні незнайомця, голос якого чув у трубці.
Тож взявся допомогти. На щастя,
відчинити сейф йому теж не вдалося. Телефонний зв’язок перервався.
До внука в цей момент подзвонила
бабуся. Таким чином завдяки збігу
обставин від цього злочину ніхто не
постраждав.

розмові зловмисник
« Уз’ясував,
що
Накажіть школяреві не розмовляти з незнайомцями.

І вашій дитині можуть
подзвонити з-за грат
Луцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво
досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про
вчинення невідомою особою шахрайських дій
Наталія МУРАХЕВИЧ,
прес-секретар прокурора Волині

ателефонувавши до 10-річного
хлопчика, незнайомець назвався його татом, попросив піти до-

З

дому (у квартиру в будинку на вулиці
Конякіна в Луцьку) й поскладати всі
наявні в хаті гроші та цінності у пакет.
У подальшій розмові зловмисник
з’ясував, що в помешканні є сейф,
якого дитина самотужки відчинити

в помешканні є сейф,
якого дитина
самотужки відчинити
не може.

»

Правоохоронці встановили, що,
ймовірно, хтось телефонував до дитини з однієї з установ відбування
покарання з іншої області. У кримінальному провадженні триває досудове розслідування.
Прокурори ж звертаються до волинян з проханням задля уникнення
подібних ситуацій ще раз розповісти
дітям про небезпеку та можливі наслідки спілкування із незнайомцями
(у тому числі з тими, хто телефонує з
невідомих номерів). n

n Проблема

Гори сміття з берега Світязя
вивозили трактором
Фото прес-служби Шацького НПП.

Працівники Шацького
національного природного
парку відзначили День довкілля
прибиранням берегової смуги
найглибшого озера України від
урочища Тополина до затоки
Лука
Леонід ОЛІЙНИК

а цьому відрізку волонтери
зібрали понад 20 мішків сміття, повідомляє прес–служба
парку. Переважно це були пляшки
з-під пива, газованої води, обгортки
від сигарет та морозива.

Н

— справа
« Церукнеподобство
місцевих жителів,
а не туристів.
»
Поблизу затоки Лука прибиральники натрапили на купу побутових
відходів. У Шацькому НПП стверджують, що це неподобство — спра-

Найбільше непотребу знайшли за 2–3 метри до водного плеса.

ва рук місцевих жителів, а не туристів, яких зазвичай звинувачують у
нешанобливому ставленні до сві-
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тязької природи. Тому вкотре наголошують: «Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять!» n

ПРОТИ СКАЗУ
БОРОТИМУТЬСЯ
НАВІТЬ ІЗ НЕБА
На території Луцького району
впродовж квітня–травня
проводитимуть пероральну
імунізацію диких м’ясоїдних
тварин
Олександр ДУРМАНЕНКО

ро це, з посиланням на Луцьке
районне управління Головного
управління Держпродспоживслужби у Волинській області, повідомляється на сайті Боратинської сільської
ради.
Розкидатимуть приманки з вакциною із залученням авіатранспорту
(літак АН-2). Вони мають вигляд невеликих брикетів завдовжки 3—5 сантиметрів із запахом м’ясокісткового
борошна. Є безпечними для людей і
тварин.
Організатори закликають з розумінням поставитись до заходу та при виявленні приманок не брати їх руками, не
переносити. n

П

ЖІНКУ НА КОЛІЇ
МАШИНІСТ ПОБАЧИВ
НАДТО ПІЗНО...
Поблизу села Переспа
Рожищенського району
під колеса вантажного потяга
сполученням Ковель—Здолбунів
потрапила 63–річна місцева
жителька
Василь БАЛЕМ

рагедія сталася надвечір. На
місце події одразу ж прибула
слідчо-оперативна група поліції.
Попередньо встановлено, що машиніст електровоза, котрий рухався з
Ковеля до Здолбунова, помітив людину, яка лежала на залізничній колії,
й застосував екстрене гальмування.
Однак уникнути наїзду не вдалося.
З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло
померлої направили на судово–медичну експертизу. Слідчі поліції Волині внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань відомості
щодо порушення правил безпеки
або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель
людини. Санкція статті передбачає
позбавлення волі на строк від 5 до
10 років. n
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САД РОСТИМЕ
РАЗОМ ІЗ УЧНЯМИ
У Лобачівці біля школи посадили
фруктові дерева
Сергій НАУМУК
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Докладемо усіх зусиль, щоб ваша праця була безпечною
Шановні працівники, роботодавці, колеги!
Робота у сфері охорони праці вимагає постійного
контролю, спрямованого на те, щоб людина, яка прийшла на виробництво, була захищена та впевнена, що
стан устаткування, яке використовується, безпечний і
що на підприємстві працедавцем робиться все необхідне, щоб попередити можливість нещасного випадку або
аварії.
Ми ставимо перед собою доволі амбітну, але абсолютно реальну мету — при постійному зростанні промислового виробництва рівень виробничого травматизму в
країні має не збільшуватись, а зменшуватись. І ми докладаємо всіх зусиль, щоб праця людей була безпечною.
Основною метою державної політики в цій сфері є
збереження життя, здоров’я і працездатності громадян у

процесі їхньої трудової діяльності. Тому недарма цьогоріч
гаслом заходів до Всесвітнього дня охорони праці є «Безпечне та здорове майбутнє праці».
З нагоди професійного свята — Дня охорони праці —
бажаю всім міцного здоров’я, незгасної життєвої енергії і
наснаги, здійснення всіх ваших найзаповітніших
ходять розузадумів. Нехай вони завжди знаходять
міння і підтримку в серцях людей,, а ваші мують трудові
дрість та ділові якості примножують
здобутки нашої країни.
З повагою
вагою
кий
директор ДП «Волинський
тр
експертно-технічний центр
і»
Держпраці»
Андрій МІЦЕВСЬКИЙ.

ісце для нього вибрали ще
взимку, як розповів директор
Лобачівської ЗОШ Горохівського району Сергій Карніц. Раніше там
був старий шкільний садок і невелике сміттєзвалище. Тому коли фермер
із села Мирків цього ж району Роман Юхимчук через голову райдержадміністрації Юлію Гринчук запропонував саджанці, радо погодилися.
Відтак зрізали сухі дерева, загорнули смітник — і з’явилося місце для
саду. Педагоги, техперсонал та учні
школи разом посадили 58 яблуньок.
Особливо відзначилися вчитель трудового навчання Микола Бєшко та
практичний психолог Петро Худоба.
А Роман Юхимчук пообіцяв консультувати щодо догляду за деревами. n
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ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!
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Ведуча додатка

n Між нами, жінками

ЯК ВИГЛЯДАТИ І ПОЧУВАТИСЯ
«ЯГІДКОЮ»?

«ДОБРОГО ВАМ
РОВ Я!»
ЗДОРОВ’Я!»
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА.
ЬКА.
Тел. 72-20-07.
07.
e-mail:
svitlikv@ukr.net
et

Для когось у 40 «життя тільки починається», а комусь
світ уже немилий. Чому виникають важкі порушення
менструального циклу, чому ми стаємо дратівливими,
стривоженими, скаржимося на порушення сну,
погіршення пам’яті, приливи, пітливість,
підвищення артеріального тиску,
збільшення ваги, і як цьому запобігти?
На запитання наших читачок відповідає
авторитетний фахівець-гінеколог,
заслужений лікар України, кандидат
медичних наук Тетяна ТКАЧУК (на фото)

n На роздоріжжі реформ

«Вертаюся з городу —
і волочу ногу…»
Тривають польові роботи, люди поспішають до Великодня
справитися з ними. Багато перед святом є й інших
невідкладних справ. Але буває, що у найбільш напружений
момент з колії нас вибиває ішіалгія — один із багатьох
симптомів міжхребцевої грижі та остеохондрозу
Іван СЕРГІЙЧУК,
реабілітолог

рийшов весняний
час — зустрічай
ішіас», — казав мій
покійний дідусь Іван Прокопович Довгун, який вважав
цю недугу сезонною, бо вона
загострюється у селян через
надмірні фізичні навантаження.
Дуже багато людей ігнорують погіршення самопочуття,
з яким стикаються час від часу.
Звикли терпіти до останнього.
Але в деяких випадках це просто неможливо. Саме так і дає
про себе знати ішіалгія, яка
являє собою не окреме захворювання, а цілий комплекс
неприємних симптомів, що виникають внаслідок защемлення сідничного нерва. При його
запаленні людина практично
втрачає працездатність, відчуває постійний дискомфорт.
Защемлення може виникнути
з різних причин: грижа в поперековому відділі, остеохондроз, зміщення міжхребцевих
дисків, деформація хребта, переохолодження, цукровий діабет, тромбоз і навіть вік.
Основним і найбільш помітним проявом ішіалгії є нестерпно гострий біль, який може бути
постійним або виникати несподівано. Зазвичай хворобливі
відчуття з’являються тільки
в одній половині тіла, проте так
буває далеко не завжди. Іноді
вони проявляються одночасно
в поперековому відділі, сідницях, стегнах, ступнях і гомілках.
Крім болю, недуга може давати
про себе знати поколюванням,
свербінням, печінням шкіри
в ділянці кінцівки, порушенням
руху, яке може супроводжува-

«П

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ У селі Журавники Горохівського району на Волині
ської країни
живе інтернаціональна родина, глава якої – уродженець африканської

ніхто

с. 11—13

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

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

»

тися невеликою кульгавістю
або повним знерухомленням.
Часом ці симптоми поєднуються з нетриманням сечі, запором, судомами або відчуттям
оніміння м’язів на ураженій ділянці.
До мене часто звертаються
пацієнти, які скаржаться, що через біль не можуть спати, стояти, нахилятися або повертатися. І, як показує багаторічна
практика, усунення больового
синдрому можливе за допомогою мануальної терапії, а далі
треба працювати над лікуванням запального процесу (компреси і розтирання з використанням спеціальних настоїв)
аж до повноцінного відновлення амплітуди рухів. Також рекомендую лікувальну фізкультуру,
фізіотерапевтичні процедури
(водолікування, УВЧ, електрофорез, парафінотерапія), які
пришвидшують
одужання.
Не можна не згадати і про масажі уражених зон, які також
дають відмінний ефект. Щоб
доповнити терапію народними
засобами, фахівці радять пити
трав’яні відвари, вживати мінерали, робити компреси з хрону,
редьки, меду і яєчного білка.
Для профілактики рецидиву
захворювання рекомендується спати на твердій поверхні,
стежити за прямою поставою, уникати переохолоджень,
не піднімати важке, уникати
навантаження на хребет, не робити різких рухів. Крім того, потрібно дотримуватися режиму
харчування, особливо це стосується людей із надмірною
вагою. Необхідно зміцнювати
м’язи спини і хребта, щодня
виконуючи фізичні вправи, але
робити їх потрібно плавно і повільно, щоб не спровокувати
хворобливі відчуття. n

МЕДИЦИНА В «КОМІРНОМУ»
Понад 25 років у селі Затурці Локачинського району лікарі ведуть прийом
у кількох кабінетах сільради. Жителі цього населеного пункту вже втомилися
скаржитися, оббивати пороги чиновницьких кабінетів, вимагаючи вирішення
проблеми. «Робили дільничну лікарню — не довели до пуття. А тепер буде ще один
довгобуд?» — тривожаться люди
Фото з «Фейсбук»-сторінки Бориса КОВАЛЬЧУКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«БУВАЛО, ВЗИМКУ
ВОДА В УМИВАЛЬНИКУ
В КАБІНЕТІ ЗАМЕРЗАЛА»

Фундамент для сучасної,
типової амбулаторії у Затурцях заклали неподалік недобудованого
приміщення
дільничної лікарні, яке давно стало для всіх більмом
на оці. Поки зводили її стіни,
державні мужі вирішили, що
утримувати такі лікувальні
заклади в селах — надмірна
розкіш, отож, фінансування
припинили, об’єкт заморозили. Стара будівля амбулаторії
вже розвалювалася, і медикам довелося йти в «комірне»
у сільраду.
У кабінетах, де працюють
сімейні лікарі Світлана Іванівна та Петро Іванович Напханюки, пахне цвіллю. Тут тісно
і бідно. «Тимчасові труднощі»
у пристосованих умовах затягнулися на чверть століття. Ціле покоління виросло,
а людей усе годують обіцянками.
— Нинішньої зими в нас
уже опалювали приміщення, — хвалиться Світлана Іванівна. — А, бувало, приймали
хворих, а в кімнаті плюс чотири. Вночі вода в умивальнику в кабінеті замерзала.
А до мене ж діток ведуть…
Після створення Затурцівської об’єднаної територіальної громади з’явилася
надія, що крига скресне. Тут
вирішили вийти зі складу Локачинського центру первинної медико-санітарної допомоги, зареєстрували окреме
некомерційне
комунальне
підприємство, щоб самостійно дбати про поліпшення
медичного обслуговування

жителів. У вересні минулого
року амбулаторію очолив авторитетний фахівець, колишній військовий лікар Борис
Ковальчук, якого «переманили» на цю посаду з крісла голови районної ради.
— Погодився брати участь
у конкурсі, бо ж я — житель
Затурців, і для мене ця хронічна проблема є болючою. Мав
сертифікат з управління і організації охорони здоров’я,
бо працював раніше заступником головного лікаря Локачинського центру, а до того —
обслуговував дільницю з 8 сіл
у Кисилині. Отож, порадилися ми з керівником Затурцівської громади і вирішили, що

Рівненщині
« заУ сусідній
останній
час відкрили
понад 10 нових
амбулаторій за кошти
згаданої державної
програми, реалізація
її йде повним ходом.
А у нас?

»

треба на умовах співфінансування довести до пуття хоча б
одне крило недобудованої лікарні й переселити туди лікарів. Поїхали до Луцька в облдержадміністрацію просити
кошти. А там нам повідомили, що існує державна програма, згідно з якою у селах
будуватимуть нові типові амбулаторії. Написали ми заяву,
щоб Затурцівську ОТГ внесли
до переліку, і вже наступного
дня зустрілися з представниками проектної організації, —
розповідає Борис Васильович.

Читайте у квітневому випуску нашого місячника

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»:
АВ»:
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Тоня Матвієнко: «Я в один момент для Неймовірна історія: «Зніміть свої
у
всіх стала монстром-розлучницею»

обручки. Вони мертві»

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

«Даніель замість
«люблю» промовляє
мені «бублю» –
ме
з чоловіком»
ч

»

«Най би вже прийшла весна» —

«Слухаю
її і плачу, бо згадую
Номер вже
у продажу.
загиблого брата…»
Запитуйте у Ваших
листонош!
А ще краще – випишітьь
додому!

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

»

Передплатний індекс місячника
Передплатни
а «Так ніхто не кохав»: 60779.

Борис Ковальчук не втрачає надії, що жителі громади матимуть
нову амбулаторію.

