Волинянин, якого
вкусила змія, забрав
її собі у… кишеню
Фото lastday.club.
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Фото Тетяни БОЯРИН.

Герой Другої світової

9 Травня Микола
Пахольчук одягне
свій піджак
із бойовими
нагородами
У свої майже 94 роки
уродженець села Незвір
Рожищенського району досі
пам’ятає усі воєнні перипетії:
і героїчні шляхи артилериста,
який зустрів День Перемоги
у Відні, і як потім продовжив
службу в… Ірані
с. 3

Медики попереджають про напади
гадюк. Уже зафіксовано два випадки —
у Ківерцівському та Ратнівському
районах
с. 7

»

Р

Е

К

Л

А

М

А

»

Дорогі українці!
Від щирого серця вітаю вас із Днем Перемоги
і Днем пам’яті та примирення!
Цей день нагадує нам про подвиг і незламність духу тих, хто боровся за наше
сьогодення. Хто пройшов крізь полум’я
боїв, страждання й смерть та гіркоту поразок.
Хочу, щоб усі ми закарбували в пам’яті
уроки, які дала нам та кривава й лиховісна
війна. Щоби пам’ятали про сивочолих ветеранів, яких лишилося так мало, про тих,
хто загинув у концтаборах, тих, хто так
і не повернувся з поля бою. Саме завдяки таким людям цей день увійшов
в історію як День перемоги добра
над злом.
Низький уклін усім тим, хто
пройшов страшну і сувору школу
війни, хто у повоєнні роки відбудовував зруйновані міста й села,
хто і сьогодні є для нас
прикладом
любові
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до Батьківщини, зразком мужності та мудрості, щирої віри у щасливе майбутнє.
На жаль, цю знаменну дату ми вже шостий рік поспіль зустрічаємо зі зброєю в руках. Та героїчний подвиг ветеранів додає
нам сил і наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України.
Схиляю голову перед усіма, хто воював
на фронтах Другої світової війни й загинув у боротьбі за мир. Вітаю ветеранів,
учасників бойових дій, добровольців
і волонтерів війни сучасної. Міцного здоров’я, довголіття, родинного
благополуччя й мирного неба усім
нам!
З повагою
голова Волинської обласної ради,
засновник Фонду
«Тільки разом»
Ігор ПАЛИЦЯ.
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КУПЛЮ
БУДЬ-ЯКІ АВТОМОБІЛІ
ВІТЧИЗНЯНОГО
ТА ІНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА,
НЕРОЗМИТНЕНІ,
НА ПОЛЬСЬКІЙ
ТА ЛИТОВСЬКІЙ
РЕЄСТРАЦІЇ. Виїзд до
клієнта, консультація,
експертна оцінка
безкоштовні
цілодобово.
Тел.: 066 77 09
243, 050 24 20 244.

!!!! ВАЖЛИВО !!!
Для ВОЛИНЯН,
постраждалих у ПОЛЬЩІ
Спілка юристів Республіки Польща спільно з ГО «Клуб
інтеграційного діалогу» проводять консультації щодо відшкодувань для волинян, що постраждали чи втратили близьких у
Польщі протягом 1999—2019 років.
Якщо ви чи ваші друзі та близькі потрапили в ДТП у Польщі (водій, пасажир, пішохід, велосипедист), в тому числі ДТП в Україні (якщо один з учасників — власник
транспортного засобу на польській реєстрації), чи постраждали або втратили близьких на роботі в Польщі внаслідок нещасного випадку протягом останніх 20 років – не
позбавляйте себе шансу отримати всі належні вам відшкодування зі страхових фондів
Республіки Польща.

КОНТАКТИ на Волині +38 0673702015 , +38 0663073966.
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9 ТРАВНЯ

Доброго дня
вам, люди!

Сонце (схід — 5.38, захід — 20.53, тривалість дня —
15.15).
Місяць у Раку. 5–6 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Василь, Степан, Андрій, Стефан.

Фото styler.rbc.ua.