...Поки бесідуємо, під
дверима зібралася черга.
Люди приходять, щоб переоформити декларації. Після
того, як створили комунальне підприємство й отримали
ліцензію, доводиться укладати їх вдруге. Але лікарі трагедії з цього не роблять. Так,
клопітно, часу йде багато,
та вірять, що все налагодиться. До підписання контракту з Національною службою
здоров’я медиків утримує
громада, далі фінансуватимуться за принципом «Гроші
йдуть за пацієнтом».
Укласти по 1800 декларацій місцевим сімейним лікарям непросто. До складу
ОТГ входить 19 населених
пунктів, добиратися з яких
людям до амбулаторії складно, бо через погані дороги
автобуси до віддалених сіл
не їздять.
— Будемо організовувати
на місцях пункти здоров’я,
двічі на тиждень в кожному
з них вестимуть прийом сімейні лікарі, — обіцяє Борис
Ковальчук. — Тепер це стане

простіше, адже нещодавно в рамках державної програми отримали ще один
автомобіль. Зараз для нас
найбільший головний біль —
будівництво амбулаторії.
НОВОСІЛЛЯ ОБІЦЯЛИ
ВЖЕ У ЧЕРВНІ

Заклад запланували на 3–4
сімейних лікарів, великий, тож
охочих його будувати було чимало, через що процес визначення підрядника затягнувся.
У січні нинішнього року почали закладати фундамент, вивели цоколь — і на цьому все
зупинилося. Ми не побачили
на будівельному майданчику
жодної живої душі, ні матеріалів, ані техніки.
— Керівник фірми сказав, що їм не заплатили
за виконані роботи, тож поки
не буде фінансування — не
працюватимуть. Зверталися
в облдержадміністрацію, там
пояснили, що треба чекати,
поки відбудеться сесія обласної ради, а її запланували
на травень. У нас же, згідно з укладеним договором,

— Найменше хвилювання — і я горю, наче мене обкладено жаром. Як довго
триватимуть ці муки?
— Немає жодних достовірних ознак, які б давали змогу
прогнозувати важкість та тривалість клімактеричних розладів. У когось вони утримуються
3–5 років після настання менопаузи, у 10% жінок такі прояви тривають понад 10 років,
а у 16% пацієнток неприємні
симптоми зберігаються навіть
до 85 років.
— Лікар-гінеколог призначив для лікування гормональний препарат, але
у мене підвищений артеріальний тиск. Як бути?
— Гормональні порушення — фактор ризику виникнення серцево-судинних захворювань, від яких страждає
до 60% жінок «оксамитового
віку». Відновлення гормонального балансу покращує стан
серцево-судинної
системи,
нормалізує артеріальний тиск
(разом зі специфічними гіпотензивними медикаментами),
налагоджує ліпідний профіль
та поліпшує стан судинних стінок, що уповільнює розвиток
атеросклерозу. Отже замісна гормонотерапія, особливо
призначена до 60 років, сприяє
профілактиці серцево-судинних захворювань.
— Мені 49 років, лікуюся в уролога від нетримання
сечі. Тепер мене посилають
до гінеколога, хоча на «жіноче здоров’я» не нарікаю.
Який тут зв’язок?
— Важлива корекція лікарем-гінекологом гормонального балансу, яка може позитивно
вплинути на вирішення урологічної проблеми. У період гормональної перебудови 25% жінок скаржаться на нетримання
сечі, болюче та часте сечовипускання, тому поєднані зусилля лікарів значно пришвидшать
одужання.
— За рік уже вдруге маю
перелом руки, хоча і не дуже
сильно вдарилася. А я ж іще

l ЗОЛОТІ СЛОВА Геніальна Ліна Костенко:
«Людям не те що позакладало вуха —
людям позакладало душі»
с. 6
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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»
с. 7—9

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
с. 3—5

навіть не на пенсії. Що ж
буде далі?
— На жаль, з віком у 30–
40% жінок виникає остеопороз,
який полягає у втраті кісткової
маси під впливом зниження
концентрації статевих гормонів. За перші 5 років менопаузи наш організм може втратити до 30–35% кісткової маси,
в подальшому втрачає до 5%
кісткової тканини за рік. Все
це збільшує ризик переломів.

на. Та ще й «вуса» почали
рости. Це якісь гормональні
порушення?
— Так. Після 40 років унаслідок перебудови жіночого організму починається атрофія
всіх шарів шкіри, зменшення
потової та сальної секреції,
буває також легкий або навіть
помірний гірсутизм (надлишковий ріст волосся по чоловічому
типу). Відомо, що із настанням
менопаузи вміст колагену, що
підтримує пружність шкіри,
зменшується на 2,1% щороку, тому виникають зморшки.
Часто пацієнтки нарікають
і на значний приріст зайвої
ваги. При зниженні рівня жіночих статевих гормонів, порушенні співвідношення між
надходженням та витратою
енергії це поширена проблема. Впорядкування харчування (в меню мають переважати

Відновлення
« гормонального
балансу
покращує
стан серцевосудинної
системи,
нормалізує
артеріальний
тиск.

»

Окрім комплексного лікування,
яке призначають лікарі-травматологи, вам потрібно пройти
курси замісної гормонотерапії,
вживати препарати кальцію
та вітаміну Д.
— Мені 36 років, мала
фіброміому, тому видалили
матку та яєчники, а тепер
постійно турбують приливи.
Що робити?
— Пацієнткам після таких
операцій показана замісна гормонотерапія, яку повинен призначити лікар-гінеколог. Без
відповідного лікування значно
важче триває період гормональної перебудови, супроводжується значною втратою
кісткової тканини (переломи,
втрата зубів), серцево-судинними проблемами, порушеннями обміну тощо. Препарат,
доза підбираються індивідуально, але приймати його доведеться до досягнення середнього віку настання менопаузи.
— Як і у більшості літніх
жінок, шкіра вже не ідеаль-

соя, горох, капуста, часник,
петрушка, фрукти, нежирне
м’ясо, риба, менше цукру, солі,
виробів із борошна), збільшення фізичного навантаження
та призначення замісної гормонотерапії допоможуть у вирішенні подібних проблем.
— Але, може, краще попити якісь трави, аніж гормони?
— 3амісна гормонотерапія вважається найефективнішим лікуванням для усунення
клімактеричних
порушень.
Але можна застосовувати і фітопрепарати, що містять рослинні діючі речовини. Головне,
правильно їх підібрати. При
ретельному та тривалому застосуванні рослинних ліків теж
можна сподіватися на позитивний терапевтичний ефект.
Чекаємо на запитання та пропозиції щодо наступних тем спілкування.
Надсилайте їх на адресу
doctor.t.tkachuk@gmail.com,
тел. 050670 9131. n

Читайте у квітневому випуску
нашого місячника

«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ»
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для всіх

»

Фото blackseatv.com.

На прийом до Івана Сергійчука часто приходять зовсім молоді люди.

у червні мало б бути новосілля, — зітхає головний лікар.
Прикро, що через незлагодженість у стосунках двох
гілок обласної влади страждає справа. У сусідній Рівненщині за останній час відкрили
понад 10 нових амбулаторій
за кошти згаданої державної
програми, реалізація її йде
повним ходом. А у нас?
Розмову раз по раз переривають телефонні дзвінки,
з Борисом Васильовичем
спілкуються пацієнти. Хвора,
яку скерували в Локачинську
ЦРЛ, скаржиться, що там
не хочуть робити лабораторні
дослідження.
— Але ж громада їм перерахувала 2 мільйони 800 тисяч гривень! — обурюється
мій співрозмовник. — У нашій
лабораторії зламалася стара
центрифуга, от і доводиться
відправляти пацієнтів у Локачі або у Торчинську лікарню, в якій, до речі, подібних
непорозумінь не виникає.
Люди кажуть, що там більше
порядку. Ми ж зараз вирішуємо, як бути з лабораторією.
Нещодавно отримали сечовий аналізатор, придбаний
за кошти Світового банку,
інше обладнання. Дали нам
і деякі нові меблі, але поставити їх поки що ніде, тримаємо на складі.
Думають у Затурцях і про
те, щоб запросити на роботу молодого сімейного
лікаря. Але з кадрами тепер у медицині сутужно, випускники медуніверситетів
у село на роботу не рвуться.
На перспективу розробляють різні стратегічні плани.
Один із них: знайти інвестора, який би погодився переробити незавершене приміщення дільничної лікарні
у житловий будинок, і розрахувався б за це кількома
квартирами для молодих
спеціалістів. Ну а поки що
віз первинної медичної допомоги тут, як і у більшості
сільських населених пунктів,
тягнуть лікарі пенсійного віку.
— Уже й говорити про
нашу бідову медицину не хочеться! Це ж знущання над
людьми, — дуже емоційно
відреагувала літня жителька
Затурців, з якою ми заговорили на болючу тему.
Ну а Борис Ковальчук,
якому до «похідних умов»
не звикати, бо чимало літ
прослужив військовим лікарем у гарнізонах Амурської та Іркутської областей,
де найближчі госпіталі знаходилися за 100 кілометрів,
оптимізму не втрачає. Після
втомливого робочого дня
поспішає додому до старенької мами, яка потребує
опіки. У вихідні — чекає дітей,
які працюють в айті-сфері
у Львові. Знаходить розраду
у квітникарстві, плекає свою
колекцію тюльпанів і мріє, що
вже наступного року матиме
змогу споглядати барвистий
квітковий килим із вікна нової
амбулаторії. n

Фото day.kiev.ua.

Фото Галини СЕРГІЙЧУК.
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Номер вже у продажу.
Запитуйте у Ваших
листонош!
А ще краще – випишітьь
додому!

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ГОНЧАРУК.

n Радить спеціаліст

Випічку
і букети
з овочів
лучанки
Ольги
Гончарук
замовляють
ть
навіть в
Об’єднані
Арабські
рабські
Емірати!
ірати!

Геніальна
Ліна Костенко:
«Людям не те
що позакладало
вуха – людям
позакладало
душі»

«Що за напасть
остеопороз:
то перелом руки,
то вже на нозі гіпс?»

Передплатний
Передпла
плат
атний індекс місячника
місячни «Читанка для всіх»: 60780.
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
__23.04.2019 р._
(дата офіційного опублікування в Єдиному Реєстрі
з оцінки впливу на довкілля)
2194233501/10737_
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦУМАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»
(КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ — 00991491)
інформує про намір впровадити планову діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання
Поштовий індекс — 45233; адреса:
Волинська обл., Ківерцівський район,
смт Цумань, вул.Незалежності,124;
контактний номер телефону: (03365)
9–48–13.
2. Планова діяльність, її характеристика, технічні альтернативи
Планова діяльність — спеціальне
використання лісових ресурсів, а саме:
заготівля деревини під час проведення
рубок головного користування, на підставі погодженої і затвердженої нової
розрахункової лісосіки (у зв’язку з проведенням базової таксації).
Розрахункова лісосіка — щорічна
науково обґрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного
користування, яка затверджується для
кожного власника, постійного користувача лісів окремо за групами порід,
виходячи з принципів безперервності
та невиснажливості використання лісових ресурсів. До заготівлі деревини під
час проведення рубок головного користування в межах розрахункової лісосіки
включають перестійні та стиглі деревостани. Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт наявний).
3. Місце провадження планової
діяльності, територіальні альтернативи
Використання лісових ресурсів здійснюється на землях лісогосподарського призначення ДП «Цуманське ЛГ»,
до складу якого входять 7 лісництв: Берестянське, Горинське, Партизанське,
Сильненське, Мощаницьке, Холоневицьке, Цуманське. Лісові ділянки підприємства розташовані у межах Ківерцівського та Маневицького районів Волинської
області. Територіальні альтернативи
не розглядаються (об’єкт наявний).
4. Соціально-економічний вплив
планової діяльності
Планована діяльність у вигляді спеціального використання лісових ресурсів має позитивний характер. Найбільш
важливими із соціально-економічних
факторів є забезпечення деревообробної промисловості сировиною, сплата
до державного та місцевих бюджетів
податків та зборів (у т. ч. рентна плата), створення нових робочих місць,
забезпечення місцевого населення
та закладів соціальної сфери паливною
деревиною. Планована діяльність постійно проходить перевірку на виконання принципів та критеріїв FSC.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планової діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Обсяг нової розрахункової лісосіки
згідно зі зведеною відомістю розрахункових лісосік для ДП «Цуманське ЛГ»,
поданої ВО «Укрдержліспроект», щорічно становить 43.61 тис. куб. м ліквідної
деревини, в т. ч. по сосновій госпсекції — 14.03 тис. куб. м ліквідної деревини,
по ялиновій госпсекції — 0,42 тис. куб. м
ліквідної деревини, по дубовій госпсекції — 1.38 тис. куб. м ліквідної деревини,
по березовій госпсекції — 2.57 тис. куб. м
ліквідної деревини, по ясеновій госпсекції — 0,33 тис. куб. м ліквідної деревини,
по грабовій госпсекції — 0,18 тис. куб.
м ліквідної деревини, по чорновільховій
госпсекції — 6,05 тис. куб. м ліквідної
деревини. У розрізі категорій лісів розрахункова лісосіка складає: ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення — 18,65 тис. куб.
м ліквідної деревини, захисні ліси —
7,7 тис. куб. м ліквідної деревини, експлуатаційні ліси — 17,26 тис. куб. м ліквідної деревини.
6. Екологічні та інші обмеження
планової діяльності за альтернативами
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно із
законодавством України.
7. Необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території за альтернативами
Еколого-інженерна підготовка не проводиться.
Технічні та територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт наявний).
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля
Можливі впливи планової діяльності
на довкілля включають:
— повітряне середовище (здійснення мінімальних викидів забруднюючих
речовин під час спалювання порубкових решток, від роботи двигунів тракторів та автомобілів під час трелювання
та вивезення деревини, роботи двигунів
бензопил під час звалювання та розкряжування деревини);
— ґрунт (незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трелювання деревини);
— рослинність (прямі загрози, які
можуть сприяти порушенню рослинного покриву є мінімальними; передбачені
дії, направлені на зменшення можливих
ризиків щодо порушення рослинного
покриву);
— тваринний світ (незначний вплив
через підвищення рівня шуму під час вивезення та заготівлі деревини).
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт
і частину статті 3 Закону України
«Про оцінку впливу на довкілля»)
Планова діяльність підприємства

належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати
значний вплив на довкілля та підлягають
оцінці впливу на довкілля, відповідно
до пункту 21, частини 2 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля
(відповідно до вимоги статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
12. Процедура оцінки впливу
на довкілля та можливості для участі
в ній громадськості
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи
з оцінки впливу на довкілля планованої
діяльності, визначає допустимість чи
обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля, отже, підлягає оцінці
впливу на довкілля відповідно до Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
— підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
— проведення громадського обговорення планованої діяльності;
— аналіз уповноваженим органом
звіту з оцінки впливу на довкілля, будьякої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під
час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
— надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого попереднім абзацом;
— урахування висновку з оцінки
впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу
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досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу
на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля
У разі отримання таких зауважень
і пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єктові господарювання (протягом трьох
робочих днів від дня їх отримання). Особи, які надають зауваження і пропозиції,
своїм підписом засвідчують свою згоду
на обробку їх. Протягом 20 робочих днів
від дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має
право надати уповноваженому органу,
зазначеному в пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Надаючи такі зауваженні
і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього
повідомлення). Це значно спростить
процес реєстрації та розгляду ваших
зауважень і пропозицій, персональних
даних. Суб’єкт господарювання під час
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний урахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції
громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про
це включається до звіту з оцінки впливу
на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження цієї планованої
діяльності буде затверджено розрахункову лісосіку, що видає Міністерство
екології та природних ресурсів України.
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати
до Міністерства екології та природних
ресурсів України. Адреса: вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
Київ, 03035; відділ оцінки впливу
на довкілля: m.shimkus@menr.gov.
ua; тел.(044) 206–20–89.

Р Е К Л А М А

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на
замовлення): балки, крокви,
дошки обрізні та необрізні,
рейки монтажні.
Вироби з дерева
під замовлення. Доставка.
Тел.: 0976492371,
0991813332.
Продаються
МТЗ-80,
картоплекопачка,
плуг, причіп.
Тел.: 0953005857,
0974781242.

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 – анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75F11F75,
20F05F55, моб.:
095F808F20F53,
098F388F88F36.
м. Рівне, тел. (0362) 43F57F58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63F16F16, 63F25F28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається у с. 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 квартира в новобудові.
Доступна ціна. Тел. 066 66 06 303.
l Продається у с. Дідичі Ківерцівського
району приватизований мурований будинок (декоративна штукатурка, 86 кв. м,
3 кімнати, кухня, коридор, веранда,
кладовка). Є літня кухня, хлів, дровітня,
льох, криниця, садок, 37 соток приватизованої землі. Тел.: 096 21 62 711,
066 74 50 522.
l Продається у доброму стані готовий
до заселення житловий будинок (80 кв. м,
4 кімнати, опалення — газовий котел,
вода). Є господарські споруди, земельна ділянка (30 соток). Ціна договірна
(м.Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 41 71 725.
l У с. Омельно (Макаревичі) Ківерцівського району продається шлакова хата
(4 кімнати). Є літня кухня, клуня, колодязь, 50 соток землі. Все приватизоване. Тел. 095 54 91 996.
l Продається цегляний будинок (5 кімнат, газ, вода, телефон) у с. Борохів Ківерцівського району. Липинська ОТГ
(8 км від Луцька). Є цегляні надвірні
споруди, 0.30 га приватизованої землі. Тел.: 096 14 15 774, 050 90 30 414,
093 22 57 275.
l Терміново продається у с. Мерва
Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця,
сад-город (0.57 га). Ціна 173 000 грн.
Торг. Тел.: 096 35 79 670, 097 09 33 977.
l Продається житловий будинок
(5 кімнат, кухня, санвузол, усі комунікації). Є літня кухня, льох, хлів, город.
Усе приватизоване. Подвір’я заасфальтоване, є можливість добудови
(м. Берестечко Горохівського району).
Тел. 050 65 76 225.
l Продається у м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у с. Зміїнець Луцького району. Тел.:
067 10 22 557, 096 48 11 257.
l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка 33). Тел.:
(0332) 72–67–70, 066 57 24 066.
l Продається приватизована дачна ділянка на масиві «Промінь» Луцького району (поряд — зупинка поїзда та маршрутки). Є 6 соток землі, дерев’яний
будинок, світло, водопровід, огорожа.
Тел. 096 96 09 520.
l Терміново продається земельна ділянка (0,15 га) під забудову у с. Дідичі Ківерцівського району. Є сарай, поряд —
усі комунікації. Тел.: 099 61 14 778,
096 30 03 360.

l Продаються автомобіль ГАЗ-53 (самоскид), задній міст від ЗІЛ-130, бус
Т-4, «Мерседес-207» (на запчастини).
Тел. 066 12 87 633.
l Продається мотоцикл МТ-10 у робочому стані, на ходу. Ціна договірна.
Тел. 095 32 13 783.
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.

Загублене
свідоцтво на
право власності
на транспортний
засіб трактор
Бєларус-82.1,
реєстраційний номер АС
267763, видане
17.05.2013 р.
ІДТН у Горохівському районі,
власником
якого є ФГ
«Бистровиця»,
вважати
недійсним.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається комплект запчастин
до трактора МТЗ (заднє колесо, радіатор,
рульове,
капот,
кабіна).
Тел. 067 39 43 814.
l Продам трактор ХТЗ-10 (з причепом). Ціна 40 000 грн. Торг (Ківерцівський район). Тел. 067 73 14 883.
l Продам двигуни Д-240 (стояв на ЗІЛ-130), ЮМЗ-6, Д-265.
Тел. 098 51 69 673.
l Продається компресор 6-циліндровий з двигуном Д-240 (можна на піскоструй). Тел. 099 73 59 139.
l Продам причіп-лісовоз 2 ПТС-9. Тел.
099 73 59 139.
l Продам трактор Т-70 з 3-корпусним
плужком. Тел. 098 51 69 673.
l Продам: гноєрозкирачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.:
067 47 87 264, 095 00 50 455, 095 81 59 912,
096 34 46 777.
l Продається зернова навісна сівалка точного висіву (3 м) у дуже доброму
стані (привезена з Європи). Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
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-16М у доброму робочому стані. Недорого. Можлива доставка.
Тел. 096 72 22 134.
l Продам: сівалки кінні та тракторні
(15, 17, 26, 30 анкерів), сошникові («Сі-
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мула-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 трактор Т-25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.
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 трактор МТЗ-80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т-25, привезений
Польщі, у доброму стані, недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Продам міні-трактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар»,
«Ісекі», «Хіномото», «Мітсубісі» (від
17 до 80 к/сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок). Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові
борони, роторні косарки, обприскувачі
(навісні та причіпні), саджалки, сівалки,
плуги та плуги оборотні, культиватор
для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі
(фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різна с/г техніка. Тел.: 097 23 95 170,
066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам:
торфобрикет,
пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, дрова, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам: щебінь, відсів, пісок, блоки, клей для блоків, цемент, цеглу. Доставка та послуги маніпулятором. Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
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.
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l Продам у Луцькому районі спокійну кобилу (на техніку не реагує).
Тел. 066 99 18 673.
l Терміново
продається
теличка
(1,3 міс.) від доброї молочної корови.
Тел.: 066 97 94 730, 066 40 15 062.
l Продам свиню (150 кг) живою вагою.
Ціна 45 грн/кг. А також 10 тонн пшениці.
Ціна 4.50 грн/кг (Рожищенський район).
Тел.: 098 21 33 243, 095 61 11 163.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам молоду корову (Луцький район). Тел. 097 66 41 860.
l Продам спокійну телицю від молочної корови (9 міс.). Іваничівський район.
Тел. 068 04 94 615.
l Продається добра молочна корова (5 років) у Локачинському районі.
Тел. 068 67 27 559.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Продам посівну сою (модифікована). Ціна договірна. (Луцький район).
Тел. 097 97 98 362.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові,
тракторні плуги, культиватори, йоршики
на підшипниках, нестандартні відвали
(с. Пожарки Рожищенського району).
Тел.: 050 67 75 709, 096 91 07 885.
l 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 Шукаю
муляра,
покрівельника,
штукатура, фасадника, монтажника,
електрогазозварника, водія (категорія
«Е»), автокранівника, екскаваторника,
бульдозериста, різноробочих для демонтажу. Тел. 067 33 26 455.
l Продам: плити ПК 1.2 х 6; 1.2 х 5.6;
1.2 х 5.4 м та інших розмірів; ПКЖ 1.5 х 6;
3 х 6 м; ФБС 3, 4, 5, 6, прогони 6, 7.5, 9,
12, 18, 21 м, дорожні плити 1.2 х 3; 1.5 х 3;
2 х 3 м, цеглу червону та білу (б/в); шифер
(б/в); септики каналізаційні 1.2 х 3 х 3 м.
Тел. 067 33 26 699.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний дуб). Тел.:
099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені посвідчення учасника бойових дій, посвідчення водія, технічний
паспорт на транспортний засіб «Альфа-Мото», видані на ім’я Кравчук Михайло Васильович, вважати недійсними.
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане Ківерцівською
районною державною адміністрацією
на ім’я Вжесінська Каміла Войцехівна,
вважати недійсним.
l Загублене посвідчення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС (серія
Б № 240112), видане 14 квітня 1998 р.
на ім’я Солоха Богдана Олексіївна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив Управління Західного офісу Держаудитслужби у Волинській області
сумує з приводу непоправної втрати — смерті ветерана контрольно-ревізійної
служби
Миколи
Панасовича
ПОЛЯКА
та висловлює глибоке співчуття його
рідним та близьким.
Вічна йому пам’ять.

27 квітня минає скорботний рік, як відійшов у Вічність єдиний син у матері,
коханий чоловік, люблячий батько, турботливий дідусь, знаючий лікар і взагалі світлої душі людина, яка завжди усім
старалася допомогти,
Роман Михайлович
СЕМЕНЮК
(02.10.1965–27.04.2018 рр.).
Він дуже любив життя, тішився внучкою, був чуйним сином, чоловіком і батьком,
але невблаганна хвороба вирвала його з життя,
ми всі надіялись і старались перемогти її, і він
сам не здавався, проте все було марно.

Тож просимо всіх, хто знав покійного,
згадати добрим словом і щирою молитвою за упокій його душі й вічний спочинок у Царстві Небесному. Твій вічний
сон — наш вічний сум.
Родина дякує всім, хто провів його
в останню путь: рідним, друзям, колегам по роботі, сусідам, знайомим.
Світла пам’ять про тебе, поки ми
живі, буде завжди у наших серцях.
Із глибокою скорботою
мама, дружина, донька, зять,
внучка і свати.
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n Герої

не вмирають!
вмира
р ють!

Фото Олександра ДУБОРА.

ку активно долучається до висвітлення
турніру. Зокрема, головний редактор
нашого видання Олександр Згоранець
вручив конверт із матеріальною підтримкою Олегові Шахраюку, стараннями якого футбол в Олиці не лише живе,
а й активно розвивається.
ЗА ВОРОТАМИ:

Микола ТАРАСЮК,
батько Героя України
Івана Тарасюка:
«Цей турнір для мене є
свідченням того, що люди
не забувають мого сина.
Пам’ятають, що Іван віддав життя
за Україну.
Звісно, я завжди вболіваю
за нашу олицьку команду, але перемагає сильніший…».
Віталій ПРОТАСЮК,
заступник керівника
виконавчого апарату
Ківерцівської районної
ради:
«Ми пишаємося героїзмом хлопців, які загинули на Майдані. Зокрема, подвигом нашого
земляка Івана Тарасюка. Водночас
серце стискається від болю втрати,
від того, що Івана сьогодні немає серед футболістів його команди. І дуже
прикро, що досі не покарано людей,
причетних до тих трагічних подій.
Але турнір пам’яті Івана Тарасюка
однозначно житиме. Задля пам’яті,
задля долучення молоді до здорового способу життя».

Нарешті почесний трофей здобули і цуманські футболісти.

«ЦЕЙ ТУРНІР СВІДЧИТЬ:
ЛЮДИ ПАМ’ЯТАЮТЬ, ЩО МІЙ СИН
ВІДДАВ ЖИТТЯ ЗА УКРАЇНУ»
Так сказав Микола Тарасюк із Залісочого Ківерцівського
району минулої неділі після фінального свистка футбольних
змагань у селищі Цумань. У вирішальному поєдинку місцевий
ФК «Цумань» здолав ФК «Олику» — рідну команду назавжди
21-річного Воротаря — його сина, Героя України Івана Тарасюка
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ісім футбольних колективів взяли
участь у 6-му турнірі пам’яті Героя України, Героя Небесної сотні
Івана Тарасюка.
Нагадаємо, що життя 21-літнього
юнака — воротаря ФК «Олика» — обірвала 20 лютого 2014-го в центрі Києва куля
снайпера під час Революції гідності.
Його друзі вирішили вшановувати
пам’ять залюбленого у футбол і Україну Івана Тарасюка щорічним турніром.
Найактивніший у цій справі — великий
ентузіаст олицького футболу й побратим загиблого Івана Олег Шахраюк.
Учасники нинішніх змагань були
розподілені у два квартети. До групи
«А» потрапили: футбольні клуби «Олика», «Хорлупи–Дерно», «Жорнище»,
«Метельне». А до групи «Б» — «Цумань»,
«Холоневичі», «Башлики», «Дідичі».
Поєдинки групи «А» відбувалися
в Хорлупах, а квартету «Б» — у Цумані.
Чому не в Олиці? Бо тамтешній стадіон
закрито на реконструкцію.
Цікаво, що матчі «хорлупівського»
квартету видалися значно результативнішими за поєдинки за участі «цуманської»
четвірки. У шести іграх групи «А» було забито аж 35 м’ячів (майже по шість за матч!).
А в шести поєдинках підгрупи «Б» м’яч залітав у сітку лише 11 разів (навіть менше,
ніж два взяття воріт на одну гру).

В

УСІ РЕЗУЛЬТАТИ ГРУПОВОГО
ТУРНІРУ:
Група «А»: ФК «Жорнище» — ФК «Хорлупи-Дерно» — 0:5; ФК «Метельне» — ФК
«Олика» — 0:7; ФК «Олика» — ФК «Жорнище» — 2:0; ФК «ХорлупиДерно» — ФК

РЕАЛІЗУЄМО:
Комбікорм (для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер, качка,
м’ясо-яєчна, гуска, індик).
Доставляємо по області.
Телефонуйте з 8-ї до 19-ї год, крім неділі:
Тел.: 066 408 77 76, 067 362 95 32, 099 771 49 12,
067 332 62 50, 050 198 45 41, 067 634 82 87.

«Метельне» — 7:1; ФК «Олика» — ФК
«Хорлупи-Дерно» — 5:0; ФК «Жорнище» — ФК «Метельне» — 8:0.
Група «Б»: ФК «Башлики» — ФК
«Холоневичі» — 0:1; ФК «Цумань» — ФК
«Дідичі» — 1:0; ФК «Холоневичі» — ФК
«Цумань» — 0:1; ФК «Дідичі» — ФК
«Башлики» — 0:3; ФК «Башлики» — ФК
«Цумань» — 0:2; ФК «Холоневичі» — ФК
«Дідичі» — 3:0.
ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «А»:

М
1
2
3
4

Команда
ФК «Олика»
ФК «Хорлупи-Дерно»
ФК «Жорнище»
ФК «Метельне»

І
3
3
3
3

В
3
2
1
0

Н
0
0
0
0

П
0
1
2
3

М
14–0
12–6
8–7
1–22

О
9
6
3
0

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ГРУПИ «Б»:

М
1
2
3
4

Команда
І В Н П М О
ФК «Цумань»
3 3 0 0 4–0 9
ФК «Холоневичі» 3 2 0 1 4–1 6
ФК «Башлики»
3 1 0 2 3–3 3
ФК «Дідичі»
3 0 0 3 0–7 0
До стадії плей-офф турніру потрапили по дві кращі команди з кожної
групи: футбольні клуби «Олика», «Хорлупи-Дерно», «Цумань», «Холоневичі».
Вони зіграли між собою у півфіналах
за схемою А1/Б2, Б1/А2 на футбольному полі селища Цумань.

«Олика» на одному подиху виграла груповий турнір (три перемоги із загальним рахунком 14:0!), здобула розгромну перемогу в півфіналі. І лише у фіналі
юним олицьким «воронам» (саме цей
птах зображений на клубній емблемі)
трохи забракло фізичних сил і досвіду. Вдруге поспіль рідний клуб Івана
Тарасюка здобуває «срібло» турніру
пам’яті свого Воротаря. Проте можна
впевнено казати: з цих «вороненят» виростуть справжні футбольні орли!
А переможцем цьогорічних змагань
уперше став ФК «Цумань».
ВОЛОДАРЯМИ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
НАГОРОД СТАЛИ:
«КРАЩИЙ ВОРОТАР» —
Богдан Герасимович (ФК «Цумань») —
0 пропущених голів у 5 матчах!
«КРАЩИЙ ЗАХИСНИК» —
Олександр Олімпіюк
(ФК «Хорлупи-Дерно»);
«КРАЩИЙ ПІВЗАХИСНИК» —
Дмитро Кутецький (ФК «Олика»);
«КРАЩИЙ НАПАДНИК» —
Михайло Гапонюк (ФК «Цумань»);
«КРАЩИЙ БОМБАРДИР» —
Олег Шахраюк (ФК «Олика») — 7 голів.
Свої призи традиційно підготувала
й редакція газети «Волинь», яка щороР

Е

К

РЕЗУЛЬТАТИ СТАДІЇ ПЛЕЙ-ОФФ:
Півфінали: ФК «Олика» — ФК «Холоневичі» — 4:1; ФК «Цумань» — ФК
«Хорлупи-Дерно» — 2:0.
Матч за третє місце: ФК «Хорлупи-Дерно» — ФК «Холоневичі» — 3:0.
Фінал: ФК «Олика» — ФК «Цумань» — 0:3.
Суттєво омолоджена команда ФК

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

Олена КАШЕВСЬКА,
голова Олицької
селищної ради:
«Це футбол — тут
мусить хтось перемогти,
хтось посісти друге місце.
Головне, що хлопці пам’ятають: наш
Іванко захищав усіх нас і Україну.
Дуже приємно, що маємо такого
футбольного ентузіаста, як Олег
Шахраюк. Він не лише активно
долучається до проведення турніру,
а й виховує молодих футболістів —
не тільки з Олики, а й з навколишніх
сіл. Сьогодні він уперше пустив у бій
хлопців, яких виростив із шестирічного віку. І вони — молодці, молодці,
молодці!».
Нагадаємо всіх переможців футбольного турніру пам’яті Героя України, Героя Небесної сотні Івана Тарасюка за роками:
2014-й: «Колос» (Ківерці);
2015-й: ФК «Липне»;
2016-й: ФК «Липне»;
2017 -й: ФК «Олика»;
2018-й: «Колос» (Ківерці);
2019-й: ФК «Цумань».
Відео фінального поєдинку —
на сайті volyn.com.ua.