10 ТРАВНЯ

Спасибі тобі, що лікувала наші ранки
поцілунками
Приїжджаючи додому,
я часто дістаю із шухляди
альбоми і переглядаю
старі світлини. Декотрі вже
пожовкли від років, але
і в тому є їхня цінність —
на них батьки молоді
і сповнені сил. На цій
фотографії мамі стільки ж
літ, як сьогодні мені. І
коли б не надважливий
привід, я б не наважилася її
оприлюднити. За кілька днів
у мами день народження.
І найбільше, що я можу
зробити, — не соромитися
своїх почуттів, тим
вартіснішою буде моя
вдячність

11 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.35, захід — 20.56, тривалість дня —
15.21).
Місяць у Леві. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Максим, Кирило, Віталій.
12 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.33, захід — 20.58, тривалість дня —
15.25).
Місяць у Леві, Діві. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Артем, Богдан, Арсен.
13 ТРАВНЯ

n Адреса біди

«Самотужки нам із цим
не впоратися!»
Спасибі тобі, мамо! За тисячі слів і думок, за якими – безкінечні хвилини
турботи і любові.

державну відзнаку «Мати-героїня», тихенько плакала на кухні.
Переконана, що то були сльози
щастя материнства. Дякую Богові за твої сімдесят і свої тридцять
п’ять.
Спасибі тобі! За тисячі слів
і думок, за якими – численні хвилини турботи і любові. За тисячі безсонних ночей. За солодощі
під подушками, за домашній суп
і пиріжки, які згадую, як смак дитинства, за сорочку, яку вишивала
ночами. За те, що щодня будила

Мені здається, що ти могла
народитися лише у травні, коли
цвітуть яблуні, бо таким же ніжним
і чистим, як той біло-рожевий цвіт,
є твоє серце. Доля не була поблажливою до тебе, але ти ніколи
не жалілася, бо найбільше щастя
вбачала у своїх п’ятьох дітях. Твоїми тендітними руками прокладалася залізнична колія, випалювалася цегла на керамічному заводі.
Їхнє тепло зігріває нас і сьогодні.
Я пригадую, як ти, отримавши

нас до школи, лікувала наші ранки
зеленкою і поцілунками, за те, що
і сьогодні чекаєш, коли б я не приїхала. За найдорожчі обійми, заплетені косички і чистий одяг.
За те, що любиш нас усіх однаково
і молишся навіть тоді, коли й самі
не знаємо, що потребуємо цієї молитви. За те, що прощаєш, коли
ми чинимо щось погане. За те, що
допомогла кожному з нас стати людиною. Я своїм серцем цілую твої
спрацьовані руки, бо вони все робили лише для нас.

«Там, де люди, там і я…»
Як сільська жінка знайшла просту відповідь
на одвічне питання
Костянтин МОРОЗ

Нещодавно почув забавну історію від давньої
знайомої. Вона розповіла, як до її бабусі почав ходити сусід та проводити роз’яснювально–виховну
роботу. Чоловік зовсім нещодавно став активним
пропагандистом духовної літератури
Тому тепер часто говорить про спасіння душі

та як можна цього досягнути. Укотре сусід оповідав про рай та пекло. Вручивши яскраві брошури старенькій, він із надією у голосі, що вона
нарешті осягнула головні істини його вчення, поцікавився:
— Зіно Миронівно, ви прожили чимало літ, значить, багато грішили. Як думаєте, де будете, коли
настане остання хвилина і помрете?
— Що ж тут думати — там, де люди, там і я, —
відразу відповіла жвава бабуся.
Фото з «Фейсбуку».

Цукерки для сусідів
Пройти випробовування сусідством доводилось кожному, хто
ставав частиною великого мурашника — життя в багатоквартирному
будинку

У моєму дитинстві завжди було
багато простору, сонця, і здавалося, дерева верхівками торкалися неба. Наша хата на краю села
видавалась якимось острівком,
де життя протікало розмірено
і не було чутно шуму автомобілів.
Я вважала, що стосунки між людьми мають бути такими ж дружніми
і міцними, як фундамент нашого
будинку. Але я виросла і, оселившись в орендованій квартирі,
зрозуміла, що спілкування з сусідами — ціла наука…
Власниця квартири відразу
попередила: тільки не затопіть бабусю знизу, бо обоє матимемо ве-

Сонце (схід — 5.36, захід — 20.55, тривалість дня —
15.19).
Місяць у Раку, Леві. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Єгор, Юрій, Семен.

Сонце (схід — 5.32, захід — 20.59, тривалість дня —
15.27).
Місяць у Діві. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Микита, Яків, Єремія.