Потрібен на постійну роботу
РІЗНОРОБОЧИЙ по господарству (догляд за птицею) в
с. Княгининок (Маяки). Офіційне
працевлаштування. З/п 5000
грн. 6-денний робочий тиждень
з 9 до18 год.
Тел.: 067-332-62-50,
050-643-17-66.
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На сайті volyn.com.ua
читайте нас 24 години на добу!

«ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ
НА ВИХІДНІ»

16

за 25 квітня:
Фото unian.ua.

Т

ЕЛЕПРОГРАМА

Читайте у

телеканалів

Тепер на нас чекає нова мода:
подружні пари цілуватимуться на людях?

І Володимиру
Зеленському ТРИЧІ
ЯВЛЯЛАСЯ ЛЮБОВ
3»

ГА З Е ТА +

на вих ідні
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Фото із «Фейсбук»-сторінки Андріани СУСАК.

Фото ortodox.org.ua.

ЗЦІЛЮЮТЬСЯ НАВІТЬ
АТЕЇСТИ

Фото uamodna.com.

Андріана не вважає, що захищати Батьківщину — це суто чоловіча чи жіноча справа. Це робота патріотів.

Андріана Сусак
у із села Вербовець
овець Косівського районуу на ІваноІвано
Франківщині
ині з позивним Малиш залишила фронт лише
на п’ятомуу місяці вагітності. Пройшла ключові операції
на Луганському
ькому напрямку. В минулому — перекладач відомої
фармацевтичної
— швачка,
втичної компанії. За документами
у
за спеціальністю
ьністю — штурмовик
у
батальйонуу «Айдар». Зараз
не воює, виховує
бойових дій.
у сина Макарчика. Він теж учасник
у
Має довідку,
перебував
у зоні АТО».
ку,
у що «внутрішньоутробно
у
у
у
Чоловік Максим
аксим
м продовжує службу: спочатку був у морській
піхоті, нині
ні — у спецназі

кого люди зберігають
« Для
тисячі митей життя,
важливих лише для них?
Для себе.

»

твоя бабуся, твоя мама в дитинстві чи юності,
з якимись людьми, у якихось відомих їм місцях. Ти слухаєш про цих людей і ці місця — і
на тому мало твоїх емоцій, окрім того, що це
— твоя бабуся, вона була колись молодою, а
мама була дитиною, чорно–білі зображення
всотали щось таке, чого не передати словами, але для твоїх онуків, а їхніх праправнуків
— вони будуть означати вже менше, в тому
буде мало особистого, бо не буде доторку
рук, контакту очей і душ.
Я бачила на світлинах своїх прабабу, прадіда — і це було просто фото людей, яких я
ніколи не бачила у реальності. Один–єдиний знімок кожного з них, збережений у сі-

ТБ

1+1

ІНТЕР
05.30, 23.00 «Слідство вели... з

18:00 Слідство ведуть екстрасенси
16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
21:55, 22:50 Т/с «Розлучниця»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Т/с «Відділ 44»
06:05 Громадянська оборона
07:00, 12:45, 18:45, 21:00 Факти
09:00, 19:20 Надзвичайні новини
09:55 Скетч-шоу «На трьох» 16+
13:00 Дизель шоу 12+
15:00 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ МАТУСІ»
16:50 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ МАТУСІ
2»
20:15 Битва версій
21:15 Т/с «Пес»
22:15 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ»

НОВИЙ КАНАЛ

06:35, 08:45 Kids Time
06:40 Х/ф «АРТУР І МІНІПУТИ»
08:50 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР»
СТБ
12:10 Х/ф «ЖИТТЯ»
05:50 Моя правда. Історія
14:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ОСТАННЯ
українського шоу-бізнесу.
БИТВА»
Територія «А»
16:20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ПЕРШИЙ
06:45 Моя правда. Тіна Кароль
КЛАС»
07:45, 23:50 Містичні історії з Павлом 19:00 Ревізор. Крамниці
Костіциним 16+
21:00 Таємний агент
09:35 Т/с «Рецепт кохання»
22:10 Таємний агент. Постшоу
13:20 Хата на тата 12+
23:50 Х/ф «ЛОВЕЦЬ СНІВ»

МЕГА

мейному архіві. Розказана кимось емоційна
історія — на тому фото, але вона була б розпорошена, якби їх було більше.
Для кого люди зберігають тисячі митей
життя, важливих лише для них? Для себе.
Це як засушені у книгах про кохання подаровані кимось невипадковим ромашки.
Для когось іншого — це просто зотліла з часом на порох зілина.
Та і не в тих світлинах річ. Річ у митях.
Кожна мить мого життя значима для мене.
Найпрекрасніші з них я залишаю в архіві
пам’яті — про них якраз жодної матеріальної згадки. Якісь миті я розділяю з іншими. На
цьому багато різних емоцій. І так, колись це
все зникне. І навіть збережене на фото нічого не означатиме. Крім того, що це — було.
— Знімаємося з паузи? — підморгує
мені демон.
— Так. Будемо пити каву і милуватися цвітом абрикосів. Можливо, колись
подумки повертатимусь у цю мить. Вона
прекрасна тут і зараз… n

10:45 «ДжеДАІ»
11:20 «ДжеДАІ-2019»
12:15, 19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
15:55 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
РЕЛІКВІЯМИ»
21:30 Т/с «Кістки-10»
23:00 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК»

06.00 Бандитська Одеса 07.40,
18.00 Україна: забута історія 10.00
Речовий доказ 11.05 Великі танкові
битви 11.50 Як працюють міста
13.30, 17.10 Шалена подорож 14.20
Таємниці Біблії 16.10 Дивовижний
Гібралтар 20.30 Таємниці Сонця
ZIK
21.30 Місяць зблизька 22.30 За
межами Землі 23.25 Битва рибалок 07.00, 16.00, 18.00 Перші про
головне. Дайджест 07.15 Д/ф
00.25 Гордість України
«Великі танкові битви» 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
К-1
19.00 Перші про головне 08.15
06:30 «TOP SHOP»
Стежками війни 08.40, 09.15
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Прямим текстом 10.15, 11.20, 13.15,
08:10 Т/с «Мисливці за реліквіями» 16.15, 17.20, 18.15 Коментарі 12.10
10:00 М/ф «Астерікс і Обелікс:
Докаz 15.15 Між своїми 19.15 VOX
Велика бійка»
POPULI 20.00 HARD з Влащенко
11:30 М/ф «Астерікс і Обелікс
21.00, 06.20 Перші про головне.
підкорюють Америку»
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем 22.30
13:10 «Вірю не Вірю»
Гра в класику з Сергієм Рахманіним
14:50 «Орел і Решка. Навколо світу» 23.30, 03.05 Історична правда з
15:40 «Орел і Решка. Морський
Вахтангом Кіпіані 00.00 Д/ф
«Вирішальні битви Другої світової
сезон»
війни» 00.50 Д/ф «Бойовий відлік»
16:40 «Орел і Решка.
01.35 Художній фільм
Перезавантаження 3»
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
ТЕТ
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЕКС»
11.30 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
12.45, 20.00 Одного разу під
2+2
Полтавою
14.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДРУЖНІЙ
06:00 Мультфільми
ВЕЛЕТЕНЬ РОАЛЬДА
08:00 «Помста природи»
ДАЛА»
10:00 «Спецкор»

17.00 М/ф «Льодовиковий період:
Різдвяна пригода»
17.30 М/ф «Льодовиковий період:
Великі яєчні пригоди»
18.00 4 весілля
21.00 Танька і Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

А НА САЙТІ VOLYN.COM.UA – ЩЕ БІЛЬШЕ НЕЙМОВІРНИХ ІСТОРІЙ!

Не в тих світлинах річ. Річ у митях.

ПОНЕДІЛОК, 29 КВІТНЯ

06:30 «Світ навиворіт - 5»
07:50 Х/ф «КАТЕРИНА»
11:40 Х/ф «РОДИННІ ЗВ’ЯЗКИ»
15:35 «Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою 2018»
17:35 «Вечір прем’єр з Катериною
Осадчою 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ»
22:10 Х/ф «СВІНГЕРИ»
23:55 Х/ф «ГЕРОЙ МОГО ЧАСУ»

Але
А
Ал
ле 1382
1133382
82
82 року
ро
р
о
окуу ікону
ікон
іко
ік
кко
ону
ну перепе
пере
пе
пер
везли
вве
злли до
до Ясногорського
Ясно
Я огорсько
Ясн
Яс
горськог
горськ
горського
ор
рськог
рського
сьького
ого
го мо
монасмон
онасЧенстохові.
ттиря
ти
ряя у Ченсто
Чен
Ч
Ченст
Ченс
енст
енс
нссто
н
нсто
стоххові.
хо
ові
о
ові.
вві.і У це
ві
цей
й ччас
аасс ГаГ
ллицько-Волинського
ли
цььк
ько
кко-Волин
о-Воли
о-Во
о-Волин
о
-Вол
-Во
ВВолин
Вол
олин
о
оли
ллин
нсььк
нського
нс
ько
ького
ко
ого
го
го кня
кн
ккнязівства
няязівс
н
язів
яз
зівс
ззів
івс
ііввствва
цілого
я єди
як
єєдиного
ди
ин
и
ного
н
ого
гго
оц
ці
ілого
лого
го вже
го
вж
же нее ііснувасн
снуваснува
сну
сснув
нув
у
Галичині
ло — н
ло
наа Гали
али
ли
ичині
чин
ині
ині
ні керували
керу
кер
керув
ккеер
еру
ерув
рув
р
уваали
ли попо
лляки,
ля
яки
ки а на
на Волині
Во
Во
оллині
лин
лин
ині
ні правив
пра
прав
пр
прави
ра в останр
останстан
сста
тантанн-
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Така маленька, а герой:
Андріана Сусак воювала
в АТО до п’ятого місяця
вагітності

чує.

УКРАЇНА

йшла першою.
першою І піклувалася про
всіх: і про медикаменти подбає,
і про зв’язок… Уявляєте, на п’ятому
місяці вагітності була ще на фронті! Хлопчика народила. Ми згодом
і на хрестинах були…» — читаю
спогади заступника командира
штурмової групи батальйону «Айдар» Петра Карпуся. А вона справді
така маленька — просто дівчинка
дівчинка.

ЗА 25 КВІТНЯ
ВЖЕ У ПРОДАЖУ!
У!!

—Н

06:50 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
07:50 Зірковий шлях
09:30 Реальна містика
13:50, 15:20 Агенти справедливості
12+
15:00, 19:00 Сьогодні
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:45 Т/с «CSI. Місце злочину»
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«ЦІКАВА»
А»

авіщо ти це робиш? — подумки запитую у свого демона, бо знаю — він мене

Леонідом Каневським» 07.00, 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується кожного»
08.50 Х/ф «ШАЛЕНО
ЗАКОХАНИЙ» 10.50 Х/ф
«БАЛАМУТ» 12.30 Х/ф «ЯКЩО
ЙДЕШ, ТО ЙДИ» 14.15 Х/ф
«ДІАМАНТОВА РУКА» 16.15 «Чекай
на мене. Україна» 20.00, 04.20
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова» 00.45 «Речдок» 03.05
«Орел і Решка. Шопінг» 05.05 «Top
Shop»

Ченстоховську ікону Божої
Матері ще називають Белзькою,
адже до міста Белз (тепер —
Львівська область) її привіз син
короля Данила Галицького Лев.
Із святинею було пов’язано багато чудес, чутки про які швидко
ширились і в Галичині, і на Волині, й у Польщі.

«Най буде заздрісно всім “
опцям,
м, що вона така
хлопцям,
ленька, а герой!»
маленька,

Ші МУР,
оповідання із серії
#покирозчиняєтьсяцукор

UA: ПЕРШИЙ

Як українські святині
оберігають Польщу
та Росію
Василь РОГУЦЬКИЙ

Поки розчиняється цукор у
моїй каві — я відчуваю, як
зупиняється час. Застигають
стрілки на годиннику, повітря
загустає, обволікає мене,
засмоктує, як соснова смола
необережну комаху — усе
навколо нагадує сповільнену
кінозйомку — а потім хтось
натискає на паузу

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:10, 08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
23:30 Новини 09:35 Х/ф «ПРИНЦ ЗА
СІМОМА МОРЯМИ» 11:20 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:25 Д/ц «Кухня
По» 12:55 Х/ф «СВЯТЕ
СІМЕЙСТВО» 17:15 Д/с «Жива
природа» 17:25, 21:55 Д/ц
«Суперчуття» 17:55 Концертна
програма П.Табакова «Любов жива»
19:20 Разом 19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:30 Д/ц «Дикі тварини»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 23:00 Перша
шпальта

Образ Ченстоховської Божої Матері однаково шанують як католики,
так і православні. Вона вважається чудотворною навіть у копіях.

Чудотворна Ченстоховська (Белзька) ікона Божої
Матері відома як заступниця Польщі. А Володимирська
(Вишгородська) ікона Богородиці є однією з найбільш
шанованих у Росії. Обидва ці образи свого часу були вивезені
з наших земель

ВОНА ПРЕКРАСНА ТУТ І ЗАРАЗ

— Ну ви ж кажете іноді — спинися, мить,
ти прекрасна, — відповідає він. — Ну і що
необхідно цінувати кожну секунду життя, наповнювати її максимально змістом…
– І ти вирішив спинити для мене саме цю
мить?
— Життя може завершитися будь–якої
миті. Чим ця гірша за інші? У тебе є важливіші? Чи ця не наповнена змістом?
— Не знаю. Порівнювати якісь миті, що
вже минули, і ті, що настають, — якось дивно.
Він сміється:
— Найважливіша мить — тут і зараз. Чи
не так?
Я заглядаю в безодню його очей, уявляючи, скільки відрізків часу там поховано і про
що були ці миттєвості. Демон посміхається:
— Люди люблять фотографувати себе
і все навколо. Таким чином вони спиняють
миті. Навіщо? Щоб засвідчити, що це — було?
Я не знаю, що йому відповісти. Іноді перебираю старі фото і думаю, чи не помирають вони разом із тими, кого зображують?
Чи з тими, для кого було важливе щось увічнене на них?
У дитинстві ти сидиш, розглядаєш не такі
вже й численні світлини, на яких — молода

Фото krystynopil.info.

с.

Цікава

n Із глибини душі

l КОЛЕСО ІСТОРІЇ

Як українські святині
оберігають Польщу
та Росію

І Володимиру
Зеленському
тричі являлася любов

UA: РІВНЕ

07.00 М/с «Вруміз» 07.10 Казки,
перевірені часом 08.40, 12.30
Лайфхак українською 09.00 Д/ф
«Аромати Перу» 09.25
Кулінарно-літературне шоу «Енеїда»
10.15, 17.55 UA:Фольк 11.10 Сильна
доля. Козак 12.00, 21.20 Д/с «В
Україні» 12.50 М/с» Дуда і Дада»
ФУТБОЛ-1
13.20 17 Міжнародний турнір зі
06:00 Лестер - Арсенал. Чемпіонат спортивної гімнастики 1 ч. 13.55
Англії
Яскраві моменти Чемпіонату світу з
07:45, 18:20 Журнал Ліги чемпіонів фігурного катання 2019 14.25 Д/ф
08:15 Львів - Динамо. Чемпіонат
«Це цікаво» 14.50 Д/ф «Світ дикої
України
природи» 15.15 Хто в домі хазяїн
10:00 «Великий футбол»
15.40 Т/ф «Чудова гра» 16.05
11:50, 21:10 Топ-матч
Концертна програма Марії Бурмаки
12:00 Торіно - Мілан. Чемпіонат Італії «Нове та улюблене» 17.00 Сильна
13:50 Олександрія - Зоря. Чемпіонат доля. Отторвальд 18.45 Д/с
України
«Пліч-о-пліч» 19.00, 20.30 Новини
15:40, 22:15 Футбол NEWS
19.20 Концертна програма «Арсен
16:05 Журнал Ліги Європи. Прем’єра Мірзоян. Київ» 20.05, 22.45 Д/с
16:35 Бернлі - Ман Сіті. Чемпіонат
«Своя земля» 20.50 Д/с «Спільно»
Англії
21.50 Д/ф «Олесь Шевченко. Як на
18:50 LIVE. Фінал. Юнацька ліга
сповіді» 22.20 Програма
УЄФА
розслідувань «Схеми. Корупція в
21:20 Передмова до «МЮ-Ювентус» деталях»
(1998 /1999). Золота
колекція Ліги чемпіонів.
UA: ВОЛИНЬ
Прем’єра
07:00
М/с «Вруміз» 07:10 Х/ф
21:25 МЮ - Ювентус. 1/2 фіналу
«ПРИНЦ ЗА СІМОМА МОРЯМИ»
(1998/1999). Золота
08:40, 12:30 Лайфхак українською
колекція Ліги чемпіонів.
09:00 Д/ц «Аромати Перу» 09:25
Прем’єра
«Енеїда» 10:15, 17:55 «UA:Фольк»
23:25 Ювентус - МЮ. 1/2 фіналу
11:10 «Сильна доля» (Kozak System)
(1998 /1999). Золота
12:02, 21:20 #ВУкраїні 12:40 М/с
колекція Ліги чемпіонів.
«Дуда і Дада» 13:20 XVII
Прем’єра

Міжнародний турнір зі спортивної
гімнастики 13:50 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного катання
2019 14:25 Д/ц «Це цікаво» 14:50
Д/ц «Світ дикої природи» 15:15 «Хто
в домі хазяїн?» 15:40 «Чудова гра»
16:05 Концерт «Нове та улюблене»
17:05 «Сильна доля» (O Torvald)
18:45 «Пліч-о-пліч» 19:00, 20:30
Новини 19:22 Концерт «Арсен
Мірзоян.Київ» 20:05, 22:45 «Своя
земля» 20:52 «Спільно» 21:50 Д/ф
«Олесь Шевченко. Як на сповіді»
22:18 «Схеми.Корупція в деталях»

ЕСПРЕСО
00.00, 07.30 «Суботній політклуб»
01.00 «Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 01.30 «Культ:Експрес» з
Марією Бурмакою 02.00, 05.30
«Княжицький» 03.00 «Шустрова Live»
03.30 «Успішні в Україні» 04.00
«Мандруй своє» 04.30, 08.30 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
06.30, 22.30 «Світ цього тижня»
09.30 «Людина і право» з Борисом
Захаровим 10.00 Д/ф «Ольгерд
Бочковський» 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 11.10, 12.15, 13.10, 14.10,
15.15, 16.10, 17.10, 18.15 «Коментар»
15.30, 23.30 «Ваша Свобода» 19.00
«Великий ефір Василя Зими» 21.00
«Досьє» з Сергієм Руденком 21.55
«ІТ-Документ» 22.00 «Поліцейська
хвиля»

ТБ

ВІВТОРОК, 30 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30
Новини 09:35 Х/ф «ВЕРОНІКА»
11:20 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12:25 Д/ц «Кухня По» 13:25 Д/ц
«Браво, шеф!» 14:25 Енеїда
15:00 UA:Фольк. Спогади 16:05
По обіді шоу 17:30, 21:55 Д/ц
«Суперчуття» 17:55 Концерт
«Єднаймося» 19:20, 23:00
Спільно 19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25 Наші гроші
22:25 Д/ц «Світ дикої природи»

1+1
06:35, 08:15, 09:05 «#ШоуЮри»
10:00 Т/с «Останній москаль»
17:50 Х/ф «ОСТРІВ ВЕЗІННЯ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
22:00 Х/ф «ПІДНЯТИ
ПЕРИСКОП»
23:50 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»

ІНТЕР
05.35, 23.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з

Інтером» 10.10 Т/с «Султан
мого серця» 11.10 Х/ф
«ВИПАДКОВО ВАГІТНА» 13.00
Х/ф «ОЙ, МАМОНЬКИ!» 14.45
«Правила виживання» 15.50,
16.45, 00.45 «Речдок» 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 04.20
«Подробиці» 21.00 Т/с «Слідчий
Горчакова» 03.10 «Орел і Решка.
Шопінг» 05.05 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:30 Реальна містика
13:50, 15:20 Агенти
справедливості 12+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Специ»
23:45 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
05:55 Моя правда. Історія
українського
шоу-бізнесу. Територія
«А»
06:50 Моя правда. Історія
українського
шоу-бізнесу. Катя
Бужинська та Андрій
Кравчук
07:45, 23:50 Містичні історії з

Павлом Костіциним 16+
09:35 МастерШеф 12+
14:30 Хата на тата 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
21:55, 22:50 Т/с «Розлучниця»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:25, 07:15, 08:05 «#ШоуЮри»
09:00 Х/ф «ОСТАННІЙ
МОСКАЛЬ. СУДНИЙ
ДЕНЬ»
17:30 Х/ф «DZIDZIO. ПЕРШИЙ
РАЗ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 Х/ф «КОХАННЯ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ - 3»
21:50 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ
ЗА 80 ДНІВ»

ІНТЕР
05.35, 23.00 «Слідство вели... з

Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.10 Т/с «Султан мого
серця» 11.10 Х/ф «АНЖ І
ГАБРІЕЛЬ» 13.00 Х/ф
«ПРИКИНЬСЯ МОЇМ
ХЛОПЦЕМ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 00.40
«Речдок» 18.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.20 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова» 03.05
«Орел і Решка. Шопінг» 05.05
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:40, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:40 Зірковий шлях
09:30 Реальна містика
13:30, 15:20 Т/с «Кровна
помста»
17:50, 20:00 Святкове шоу «Ліга
зірок»
21:00 Т/с «Специ»
23:45 Т/с «CSI. Місце злочину»

СТБ
05:55 Моя правда. Історія
українського
шоу-бізнесу. Територія
«А»
06:50 Моя правда. Ольга
Сумська. Без права на
сльози

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР
05.35, 23.00 «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 Х/ф «З РЕЧАМИ НА
ВИЛІТ!» 12.50 Х/ф «ЩОСЬ НЕ
ТАК З ТОБОЮ» 14.45 «Правила
виживання» 15.50, 16.45, 00.45
«Речдок» 18.00, 01.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
04.25 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Слідчий Горчакова» 03.10 «Орел і
Решка. Шопінг» 05.10 «Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:25, 12:25 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами 6»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:15 Т/с «Слуга народу - 2»
22:10 Х/ф «ТАКСІ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15, 21:00 Т/с
«Специ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
23:20 Контролер

СТБ
05:25 Моя правда. Історія
українського шоу-бізнесу.
Територія «А»

Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.15, 17.50 UA:Фольк
11.05 Сильна доля.. Плач Єремії
12.00 Д/с» В Україні» 12.50
М/с» Дуда і Дада» 13.20 17
ФУТБОЛ-1
Міжнародний турнір зі
спортивної гімнастики 1 ч. 13.55
06:00, 16:00 «Європейський
Яскраві моменти Чемпіонат світу
WEEKEND»
з фігурного катання 2019 14.25
06:50, 21:00 Журнал Ліги
Д/ф «Це цікаво» 14.50 Д/ф «Світ
ZIK
чемпіонів
дикої природи» 15.15 Хто в домі
07.00, 16.00 Перші про головне. 07:20 Чемпіонат Англії. Огляд
хазяїн 15.40 Т/ф «Відкривай
туру
Дайджест 07.15, 08.15, 09.15,
Україну» 16.05 Ювілейний
11.15, 13.15, 16.10, 17.10, 18.15, 08:15 Бернлі - Ман Сіті.
концерт гурту «Піккардійська
Чемпіонат Англії
20.00, 21.40 Коментарі 08.00,
терція» 17.00 Сильна доля.
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 10:00, 15:40, 22:45 Футбол
Оксана Муха 18.45, 22.40 Д/С
17.00, 18.00, 19.00 Перші про
NEWS
головне 12.10 Гра Z вогнем
10:20 Львів - Динамо. Чемпіонат «Пліч-о-пліч» 19.00, 20.30
15.15 Між своїми 19.15 VOX
Новини 19.20 Кобзатроніка.
України
POPULI 21.00, 06.20 Перші про 12:05 «Великий футбол»
Твори Шевченка під електронну
головне. Підсумки 23.00
музику 19.50, 22.15 Д/с
13:50 Інтер - Ювентус.
Хард-ток-шоу «DROZDOV»
«Спільно» 20.15 Д/с «Своя
Чемпіонат Італії
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
земля» 20.50 Д/с «В Україні»
16:50 Тоттенгем - Вест Гем.
Другої світової війни» 00.50 Д/ф
21.20 Д/ф «Левко
Чемпіонат Англії
«Бойовий відлік» 01.35 Художній
Лук’яненко. Йти за совістю»
18:40 Журнал Ліги Європи
фільм 03.05 Історична правда з
19:10 Маріуполь - Шахтар.
Вахтангом Кіпіані
UA: ВОЛИНЬ
Чемпіонат України
21:30, 23:55 «Ніч Ліги чемпіонів» 07:00 М/с «Вруміз» 07:10 Х/ф
ТЕТ
21:50 LIVE. Тоттенгем - Аякс. 1/2 «ВЕРОНІКА» 08:40, 12:30
06.00 ТЕТ Мультиранок
фіналу. Ліга чемпіонів
Лайфхак українською 09:00 Д\ц
09.30 М/ф «Жовтодзьоб»
УЄФА
«Аромати Перу» 09:25 «Енеїда»
11.00, 17.00 Серіал «Рання
10:15, 17:50 «UA:Фольк» 11:10
пташка»
UA: РІВНЕ
«Сильна доля» («Плач Єремії»)
12.00 Вечірка
07.00
М/с
«Вруміз» 07.10 Казки 12:02, 20:52 #В Україні 12:40
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
М/с «Дуда і Дада» 13:20 XVII
перевірені часом 08.40, 12.30
Володька
Лайфхак українською 09.00 Д/ф Міжнародний турнір зі
14.00, 20.00 Одного разу під
«Аромати Перу» 09.25
спортивної гімнастики 13:50
Полтавою

ТБ

07:50, 23:50 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09:40 МастерШеф 12+
13:25 Хата на тата 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
21:55, 22:50 Т/с «Розлучниця»

ICTV
05:40, 09:35 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 19:20 Надзвичайні
новини
10:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+
12:45, 18:45, 21:00 Факти
13:00 Дизель шоу 12+
14:50 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ»
16:40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ 2»
20:15 Секретний фронт
21:15 Т/с «Пес»
22:25 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 07:00 Kids Time
05:40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07:05 Т/с «Мерлін»
10:30 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК. ЧАСТИНА
1»

17:40 Т/с «Доктор Хаус»
22:00 «Орел і Решка.
12:50 Кохання на виживання 16+
Перезавантаження»
16:50 Хто зверху? 12+
2+2
20:50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК. ЧАСТИНА
06:00 Мультфільми
2»
08:00 «Загублений світ»
23:00 Т/с «Загублені»
13:45 Х/ф «НА МЕЖІ»
15:50 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
МЕГА
17:30 Х/ф «ХИЖАКИ»
06.00 Бандитська Одеса 06.55, 19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
18.00 Україна: забута історія
21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»
09.25 Речовий доказ 10.35
Великі танкові битви 11.30
ZIK
Таємниці Сонця 12.30 Місяць
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
зблизька 13.30 За межами
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
Землі 14.25 Дивовижний
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
Сінгапур 15.15 Реальна історія 18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
Ісуса 20.30 Як працюють міста
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
23.00 Битва рибалок 23.50
Перші про головне 12.10, 20.00
Теорія змови 04.30 Жертви
HARD з Влащенко 15.15 Між
краси 05.15 Органи на експорт своїми 19.15 VOX POPULI
21.00, 06.20 Перші про головне.
К-1
Підсумки 21.40 Гра Z вогнем
06:30 «TOP SHOP»
22.30 Перші другі 23.30
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Стежками війни 00.00 Д/ф
08:10 Т/с «Мисливці за
«Вирішальні битви Другої
реліквіями»
світової війни» 00.50 Д/ф
«Бойовий відлік» 01.35 Художній
10:00 Х/ф «ГЕРОЙ МІСЯЦЯ»
фільм 03.05 Історична правда з
12:00 «Вірю не Вірю»
Вахтангом Кіпіані
14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
ТЕТ
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
06.00 ТЕТ Мультиранок
16:40 «Орел і Решка.
09.45 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
Перезавантаження.
11.00, 17.00 Серіал «Рання
Америка»
пташка»

ТБ

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
18:00, 21:00, 23:30 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:35 Х/ф «СПІВАЮЧЕ
ДЗВІНКЕ ДЕРЕВЦЕ» 11:00 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:15 Д/ц
«Кухня По» 13:15, 14:30
РадіоДень 13:45 Д/ц «Неповторна
природа» 15:00 UA:Фольк.
Спогади 16:00 По обіді шоу 17:20
Д/с «Жива природа» 17:30 Д/ц
«Суперчуття» 18:25 Тема дня
19:25 #ВУКРАЇНІ 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 20:30
Д/ц «Дикі тварини» 21:25
UA:Спорт 21:50 Схеми. Корупція в
деталях 22:25 Д/ц «Світ дикої
природи» 22:55 Наші гроші

МЕГА

06.00 Бандитський Київ 07.20,
ICTV
18.00 Україна: забута історія
09.50 Речовий доказ 11.00
05:40, 20:15 Громадянська
Великі танкові битви 11.55
оборона
Реальна історія Ісуса 14.40
06:30 Ранок у великому місті
Дивовижний Сінгапур 17.10
08:45, 19:20 Надзвичайні
Шалена подорож 20.30 Як
новини
працюють міста 23.00 Битва
09:40 Битва версій
10:35 Скетч-шоу «На трьох» 16+ рибалок 23.50 Підроблена
історія
12:45, 18:45, 21:00 Факти
13:00 Дизель шоу 12+
К-1
14:50 Х/ф «КРОКОДИЛ
06:30 «TOP SHOP»
ДАНДІ»
16:40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:00 Т/с «Мисливці за
2»
реліквіями»
21:15 Т/с «Пес»
09:50 Х/ф «ПЛАНЕТА
22:25 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИКА-ПЕКС»
НІНДЗЯ 2»
12:10 «Вірю не Вірю»
НОВИЙ КАНАЛ 14:50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
05:45, 07:05 Kids Time
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
05:50 М/с «Хай живе король
Морський сезон»
Джуліан»
16:40 «Орел і Решка.
07:10 Т/с «Мерлін»
Перезавантаження 3»
10:40 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
ЗАТЕМНЕННЯ»
22:00 «Орел і Решка.
13:00 Екси 16+
Перезавантаження»

СЕРЕДА, 1 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:30, 07:10, 08:05, 09:10
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:30 Новини
09:35 Х/ф «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ
ЗА КОРОЛЯ» 11:05 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:20 Д/ц
«Кухня По» 13:25 Д/ц «Браво,
шеф!» 14:25 Енеїда 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05 По
обіді шоу 17:30 Д/ц
«Суперчуття» 18:00 Концерт
«Знамення» 19:30 Своя земля
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25 Разом 21:55
Д/ц «Світ дикої природи» 23:00
Схеми. Корупція в деталях

17:00, 19:00 Заробітчани
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК. ЧАСТИНА
1»
23:10 Т/с «Загублені»

2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Загублений світ»
14:30 Х/ф «ПІД ПРИЦІЛОМ»
16:15 Х/ф «БУНТ»
17:55 Х/ф «ІКАР»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
21:30, 23:00 Т/с «Кістки-10»