Людмила ВЛАСЮК

Власта КРИМСЬКА

www.volyn.com.ua

личезні проблеми. Крім того, тонкі
стіни відкривають безліч подробиць сусідського життя. Наприклад, невдоволення можна висловити, постукавши чимось важким
по батареях. Кожен будинок час
від часу переживає чиїсь ремонти,
аромат смаженої картоплі з нижніх
поверхів проникає в чужі вікна, тупають і кричать діти. Просто варто навчитися ставитися до всього
цього з гумором. Як ось оці люди,
які залишили оголошення для сусідів із вибаченнями-цукерками за
незручності. І тут найважливішим є
фактор вихованості та самосвідомості. Адже жити поруч із такими
людьми, які поважають своїх сусідів, — справжнє задоволення.

Отакий сюрприз люди підготували
за тимчасові незручності.

У звичайну волинську родину прийшла біда.
Тяжко захворів тато Анатолій Гаць, житель
села Ветли Любешівського району
Просто перед Великоднем у чоловіка піднялася
температура, а вже за якийсь час стало зовсім зле.
Лікарі поставили діагноз: важка форма енцефаліту.
Зараз чоловік знаходиться в реанімаційному
відділенні обласної інфекційної лікарні. Лікування
дороговартісне, а дохід сім’ї, де четверо дітей, —
всього 860 гривень. Мама — в декретній відпустці, а тато — на обліку в центрі зайнятості. Важлива
будь-яка підтримка, і дорога кожна хвилина.
«Дуже просимо допомоги, самотужки нам цієї
біди не подолати», — слізно звертається багатодітна родина.
Банківські реквізити дружини: Гаць Любов Павлівна, номер картки ПриватБанку
5168 7573 1151 9971.

n

Погода

«Будь-який прогнозз
погоди на завтра,
люблячи когось, знати
не варто»
Такі рядки залишив по собі лідер гурту
«Скрябін» Андрій Кузьменко. Завжди поряд є
ті, які зігрівають і наповнюють серце любов’ю
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани Дриганюк, 9 травня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно–східний, 3–5 метрів
за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5
градусів тепла, на поверхні грунту заморозки від 0
до 5, вдень — 12–17 вище нуля. 10-го — мінлива
хмарність, вночі без опадів, вдень – місцями
невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер південно–західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів
тепла, вдень — 12–17 із позначкою плюс. 11–12–
13-го — мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер
західний з переходом на південно-східний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі 4–9
градусів тепла, вдень — 14–19 із позначкою плюс.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 9 травня було 2003 року — плюс 30, найхолодніше — 1958-го — плюс 2 градуси.
У Рівному 9 травня ясним небо буде тільки
вранці, потім його затягне хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Температура повітря
— 5–14 градусів тепла, 10-го — 7–15, 11–12-го
– 8–17, 13-го – 7–19 градусів із позначкою плюс.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94.
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Фото Тетяни БОЯРИН.

9 Травня Микола Пахольчук одягне
свій піджак із бойовими нагородами
У свої майже
94 роки
уродженець
села Незвір
Рожищенського
району досі
пам’ятає усі
воєнні перипетії:
і героїчні шляхи
артилериста,
який зустрів
День Перемоги
у Відні, і як потім
продовжив службу
в… Ірані
Тетяна БОЯРИН

«СОЛДАТИКУ,
ХОВАЙСЯ СЮДИ! ДВІЧІ
В ОДНУ ВОРОНКУ
НЕ ВЛУЧАЮТЬ»

Дев’ятнадцятилітнього
Миколу Пахольчука разом
з іншими п’ятьма односельцями, серед яких був
і найкращий друг Петро
Михальчук, мобілізували
у травні 1944- го. За місяць
до того провели батьки
Миколи на фронт старшого сина Данила, котрий залишив удома молоду дружину та крихітну донечку.
— Залізницею завезли
нас аж за Москву, у місто
Пензу, для проходження
військових навчань. Два
місяці вчили стріляти, годували абияк, багато хто
захворів, — згадує перші
дні військової служби Микола Федорович. — А потому відправили на фронт
в Угорщину.
Мінометний дивізіон,
у який потрапили Микола
Пахольчук із товаришем
Петром Михальчуком, стояв на підступах до Будапешта.
— Німець стріляв немилосердно, бомбили. Ми ж
відстрілювалися 120-міліметровим мінометом. Усе
палає, гримить. Ворожа
куля поцілила в їздового,
який постачав боєприпаси. Довго не роздумуючи,
командир Панщин запитав: «Пахольчук, ви із Західної України, управляти
кіньми вмієте? Будете підвозити боєприпаси на передову». Я тільки кивнув.
Так Петро залишився біля
міномета, а я взявся до коней, — розповідає Микола
Пахольчук.
Скільки разів їздовий
Пахольчук вирушав у тил
і повертався з боєприпасами на передову, годі й
полічити. І щоразу в дорозі
чаїлася нова небезпека.
— Жену ті коні, а німець
то переді мною, то позаду
влучить. Страшно, але розумієш, що тебе чекають
із мінами там, на передовій, і їдеш чимдуж. А якось
дуже бомбили з повітря,
коні норовились, як чую
біля великої вирви хтось
гукає: «Солдатику, ховайся