06:15 Моя правда. Джамала
07:10, 23:50 Містичні історії з
Павлом Костіциним 16+
09:00 МастерШеф 12+
14:00 Хата на тата 12+
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
20:00, 20:55 Т/с «За вітриною»
21:55, 22:50 Т/с «Розлучниця»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
13:15, 16:20, 21:15 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ЯРДІВ 2»
20:15 Антизомбі
22:25 Х/ф «ДІМ ВЕЛИКОЇ
МАТУСІ 2»

НОВИЙ КАНАЛ
05:35, 07:25 Kids Time
05:40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07:30 Т/с «Мерлін»
11:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК. ЧАСТИНА 2»
13:10 Хто проти блондинок 12+
17:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ЧАС»
23:00 Т/с «Загублені»

15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція

12.00 Вечірка
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

UA: РІВНЕ

07.00 М/С «Вруміз» 07.10 Казки
перевірені часом 08.40, 12.30
Лайфхак українською 09.00 Д/ф
«Аромати Перу» 09.25
Кулінарно-літературне шоу
«Енеїда» 10.15, 17.55 UA:Фольк
11.05 Сильна доля.
«Піккардійська терція» 12.00
Д/с» В Україні» 12.50 М/с» Дуда і
ФУТБОЛ-1
Дада» 13.20 17 Міжнародний
06:00 Олімпік - Карпати.
турнір зі спортивної гімнастики
Чемпіонат України
1 ч. 13.55 Яскраві моменти
07:45, 23:00 Журнал Ліги
Чемпіонат світу з фігурного
Європи
катання 2019 14.25 Д/ф «Це
цікаво» 14.50 Д/ф «Світ дикої
08:15 Інтер - Ювентус.
природи» 17.05 Сильна доля
Чемпіонат Італії
18.45, 22.15 Д/с «Своя земля»
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
19.00, 20.30 Новини 19.20
NEWS
Фільм-концерт «Друга ріка»
10:25 Маріуполь - Шахтар.
20.00 Д/с «Пліч-о-пліч» 20.15
Чемпіонат України
«StopFakeNews» 20.50 Програма
12:10 Лестер - Арсенал.
розслідувань «Наші гроші» 21.20
Чемпіонат Англії
13:55 Львів - Динамо. Чемпіонат Д/С»Спільно» 21.50 Д/ф
«Напам’ять. Раїса Руденко»
України
22.30 #@.)[]?$0 з Майклом
16:05, 18:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
Щуром
16:30 Тоттенгем - Аякс. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів
UA: ВОЛИНЬ
УЄФА
07:00 М/с «Вруміз» 07:10 М/ф
18:45 МЮ - Челсі. Чемпіонат
«Казки перевірені часом». «Пастка
Англії
для котів» 08:40, 12:30 Лайфхак
20:35, 22:35 Топ-матч
українською 09:00 Д\ц «Аромати
20:45 Олександрія - Зоря.
Перу» 09:25 «Енеїда» 10:15,
Чемпіонат України
17:50 «UA:Фольк» 11:10 «Сильна
23:30 Торіно - Мілан. Чемпіонат доля» («Піккардійська терція»)
Італії
12:02 #ВУкраїні 12:40 М/с «Дуда

Лайфхак українською 09.00 Д/ф
«Аромати Перу» 09.25
Кулінарно-літературне шоу
МЕГА
«Енеїда» 10.15, 17.55 UA:Фольк
06.00, 02.05 Бандитський Київ
11.05, 17.05 Сильна доля 12.00
08.10, 14.20 Правда життя 09.20
Д/с» Своя земля» 12.50 М/с»
Шалена подорож 10.10 Ілюзії
Дуда і Дада» 13.20 17
сучасності 13.10, 00.20 Речовий
Міжнародний турнір зі спортивної
доказ 15.20, 23.30 Великі танкові
гімнастики 1 ч. 13.55 Яскраві
битви 16.10, 21.45 Битва рибалок
ФУТБОЛ-1
моменти Чемпіонат світу з
17.00 Дивовижний Сінгапур
фігурного катання 2019 14.25 Д/ф
18.00 Наглядачі заповідника
06:00 Фрозіноне - Наполі.
ZIK
«Це цікаво» 14.50 Д/ф «Світ дикої
19.00, 20.50 Фантастичні історії
Чемпіонат Італії
природи» 15.15 Хто в домі хазяїн
20.00, 01.20 Гордість України
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
07:45 Арсенал-Київ - Десна.
15.45 Д/с» Відкривай Україну»
22.30 Дикі Гаваї
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
Чемпіонат України
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
09:30, 21:20 Журнал Ліги Європи 16.10 Кобзатроніка. Твори
К-1
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS Шевченка під електронну музику
18.45 Д/с «Своя земля» 19.00,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00
06:30 «TOP SHOP»
10:25 Олександрія - Зоря.
20.30 Новини 19.20 Д/ф «Богдан
Перші про головне 12.10 Гра Z
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Чемпіонат України
Гаврилишин. Місія-Свобода»
вогнем 15.15 Між своїми 19.15
08:15 «Ух ти show»
12:10 МЮ - Челсі. Чемпіонат Англії 20.15 Д/с «Пліч-о-пліч» 20.50
VOX POPULI 20.00 Докаz 21.00,
08:45 Т/с «Мисливці за
13:55 Гент - Генк. Чемпіонат
Д/с» В Україні» 21.20 Д/с
06.20 Перші про головне.
реліквіями»
Бельгії
«Спільно» 21.50 Документальний
Підсумки
21.40
Прямим
текстом
10:35 Х/ф «ЩУРЯЧІ ПЕРЕГОНИ»
16:05, 18:20 «Ніч Ліги чемпіонів» цикл «Напам’ять. Володимир
23.00 Стежками війни 23.30
12:50 «Вірю не Вірю»
16:30, 23:55 Барселона Лановий» 22.20 Програма
Вижити в Україні 00.00 Д/ф
14:40 «Орел і Решка. Навколо
«Вирішальні битви Другої світової
Ліверпуль. 1/2 фіналу. Ліга розслідувань «Наші гроші» 22.45
світу»
війни» 00.50 Д/ф «Бойовий відлік»
«StopFakeNews»
чемпіонів УЄФА
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
01.35 Художній фільм 03.05
18:45 Чемпіонат Італії. Огляд туру
Морський сезон»
UA: ВОЛИНЬ
Історична правда з Вахтангом
19:30 Тоттенгем - Аякс. 1/2
16:40 «Орел і Решка.
Кіпіані
фіналу. Ліга чемпіонів
07:00 М/с «Вруміз» 07:10 М/ф
Перезавантаження.
УЄФА
«Казки перевірені часом».
ТЕТ
Америка»
21:45 LIVE. Арсенал - Валенсія.
«Літаючий млин» 08:40, 12:30
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
06.00 ТЕТ Мультиранок
Лайфхак українською 09:00 Д\ц
1/2 фіналу. Ліга Європи
22:00 «Орел і Решка.
09.45 М/ф «Долина папороті:
«Аромати Перу» 09:25 «Енеїда»
УЄФА
Перезавантаження»
Тропічний ліс»
10:15, 17:50 «UA:Фольк» 11:10
UA: РІВНЕ
11.00, 17.00 Серіал «Рання
«Сильна доля» (Hudaki) 12:02,
2+2
пташка»
07.00 М/С «Вруміз» 07.10 Казки 20:52 #ВУкраїні 12:40 М/с «Дуда і
Дада» 13:20 XVII Міжнародний
12.00 Вечірка
06:00 Мультфільми
перевірені часом 08.40, 12.30
08:00 «Помста природи»
08:40, 17:20 «Загублений світ»
13:10 Х/ф «АТТІЛА»
14:45 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «ДжеДАІ»
19:25, 20:30 Т/с «Дзвонар»
21:30 Т/с «Кістки-11»
23:00 Т/с «Кістки-10»

13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У

Яскраві моменти Чемпіонату
світу з фігурного катання 2019
14:25 Д/ц «Це цікаво» 14:50 Д/ц
«Світ дикої природи» 15:15 «Хто
в домі хазяїн?» 15:40 «Відкривай
Україну» 16:05 Ювілейний
концерт гурту «Піккардійська
терція» 17:00 «Сильна доля»
(О.Муха) 18:45, 22:45
«Пліч-о-пліч» 19:00, 20:30
Новини 19:22 «Кобзатроніка»
(Твори Шевченка під електронну
музику) 19:50, 22:16 «Спільно»
20:15 «Своя земля» 21:20 Д/ф
«Левко Лук’яненко. Йти за
совістю»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00
«Досьє» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30, 22.30
«Ваша Свобода» 03.30
«Суботній політклуб» 04.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 05.00 «Поліцейська
хвиля» 09.00 «Мандруй своє»
09.30 «Успішні в Україні» 10.00,
21.00 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі» 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
НОВИНИ 11.10, 12.15, 13.10,
14.10, 15.15, 16.10, 17.10, 18.15
«Коментар» 22.00 «Шустрова
Live» 23.00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським

і Дада» 13:20 XVII Міжнародний
турнір зі спортивної гімнастики
13:50 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 14:25 Д/ц «Це
цікаво» 14:50 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:15 «Хто в домі
хазяїн?» 15:40 «Відкривай
Україну» 16:10 Концерт «Мій світ»
17:00 «Сильна доля» (Man Sound)
18:45, 22:18 «Своя земля»
19:00, 20:30 Новини 19:22 Фільм
- концерт гурту «Друга ріка» 20:00
«Пліч-о-пліч» 20:15 StopFake
20:52 «Наші гроші» 21:20
«Спільно» 21:50 Д/ц «Напам’ять»
(Раїса Руденко) 22:30 «#@)??$0 з
Майклом Щуром»

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий
ефір Василя Зими» 02.00, 08.00,
21.00 «Досьє» з Сергієм
Руденком 03.00, 05.30, 15.30,
22.30 «Ваша Свобода» 03.30
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 04.30
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05.00 «Шустрова
Live» 09.00 «PRO здоров’я» з
Іриною Коваль 10.00 Д/ф
«Одесити на Донбасі» 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 11.10,
12.15, 13.10, 14.10, 15.15, 16.10,
17.10, 18.15 «Коментар» 22.00
«Вартові Еспресо» 23.00
«Княжицький»

турнір зі спортивної гімнастики
13:50 Яскраві моменти
Чемпіонату світу з фігурного
катання 2019 14:25 Д/ц «Це
цікаво» 14:50 Д/ц «Світ дикої
природи» 15:15 «Хто в домі
хазяїн?» 15:40 «Відкривай
Україну» 16:10 Кобзатроніка.
Твори Шевченка під електронну
музику 17:05 «Сильна доля» (Dakh
Daughters) 18:45 «Своя земля»
19:00 Новини 19:22 Д/ф «Богдан
Гаврилишин. Місія - Свобода»
20:15 «Пліч-о-пліч» 20:30
Новини. Сурдопереклад 21:25
«Спільно» 21:50 Д/ц «Напам’ять»
(В.Лановий) 22:17 «Наші гроші»
22:45 StopFake

ЕСПРЕСО
00.00, 06.00, 19.00 «Великий ефір
Василя Зими» 02.00, 08.00
«Досьє» з Сергієм Руденком
03.00, 05.30, 15.30 «Ваша
Свобода» 03.30 «Княжицький»
04.30, 23.30 «Поліцейська хвиля»
05.00, 09.30 «Вартові Еспресо»
09.00 «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 «Лекція
Віталія Портникова» 22.30 Д/ф
«Одесити на Донбасі»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 3 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР

06:00 М/с «Ведмеді-сусіди» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 18:00,
21:00, 23:30 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку, Країно!
09:35 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 11:00 М/с
«Кмітливий Сяоцзі» 12:15 Д/ц
«Кухня По» 13:15, 14:30 РадіоДень
13:45 Д/ц «Неповторна природа»
15:00 UA:Фольк. Спогади 16:00
По обіді шоу 17:20 Д/с «Жива
природа» 17:30 Д/ц «Суперчуття»
18:25 Тема дня 19:25 Перший на
селі 19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25 UA:Спорт 22:00
Перша шпальта 22:25 Д/ц «Світ
дикої природи» 23:00 #ВУКРАЇНІ

05.40, 23.15 «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 Х/ф «НЕМАЄ СЕКСУ НЕМАЄ ГРОШЕЙ» 12.50 Х/ф
«КОХАННЯ БЕЗ ПЕРЕСАДОК»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 01.00 «Речдок»
18.00, 02.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
Х/ф «ВИЖИТИ СЕРЕД ВОВКІВ»
04.10 «Орел і решка. Морський
сезон 3» 04.55 «Top Shop»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:30 «Одруження наосліп»
11:15, 12:30 «Міняю жінку»
13:30 «Сімейні мелодрами»
14:30 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Моє чуже життя»
20:15, 22:15 «Ліга сміху 2019»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15, 21:00 Т/с
«Специ»
06:30 07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Таємниці»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:20 Слідами

СТБ
06:15, 18:00 Хата на тата 12+

СУБОТА, 4 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06:10 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:30 Новини 09:30 Країна
на смак 10:35 Х/ф «ГАНС,
РЬОКЛЄ І ЧОРТ» 12:25 Хто в
домі хазяїн? 12:50 Х/ф
«ПАРМСЬКА ОБИТЕЛЬ» 14:50
XVII Мiжнародний турнiр зi
спортивної гімнастики Ukraine
International Cup 17:45 Спільно
18:15 Т/с «Імперія» 19:55 Д/с
«Імперія» 21:25 Розсекречена
історія 22:25 Д/ц «Погляд
зсередини»

1+1
06:00, 23:25 «Світське життя.
2019»
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт - 5»
11:20, 12:25, 13:25, 14:25, 15:20
«Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
16:35, 21:30 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка. Діти»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»

ІНТЕР
03.00, 05.25, Х/ф
«СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК»

07.00 «Слово Предстоятеля»
07.10 «Чекай на мене. Україна»
09.00 «Шість соток» 10.00
«Готуємо разом. Випічка» 11.00
Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ» 12.30 Х/ф
«СОЛДАТ ІВАН БРОВКІН» 14.15
Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА ЦІЛИНІ»
16.10 Т/с «Султан мого серця»
20.00, 02.30 «Подробиці» 20.30
Х/ф «КОХАННЯ І ПРИСТРАСТЬ.
ДАЛІДА» 23.00 «Творчий вечір
Філіпа Кіркорова» 01.00 Х/ф
«АРФА ДЛЯ КОХАНОЇ» 04.20
«Орел і Решка. Перезавантаження. 3 сезон»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30, 15:20 Т/с «Специ»
16:00, 20:00 Т/с «Скляна
кімната»
21:00 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ
НОЧЕЙ»
23:00 Т/с «Буду вірною
дружиною»

СТБ
06:10, 16:35, 22:15 Хата на тата
12+
07:55 Страва честі 12+
08:55 Т/с «За вітриною»
19:00 МастерШеф.
Професіонали 12+

11:45, 20:00 Холостяк 12+
14:05 Х/ф «ОЛЕКСАНДР І
ЖАХЛИВИЙ ДЕНЬ»
15:55 Х/ф «ЗНАХАР»
22:55 Холостяк. Як вийти заміж
12+
23:55 Т/с «Коли ми вдома»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Антизомбі
13:15, 16:20 Т/с «Пес»
16:40 Т/с «Юрчишини»
20:10, 21:35 Дизель шоу 12+
22:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:45 Kids Time
05:30 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06:50 Т/с «Мерлін»
08:40 Пацанки. Нове життя 16+
15:00 Х/ф «ПЛАН ГРИ»
17:10 Х/ф «МІСТЕР КРУТИЙ»
19:00 Х/ф «ШПИГУН ПО
СУСІДСТВУ»
20:50 Х/ф «ШПИГУН, ЯКИЙ
КИНУВ МЕНЕ»
23:00 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ»