3

Микола Федорович вважає, що вижив,
бо потрапив в артилерію, а не піхоту.

усе життя пронесли вірну чоловічу
« Через
дружбу Микола Пахольчук та Петро
Михальчук.
»
сюди! Двічі в одну воронку
не влучають». Пересиділи ми в тій ямі бомбардування. Уже кілька годин
не стихав обстріл. Я знову
повертався по міни, коли
бачу — поранений лежить
і стогне. Зупинився я, перев’язав його чим мав і попрямував далі, — згадує
бойові будні сивочолий
ветеран.
Рік часу пліч-о-пліч
йшли фронтовими стежками
друзі-односельці,
підтримуючи один одного.
Щиро раділи, коли приходила довгождана вісточка
з дому, втішали, коли листи десь губилися в дорозі. У Відні, столиці Австрії,
зустріли товариші День
Перемоги. Та на цьому
військова служба не закінчилася. Спочатку їх
дивізіон
дислокувався
в Ростові-на-Дону, а згодом дороги побратимів
розійшлися. І якщо Петро
Михальчук, за словами
ветерана, потрапив на радянсько-японську
війну, про яку ми всі знали,

то сам Микола Федорович більше року ніс службу в Ірані. Скажу відверто,
про так звану «Іранську
кризу» на уроках історії
нам не розповідали, тому
спогади ветерана, хай
і плутані, були особливо
цікавими. Бо саме завдяки
цим розповідям дізналася
про невдалу спробу розширення радянської зони
впливу на Іран у 1945–
1946 роках — ще одну сторінку політики Сталіна.
Завершилася військова
служба рядового Пахольчука у Білорусії, де до травня 1948-го Микола Федорович із побратимами
працювали на відбудові аеродрому «Барановичі».
«ЖИЛИ У ЗЕМЛЯНЦІ,
ПРАЦЮВАЛИ ВСІЄЮ
РОДИНОЮ, АБИ
ЗАРОБИТИ ЛІСУ
НА НОВУ ХАТУ»

Повернувшись у рідний
Незвір, Микола Пахольчук
застав гнітючу картину:
від хати залишилося лише
згарище, а старенькі бать-

ки мешкали у землянці.
— Добре, що хоч корова була та віл, то з голоду не вмерли та мали чим
землю обробляти. Тішило
й те, що хоч пораненим,
але повернувся до сім’ї
з війни і старший брат Данило, — розповідає Микола Федорович.
Нелегко жилося в повоєнний період, коли організовували колгоспи, це теж
добре пам’ятає ветеран.
— Тільки-но повернувся додому, як кличуть
у сільську раду: обклали
податками, змусили платити холостяцьке. Тоді
з цим було строго, — згадує важкі повоєнні роки
Микола Пахольчук.
Працювали всією родиною, аби заробити лісу
на нову хату.
— А що ми тоді мали?
У чому повернувся з війни, ото й вся одіж була.
В сусідніх Боровичах жила
тітка, а її син добре шив,
то перешивав дещо і нам.
У тому ж селі і дружину зустрів, у 1949-му з Глафірою
одружилися, — оповідає
Микола Федорович.
Глафіра Минівна була
справною
господинею:
і шити вміла, і будь-яку домашню роботу виконувала
до ладу. Разом Пахольчуки
виростили двох доньок —
Ганну та Ніну.
Весь вік пропрацював
наш співрозмовник у місцевому колгоспі: спочатку
в будівельній бригаді, пізніше — сторожем. Через усе
життя пронесли вірну чоловічу дружбу Микола Пахольчук та Петро Михальчук. Підтримували один
одного і в щоденних життєвих турботах, і в моменти
радості. У День Перемоги
йшли до обеліска Слави,
зустрічалися зі школярами, згадували загиблих
односельців і буремні роки
війни. На жаль, кілька літ
тому відійшов у Вічність
і його бойовий побратим
Петро Михальчук.
Нині Микола Федорович уже півтора десятка
літ проживає після смерті дружини в дочки Ніни,
яка мешкає в сусідньому Лукові. Інвалід першої
групи, що ледь пересувається на милицях по хаті,
вже не ходить до обеліска.
Вшанувати ветерана представники місцевої влади
приходять додому. Але
9 Травня було і залишається для Миколи Федоровича святом перемоги
життя над смертю, святом
пам’яті тих, хто не повернувся з воєнних доріг. Цього дня Микола Пахольчук
традиційно одягає жакет
із нагородами і розповідає про все, що довелося
пережити в роки Другої
світової війни, вже своїм
внукам та правнукам, які
обов’язково приїжджають
до дідуся в цей пам’ятний
день. n