UA: ПЕРШИЙ

ІНТЕР
05.45 Х/ф «КОХАННЯ І
ПРИСТРАСТЬ. ДАЛІДА» 08.00
«уДачний проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 11.00 «Орел і Решка.
Морський сезон 3» 12.00 Х/ф
«ПРОГУЛЯНКА ПО БАНГКОКУ»
14.00 Т/с «Не жіноча робота»
18.00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОЧКИ» 20.00 «Подробиці» 20.30
«Правила виживання» 22.00
«Творчий вечір Філіпа Кіркорова»
00.00 «Речдок»

1+1

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:45 Т/с «Скляна кімната»
13:25 Т/с «Аметистова сережка»
17:00, 21:00 Т/с «Тайсон»
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Все повернеться»

06:00 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
06:35 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:45 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
11:45 Х/ф «ОСТРІВ ВЕЗІННЯ»
13:15 Х/ф «НАВКОЛО СВІТУ ЗА
80 ДНІВ»
15:30 Х/ф «ТАКСІ»
17:40 Х/ф «ПІДНЯТИ
ПЕРИСКОП»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
22:50 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»

УКРАЇНА

11.00, 17.00 Серіал «Рання
пташка»
12.00 Вечірка
13.30, 14.30 Танька і Володька
14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
15.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «САМ УДОМА»
23.00 Х/ф «СЕЛЮКИ З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»

ТБ

14:55 Х/ф «ХИЖАКИ»
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного
16:50 27 тур ЧУ з футболу
разу під Полтавою
Юрій Нікулін 09.15 Два
ICTV
«Динамо» -»Олександрія» 23.00 Сімейка У
Миронових 10.05 Великі танкові 19:00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
05:00 Еврика!
ФУТБОЛ-1
битви 11.45, 21.00 Як працюють 20:40 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
05:10, 12:45, 18:45 Факти
машини 14.20 Шалена подорож 23:00 Х/ф «ІГРИ КІЛЕРІВ»
06:00 Сампдорія - Лаціо.
05:35 Більше ніж правда
15.15 Дикі Гаваї 17.15 Битва
Чемпіонат Італії
07:20 Я зняв!
рибалок 18.05 Володимир
ZIK
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
09:10 Дизель-шоу 12+
Басов. Бігун на довгі дистанції
Передмова до туру
10:35, 13:00 Т/с «Юрчишини»
19.00 Володимир Івасюк 20.00 07.00, 09.00 Перші про головне.
08:15 Ювентус - Торіно.
19:10 Х/ф «ТРИ ІКСИ»
Богдан Ступка 00.10 Фантастичні Дайджест 07.15, 09.15
Коментарі 10.00 Перша
Чемпіонат Італії
21:30 Х/ф «ТРИ ІКСИ 2: НОВИЙ історії 01.50 Код доступу
передача 10.35, 22.35, 03.05
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
РІВЕНЬ»
Історична правда з Вахтангом
NEWS
К-1
23:30 Х/ф «РОЛЛЕРБОЙ»
Кіпіані 11.00 FACE 2 FACE з
10:25 Чемпіонат Англії.
06:30 «TOP SHOP»
Тетяною Даниленко 12.00
Передмова до туру
НОВИЙ КАНАЛ 07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 13.00 10:55 Тоттенгем - Аякс. 1/2
06:00 М/с «Лунтик»
08:15 «Бєдняков+1»
HARD з Влащенко 14.00 Гра в
фіналу. Ліга чемпіонів
07:00, 08:15 Kids Time
09:10 «Ух ти show»
класику 15.00 Між своїми 15.45,
УЄФА
07:05 М/с «Хай живе король
10:25 М/с «Земля до початку
17.15 Політичне ток-шоу «Народ 12:45, 16:15 Огляд матчів. Ліга
Джуліан»
часів»
проти!» 17.00, 19.00 Перші про
Європи УЄФА
07:50 М/с «Том та Джеррі шоу»
11:45 М/ф «Всі пси потрапляють головне 18.45 Місто 19.20 VOX 13:15, 16:05, 16:45 Топ-матч
в рай»
08:20 Ревізор. Крамниці
POPULI 20.00 Докаz 21.00
13:20 Айнтрахт - Челсі. 1/2
13:15 Х/ф «ЩУРЯЧІ
10:10 Таємний агент
Деталі 22.00 Стежками війни
фіналу. Ліга Європи
ПЕРЕГОНИ»
11:30 Таємний агент. Постшоу
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
УЄФА
15:25 «Орел і Решка. Навколо
13:10 Заробітчани
Другої світової війни» 00.50 Д/ф 16:55 LIVE. Вест Гем світу»
15:10 Хто зверху? 12+
«Бойовий відлік» 01.35 Художній
Саутгемптон. Чемпіонат
22:00 «Орел і Решка. Незвідана фільм 06.00 Євромакс 06.30
17:10 М/ф «Три богатирі на
Англії
Європа»
Завтра вже сьогодні
далеких берегах»
17:55 Футбол Tables
23:00 «Блокбастери»
18:20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ДНІ
19:00 Світ Прем’єр-Ліги
ТЕТ
МИНУЛОГО
19:25 LIVE. Кардіфф - Кристал
2+2
МАЙБУТНЬОГО»
06.00 ТЕТ Мультиранок
Пелес. Чемпіонат Англії
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
06:00 Мультфільми
11.45 М/ф «Якось у лісі»
21:25, 23:40 «Check-in»
АПОКАЛІПСИС»
08:00 «102. Поліція»
14.05 4 весілля
21:45 LIVE. Ньюкасл - Ліверпуль.
08:50 ДжеДАІ. Дайджест 2017
17.15 Х/ф «СЕЛЮКИ З
Чемпіонат Англії
МЕГА
09:50 «ДжеДАІ-2018»
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
UA: РІВНЕ
10:20 «Загублений світ»
06.00 Бандитський Київ 07.40,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Танька
13:05 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
01.05 Гордість України 08.30
і Володька
07.00 Додолики 07.15 М/С»

ТБ

НЕДІЛЯ, 5 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:10,
08:05, 09:10 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 23:30
Новини 09:30 Х/ф «ПАРМСЬКА
ОБИТЕЛЬ» 11:40 Д/ц
«Суперчуття» 12:20 Д/ц «Кухня По»
13:25 Д/ц «Неповторна природа»
13:55 #ВУКРАЇНІ 14:25 Перший на
селі 15:00 UA:Фольк. Спогади
16:00 Країна на смак 17:15 Д/ц
«Мегаполіси» 18:15 Т/с «Імперія»
19:55 Д/с «Імперія» 21:30
Концертна програма 23:10 Своя
земля

11:20 «Сильна доля» (Альоша)
12:15 «Радіодень.Луцьк» 12:50
М/с «Дуда і Дада» 13:25 Чемпіонат
МЕГА
UA: РІВНЕ
світу з фігурного катання 14:00,
06.00 Бандитська Одеса 08.20,
07.00 Ранкове шоу «Добрий ранок» 15:05, 15:15 «Wise Cow» 14:10
14.20 Правда життя 09.20, 18.00
«Розсекречена історія» 15:15
08.40, 12.40, 22.40 Лайфхак
Шалена подорож 10.10 Ілюзії
українською 09.00 Д/ф «Аромати Радіодень «Модуль знань» 15:55
сучасності 13.10, 00.20 Речовий
«Відкривай Україну» 16:20 «Хто в
Мексики» 09.25 Кулінарнодоказ 15.20, 23.30 Великі танкові
домі хазяїн?» 16:45 Д/ц
літературне
шоу
«Енеїда»
09.50
битви 16.10, 21.45 Битва рибалок
«Елементи» 17:40 «Візитівки
Радіодень
«Життя+»
10.15,
17.55
17.00 Дика Арктика 18.50, 20.50
Полтавщини» 18:45 «Своя земля»
UA:Фольк 11.05 Ранковий гість
Фантастичні історії 19.55, 01.20
11.20 Сильна доля.Альоша 12.15, 19:00 Новини 19:22 «Тема дня»
Гордість України 22.30 Дикі Гаваї
(прямий ефір) 19:53 #ВУкраїні
ZIK
ФУТБОЛ-1
18.45 Д/С «Своя земля» 12.50
02.05 Таємниці кримінального
20:15 «Пліч-о-пліч» 20:30 Новини.
06:00 Гент - Генк. Чемпіонат Бельгії М/С» Дуда і Дада» 13.25 Яскраві
07.00, 16.00, 18.00 Перші про
світу
Сурдопереклад 20:52 «Схеми.
моменти Чемпіонат світу з
07:45, 12:15 «Сіткорізи»
головне. Дайджест 07.15, 08.15,
Корупція в деталях» 21:20
фігурного катання 2019 14.00
К-1
08:15 Маріуполь - Шахтар.
09.15, 11.15, 13.15, 16.15, 17.15,
«Спільно» 21:50 «Тема дня» 22:17
Лекції.
Історія
України
14.10
Чемпіонат
України
18.15 Коментарі 08.00, 09.00,
06:30 «TOP SHOP»
«Букоголіки»
«Розсекречена
історія»
15.05,
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 Перші про 10:00, 15:40, 22:15 Футбол NEWS
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
17.15
100
років
української
історії
за
10:25 Барселона - Ліверпуль. 1/2
головне 12.10 HARD з Влащенко
ЕСПРЕСО
08:10 «Ух ти show»
100 хвилин 15.15 Радіодень
фіналу. Ліга чемпіонів
08:20 Т/с «Мисливці за реліквіями» 15.15 Між своїми 19.15 VOX
00.00,
06.00,
19.00 «Великий ефір
«Модуль знань» 15.55 Д/С
УЄФА
POPULI 20.00 FACE 2 FACE з
10:15 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
Василя Зими» 02.00, 04.30, 08.05
«Відкривай
Україну»
16.20
Хто
в
12:45,
14:55
Топ-матч
Тетяною Даниленко 21.00 Перші
«Студія Захід» з Антоном
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
13:05 Інтер - Ювентус. Чемпіонат домі хазяїн 16.45 Д/ф «Елементи»
про головне. Підсумки 21.15
Борковським 03.00, 05.30, 15.30,
12:10 «Вірю не Вірю»
19.00,
20.30
Новини
19.20,
21.50
Італії
Політичне ток-шоу «Народ проти!»
22.30 «Ваша Свобода» 03.30,
14:50 «Орел і Решка. Навколо
15:10
Огляд
матчів.
Ліга
Європи
Тема
дня
19.50
Д/С»
В
Україні»
00.00 Д/ф «Вирішальні битви
09.30 «Поліцейська хвиля» 04.00
світу»
УЄФА.
Прем’єра
20.15
Д/С
«Пліч-о-пліч»
20.50
Другої світової війни» 00.50 Д/ф
«Шустрова Live» 08.00
15:40, 23:00 «Орел і Решка.
16:05, 20:30 «Шлях до Баку»
Програма
розслідувань
«Схеми»
«ІТ-документ» 09.00 «Успішні в
«Бойовий відлік» 01.35 Художній
Морський сезон»
16:50 Айнтрахт - Челсі. 1/2 фіналу. 21.20 Д/С «Спільно» 22.15
Україні» 09.55, 11.00, 12.00, 13.00,
фільм 03.05 Історична правда з
16:40 «Орел і Решка.
Ліга Європи УЄФА
«Букоголіки»
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Вахтангом Кіпіані 06.15 Shift 06.30
Перезавантаження.
18:40 Арсенал - Валенсія. 1/2
НОВИНИ 10.05, 15.15 «Погода» з
Європа
у
фокусі
UA: ВОЛИНЬ
Америка»
фіналу. Ліга Європи УЄФА
Наталкою Діденко 10.10, 11.10,
17:40 Т/с «Доктор Хаус»
21:00
Чемпіонат
Італії.
Передмова
07:00
«Ранок
«Нової
Волині»
12.15, 13.10, 14.10, 15.20, 16.10,
ТЕТ
22:00 «Орел і Решка.
до туру
08:40, 12:40, 22:45 Лайфхак
17.10, 18.15 «Коментар» 21.00
06.00 ТЕТ Мультиранок
Перезавантаження»
21:25 LIVE. Ювентус - Торіно.
українською 09:00 Д\ц «Аромати
Авторська програма «Ч/Б шоу»
09.45 Х/ф «ДИЯВОЛ З ТРЬОМА
Чемпіонат Італії
Мексики» 09:25 «Енеїда» 09:50
22.00 «#Скандали_тижня» 23.00
2+2
ЗОЛОТИМИ
23:25 Чемпіонат Англії. Передмова РадіоДень «Життя +» 10:15, 17:50 «Вартові Еспресо» 23.30 «Мандруй
ВОЛОСИНАМИ»
до туру. Прем’єра
«UA:Фольк» 11:05 «Ранковий гість» своє»
06:00 Мультфільми
08:00 Х/ф «ДЕКІРУ: ТРИ КАМЕНІ»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:05, 18:50 «ДжеДАІ»
10:45 «Решала-2»
11:40, 17:20 «Загублений світ»
13:25 Х/ф «ПІСЛЯ ШТОРМУ»
15:15 Х/ф «НА МЕЖІ»
19:25 Х/ф «СОЛДАТИ ФОРТУНИ»
21:20 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
23:00 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ»

21:00 Один за всіх 16+
22:10 Я соромлюсь свого тіла 16+

ICTV
05:15 Громадянська оборона
07:00 Антизомбі
08:50 Т/с «Відділ 44»
12:30, 13:00 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ
ЯРДІВ 2»
12:45, 18:45 Факти
14:40 Х/ф «ТРИ ІКСИ»
16:50 Х/ф «ТРИ ІКСИ 2: НОВИЙ
РІВЕНЬ»
19:10 Х/ф «ТРИ ІКСИ-3:
РЕАКТИВІЗАЦІЯ»
21:05 Х/ф «РОБІН ГУД»
23:40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ:
ТЕРИТОРІЯ ВІЙНИ»

НОВИЙ КАНАЛ

05:45, 08:00 Kids Time
05:50 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07:40 М/с «Том та Джеррі шоу»
08:05 Х/ф «АРТУР І ПОМСТА
СТБ
УРДАЛАКА»
05:20, 08:05, 09:55 Хата на тата
09:50 Х/ф «ПЛАН ГРИ»
12+
12:00 М/ф «Три богатирі на
07:05 Холостяк. Як вийти заміж 12+
далеких берегах»
09:00 Страва честі 12+
13:20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ДНІ
15:45 МастерШеф. Професіонали
МИНУЛОГО
12+
МАЙБУТНЬОГО»
19:00 Слідство ведуть екстрасенси 16:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
16+
АПОКАЛІПСИС»

2+2

06:00 Мультфільми
18:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
08:00 «ДжеДАІ-2019»
ПОЧАТОК. РОСОМАХА» 09:00 «Загублений світ»
21:00 Х/ф «РОСОМАХА:
11:45 «Шалені перегони»
БЕЗСМЕРТНИЙ»
13:15 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
23:20 Х/ф «БОЇ БЕЗ ПРАВИЛ»
ЦАРІ»
16:00 Х/ф «ХОРОШИЙ,
МЕГА
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
06.00 Бандитська Одеса 07.40,
17:25 Х/ф «БЛИЗНЮКИ01.05 Гордість України 08.30
ДРАКОНИ»
Володимир Івасюк 09.30
19:20 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
Володимир Басов. Бігун на довгі
ШПИГУН»
дистанції 10.25 Великі танкові
битви 11.15 Таємнича світова війна 21:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
12.05, 21.00 Як працюють машини
23:00 «ПРОФУТБОЛ»
14.50 Шалена подорож 15.35
Дика Арктика 17.35 Битва рибалок
ZIK
18.25 Богдан Ступка 19.25 Юрій
Нікулін 20.10 Два Миронових
07.00 Перші про головне.
00.10 Фантастичні історії 01.50
Дайджест 07.15 VOX POPULI 08.05
Великі українці 04.45 Доктор Хайм FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
05.20 Ліліпути
09.00 Докаz 10.00, 22.00 Перша
передача 10.30 Стежками війни
К-1
11.00, 18.05, 05.10 Перші другі
06:30 «TOP SHOP»
12.00, 20.10 Гра Z вогнем 12.50
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Добрий ZIK 13.20 Політичне
08:15 «Ух ти show»
ток-шоу «Народ проти!» 16.10,
08:50 М/с «Земля до початку часів» 17.15 Прямим текстом з Остапом
09:45 М/ф «Всі пси потрапляють в Дроздовим 17.00, 19.00 Перші про
рай»
головне 17.40, 02.20 Історична
11:15 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
правда з Вахтангом Кіпіані 19.20
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ»
HARD з Влащенко 21.00 Деталі
13:10 «Орел і Решка. Навколо
22.35 Вижити в Україні 23.00,
світу»
00.50 Художній фільм 00.00 Д/ф
22:00 «Орел і Решка. Незвідана
«Вирішальні битви Другої світової
Європа»
війни» 06.00 Хард-ток-шоу
23:00 «Блокбастери»
«DROZDOV»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «САМ УДОМА»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Танька і
Володька
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Одного
разу під Полтавою
23.00 Сімейка У

ФУТБОЛ-1
06:00 Вест Гем - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії
07:45 Світ Прем’єр-Ліги
08:15 Удінезе - Інтер. Чемпіонат
Італії
10:00, 16:15, 20:55 Футбол NEWS
10:25 «Бомбардир» А. Мілевський.
Прем’єра
11:00 Айнтрахт - Челсі. 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
12:50 Топ-матч
13:00 Журнал Ліги чемпіонів
13:30, 15:55, 16:35, 18:55 «Тур
ONLINE»
13:55 LIVE. Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
14:45, 17:45, 19:45 Футбол Tables
16:55 LIVE. Десна - Чорноморець.
Чемпіонат України
19:20 LIVE. Гент - Брюгге.
Чемпіонат Бельгії
21:20 «Великий футбол»

23:55 Евертон - Бернлі. Чемпіонат
Англії. Прем’єра

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,
22.40 Лекції 15.15 Радіодень
«Книжкова лавка» 16.05 Д/ф
«Гуцулка Ксеня» 16.40 Яскраві
моменти Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019 17.10
Сильна доля 18.05 UA :Фольк
19.00 Новини 19.15 «Суботня
тема» 19.40 Д/с «Своя земля»
20.10, 20.35 Лайфхак
українською 20.30 Д/с «В
Україні» 21.00 Т/с «Монро»
21.50 «Букоголіки» 22.15
«Музlove» з Любою Морозовою

«Радіодень. Книжкова лавка»
16:05 Д/ф «Гуцулка Ксеня»
16:40 Чемпіонат світу з
фігурного катання 17:10 «Сильна
доля» (Kozak System) 19:00
Новини 19:12 «Вечір на
Суспільному» 19:40 «Своя
земля» 20:30 #ВУкраїні 21:00
Т/с «Монро» 21:50 Букоголіки
22:15 МузLove з Любою
Морозовою

23:00 Дженоа - Рома. Чемпіонат
Італії. Прем’єра

Суспільному». Сурдопереклад
14:05 «Розсекречена історія»
15:00 Д/ф «Світ Максима» 15:45
«Букоголіки» 16:15 Чемпіонат світу
з фігурного катання 17:10 «Сильна
доля» («Плач Єремії») 18:05 UA:
Фольк 19:00 «Своя земля» 19:25
«Разом» 19:50 «Спільно» 20:22
«Візитівки Полтавщини» 20:30
#ВУкраїні 21:00 Т/с «Монро»
21:50 Букоголіки 22:15 МузLove з
Любою Морозовою 22:45 «Wise
cow»

ЕСПРЕСО

00.00 «Великий ефір Василя
Зими» 02.00, 07.00 «Лекція
Віталія Портникова» 03.30, 05.30
«Ваша Свобода» 04.00, 11.00,
23.00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 05.00, 06.30, 16.30
«#Скандали_тижня» 06.00, 13.30
«Вартові Еспресо» 08.30
«Поліцейська хвиля» 09.00
«Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 09.30 «Мандруй своє»
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
UA: ВОЛИНЬ
16.00, 17.00, 18.00 НОВИНИ
07:00 «Додолики» 07:10 М/с
10.05 «PRO здоров’я» з Іриною
«Вруміз» 07:50 «Світ навколо»
Коваль 12.10, 14.05, 15.10,
08:00 «Ранок «Нової Волині»
17.05, 18.10 «Коментар» 13.05,
09:30 «Країна на смак» 10:25
21.00 «Міжнародний огляд» з
Д/ц «Аромати Іспанії» 10:51,
Юрієм Фізером 14.30 «Успішні в
18:05 UA:Фольк 11:40 «Хто в домі Україні» 15.30 «Суботнє
хазяїн?» 12:12 Д/ц «Мегаполіси» інтерв’ю» з Радіо Свобода 16.05
12:35, 20:10 Лайфхак
«Людина і право» з Борисом
українською 12:55 Радіодень
Захаровим 18.30 «Територія
«Модуль знань» 13:40 «Тема
правди», випуск 1 20.00
«Політичний МаринаД» 21.30
дня». Сурдопереклад 14:06
«Шустрова Live» 22.00 «Студія
«Розсекречена історія» 15:02,
Захід» з Антоном Борковським
22:45 «Wise cow» 15:15

UA: РІВНЕ
07.00 Казки перевірені часом.
«Розбійники мимоволі» 08.05 М/С
«Вруміз» 08.30 Ранкове шоу
09.50, 18.00 UAФольк 10.25 Д/ф
«Аромати Іспанії» 10.50 Країна на
смак 11.45 «Хто в домі хазяїн»
12.15 Д/С «Мегаполіси» 12.45
Українська література в іменах
12.55 Радіодень. «Модуль знань»
13.40 «Суботня тема» 14.05
«Розсекречена історія» 15.00 Д/Ф»
Світ Максима» 15.45, 21.50
«Букоголіки» 16.15 Яскраві
моменти Чемпіонат світу з
фігурного катання 2019 17.10
Сильна доля. Плач Єремії 19.00
Д/С «Своя земля» 19.25 Д/С
«Разом» 20.10 Д/С «Спільно»
20.30 Д/С «В Україні» 21.00 Т/С
«Монро» 22.15 «Музlove» з Любою
Морозовою 22.40 Лекції

UA: ВОЛИНЬ
07:00 Х/ф «РОЗБІЙНИКИ
МИМОВОЛІ» 08:05 М/с «Вруміз»
08:20 «Світ навколо» 08:30 «Ранок
«Нової Волині» 09:30 UA:Фольк
10:25 Д/ц «Аромати Іспанії» 10:50
«Країна на смак» 11:45 Хто в домі
хазяїн? 12:15 Д/с «Мегаполіси»
12:45 «Українська література в
іменах» 12:55 Радіодень «Модуль
знань» 13:40 «Вечір на

ЕСПРЕСО
00.00, 03.00, 08.30 «Політичний
МаринаД» 01.00, 23.00
«Поліцейська хвиля» 01.30, 16.30
«Шустрова Live» 02.00, 21.30
«#Скандали_тижня» 02.30, 05.30,
21.00 «Вартові Еспресо» 04.00
«Лекція Віталія Портникова» 06.00
«PRO здоров’я» з Іриною Коваль
06.50 «Агро-Експрес» 07.00
«Територія правди», випуск 1 09.30
«Мандруй своє» 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 НОВИНИ 10.10, 22.00
«Княжицький» 11.05, 15.30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 11.30, 23.30 «Суботнє
інтерв’ю» з Радіо Свобода 12.10,
14.05, 15.10, 16.05, 17.05, 18.10
«Коментар» 13.05, 20.00 «Студія
Захід» з Антоном Борковським
14.30 «Успішні в Україні» 18.30
«Територія правди», випуск 2
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n СтопКАДР

n Самородки із народу
Фото з «Фейсбук»-сторінки Лесі МАРТИНЮК.

Ніколи Котигорошку
пошукать до каші ложку:
треба сил на булаву —
і швиденько на Москву!

Такий кошичок — окраса святкового столу.

П

Пані Леся тішиться роботами
своїх студентів, які перейняли від неї
секрети писанкарства.

майстрині
« Володимирські
розписали величезні яйця
зі склопластику. Ними мали
змогу милуватися і кияни,
і гості міста.

»

«ЦЕ НЕ ПРОСТО РОБОТА,
А СПРАВЖНЄ ТАЇНСТВО, НАВІТЬ —
МЕДИТАЦІЯ»

Витвори Лесі Мартинюк відомі
не лише на Волині. П’ять літ тому жінка
разом із колегами взяла участь у всеукраїнському фестивалі «Авторська
писанка», який відбувався в столиці
на Софіївській площі. Володимирські
майстрині розписали величезні яйця
зі склопластику. Ними мали змогу
милуватися і кияни, і гості міста. Їхні
роботи мандрували Україною, Грузією, Нідерландами, Польщею. Витвори Лесі Мартинюк прикрашають
експозиції Музею писанки в Коломиї.
Вона — володарка дипломів імені
Єлизавети Богуславської, а також імені Модеста Левицького — найвищої
відзнаки обласного конкурсу за популяризацію писанкарства. Саме пані
Леся почала відроджувати це мистецтво на Володимирщині.
— Приїхала в місто наприкінці
1990-х, тоді там практично ніхто ним
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Детальний
перебіг
конкурсу —
у новому виданні
від «Газети
Волинь» —
місячнику
«Читанка для
всіх»!

Листів і зв’язків
із читачами
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l ЗОЛОТІ СЛОВА Геніальна Ліна Костенко:
«Людям не те що позакладало вуха —
людям позакладало душі»
с. 6

»

Читанка
для всіх

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

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»
с. 7—9

»

Випічку і букети з овочів
лучанки Ольги Гончарук
замовляють навіть в Об’єднані
Арабські Емірати!
Якщо в душі ви
художник, а за вмінням — кулінар,
полотном для вас стане… печиво

l СВОЯ СПРАВА

с. 3—5

»

Наступний номер
«Волині» вийде
у четвер, 2 травня.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

Фото day.kiev.ua.

ані Леся — викладач-методист декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Володимир-Волинського педколеджу
імені Агатангела Кримського, художник за фахом. Писанкарством
займається вже більше 20 років.
Його ази їй передала бабуся. Пам’ятає, що в їхній хаті на Тернопіллі
на лаві напередодні Пасхи завжди
стояв кошик із яйцями. Їх зносили
односельці, бо ж знали жінку як умілу
писанкарку. Бабуся допізна сиділа,
розмальовуючи їх. Маленька Леся,
примостившись поряд, зачаровано спостерігала за кирстачкою (так
у її рідному селі Горошова називали
писачок), яким старенька виводила
різноманітні хвильки, ромбики…
Певне, саме тоді зародилася
в маленькому сердечку любов до писанкарства. Леся Георгіївна розповідає, що в її пасхальному кошику завжди були розписані яйця, бо який же
Великдень без них. Але серйозно,
на професійному рівні зайнялася
ними вже у Володимирі-Волинському.
Туди переїхала у 1990-ті з чоловіком
із Івано-Франківська після закінчення
Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Тут розквітнув
її талант писанкарки, знайшла вдячних учнів. Разом із колегою Оксаною
Білик пані Леся відкрила у педколеджі
студію «Писанки Княжого граду», яка
стала зразковим колективом. Навчали студентів різних технік писанкарства, проводили майстер-класи. Волинський краєзнавчий музей видав
альбом, до котрого увійшли світлини
з роботами учнів та їхніх наставниць.
Працювати з молоддю пані Лесі подобається. Вона схоплює інформацію, як то кажуть, на льоту, але її важче
зацікавити, втримати інтерес. «Діти
хочуть робити все швидко, а щоб досягти майстерності в писанкарстві,
потрібні терпіння та наполеглива праця», — каже Леся Георгіївна. Попри це,
кожні чотири роки вона набирає нових
учнів, які хочуть опанувати мистецтво
розпису яєць. У 2015-му започаткувала проект «Сигма», а цьогоріч планує
узятися за новий — «Золота кирсточка». Сподівається, що знайдуться охочі навчатися в студії писанкарів.

За цей підпис Олеся Ковальчук
із села Жидичин Ківерцівського району отримає 125 гривень, адже здобула
І місце в конкурсі текстівок до цієї світлини з козачком
ІІ місце і 75 гривень призових у Валерія Некрасова з Луцька, який поклав свої
слова підпису до знімка на мелодію пісні Андреа Бочеллі «Бесаме мучо»:
Без сала, без сала мучусь!
Важко прожити мені і півдня!
Без сала, без сала мучусь!
Добре, що є ще на білому світі свиня!
ІІІ сходинку посіла і отримає 50 гривень призових Олена Юхимчук із села
Смоляри Старовижівського району:
«Я пацан без ГМО — буде сила ОГО-ГО!»
Ви теж маєте шанс здобути такі гроші —
і ще більші гроші, адже щоразу розігруємо
у конкурсі 250 гривень. Для цього треба
помізкувати над підписом до поданої нами
внизу світлини з риболовлі.
Кожен учасник може запропонувати
до 6 травня будь-яку кількість варіантів і надіслати їх нам на адресу: 43025,
просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Читанка для
всіх», або на електронну — chytanka77@
gmail.com. Не забудьте вказати свої дані,
щоб отримати 250 гривень призових!

Фото із «Фейсбук»-сторінки Ольги ГОНЧАРУК.

Євгенія СОМОВА

не займався, — розповідає. — Люди
дивувалися, коли я принесла у Будинок культури свої писанки, бо дехто
вже й забув, як вони виглядали.
Тепер майстриня має чимало послідовників. І це її тішить. Адже вони
навчатимуть інших. А доки українці розписуватимуть великодні яйця,
буде Україна.
Щоразу, беручись до роботи, Леся
Георгіївна вигадує нові комбінації символів і кольорів, вкладає в них своє
світобачення. За її словами, палітра
барв, візерунки залежно від регіону
змінюються.
— Для Волині притаманні червоні,
рожеві, зелені, чорні кольори, — розповідає жінка. — Жовтий дають трави,
кора дуба, цибульник. Традиційна волинська писанка — золота.
На своїх роботах майстриня малює вітряки, сосонки, кучерики, пелюстки, квіти. Найчастіше — восьмипелюсткові, вони означають зірку, з якою
ходять колядники. Пані Леся каже, що
надзвичайно важливе значення має
символіка. У писанці окремих регіонів вона багата, особливо в кольорах.
Зелений — символізує природу, жовтий — сонце, багатство, врожай тощо.
— Якщо хочеш створити комусь
гарну магічну писанку, котра несе
позитивну енергетику, треба бути
у хорошому настрої, щоб у душі був
спокій, — ділиться секретами майстриня. — Перед початком помолитися,
побажати людині добра, щастя. Писанкарство для мене — своєрідна медитація. Під час роботи я розслаблююся.
Пані Леся використовує переважно природні барвники, бо вони,
як каже, лагідніші. Але з ними треба
бавитися, додавати кислоту, щоб добре взялася фарба. Із чоловіком, який
теж поділяє її захоплення, мисткиня
працює у тандемі. Подружжя вивчає
холмську писанку. Там інші візерунки,
символіка.
— Вона дуже своєрідна, — пояснює майстриня, — це не лемківська
— з крапками, комами… У ній є штрихування, листочки, квіточки. Там я побачила дванадцятипелюсткову ружу
різних кольорів, якої немає на інших
писанках.
Насамкінець пані Леся поділилася
цікавою ідеєю, котру збирається реалізувати: хоче створити до 80-річчя
педколеджу писанковий логотип закладу. n

Фото blackseatv.com.

»

Закінчення. Початок на с. 1

Фото pinterest.com.

Володарка магічних писанок

Фото pikfox.com.

Ну хіба не шедевр!
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Приватних
оголошень
Тимощук Руслана Борисівна
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