Олег КРИШТОФ,
спеціальний кореспондент
«Газети Волинь»

Ходімо
в депутати,
будемо
змінювати країну!
Оберімо чесну владу.
З Президентом уже навряд чи
вдасться, суддів в Україні
призначають (подейкують, що
ще до їхнього народження
це робить безпосередньо
Вельзевул), тому залишається
парламент. Думаю, ніхто
не сперечатиметься, що легше
знайти глухого музиканта, сліпого
художника й безрукого хірурга
в кафе за одним столиком,
ніж порядну людину серед
представників вітчизняної
політичної еліти
тож, варто оголосити конкурс
на кандидатів у депутати, які зможуть змінити систему. Оскільки
ми говоримо про чесність, то саме ця
категорія має стати наріжним каменем
законотворчої діяльності майбутньої
Верховної Ради. У нас запрацюють закони, за якими кожен, хто має хоча б
невеличкий бізнес, платитиме всі податки й офіційно прийматиме на роботу
працівників. А ті, хто отримує зарплати
в конвертах, нестимуть за це відповідальність. В оновленій країні проти лікаря з маленькою зарплатою, який вимагав хабара, та нещасного пацієнта, який
його дав, відкриватимуть кримінальні
справи, а прокуратура перевірятиме
кожен випадок збору коштів учительці
на 8 Березня. Претенденти на роботу
в бюджетній сфері складатимуть тести
на професійну придатність. А привезти
з Європи контрабандою (хоча й якісний
та дешевий) товар стане неможливим.
Нова влада перевірить кожну захищену
за останні десятиліття наукову дисертацію, всі видані премії, стипендії та нагороди. І обов’язково правоохоронці в межах закону каратимуть усіх, хто викинув
сміття повз урну або ж перейшов дорогу
не в тому місці. І, звісно, поки наша економіка за рівнем депресивності буде,
як у відсталих африканських країнах,
у справедливій державі ніхто й не подумає про збільшення соціальних видатків.
Із програмою політичної сили майбутнього визначилися, залишається
знайти, хто її буде втілювати. Пропоную
далеко не ходити: почну із себе, а ви
подумайте про свою кандидатуру. Без
юридичної освіти займатися законотворчістю доволі складно, отож варто замислитися чи то про самоосвіту, чи про
вступ до вишу. Те й інше вимагає грошей
і часу, а сім’ю треба ж якось годувати…
Втім, припустимо, що мені вдасться
щось трохи вбити в дурну голову. Далі —
виборча кампанія, коштів на неї, звісно,
немає, але з такою чесною позицією
«сарафанне радіо» і соцмережі зроблять
свою справу, і у нас будуть захмарні
рейтинги. Залишається подумати про
насущні питання: торік рядові депутати
в середньому за місяць заробляли понад
35 тисяч гривень, цієї суми з головою вистачить, щоб прожити і навіть приїжджати на вихідні до сім’ї на Волинь, а от наймати консультантів із вузькоспеціальних
питань (з усім помічники не справляться) доволі складно, потрібно буде заручитися підтримкою волонтерів. І ще одна
дрібничка — не продатися олігархічним
кланам (тим, що підтримують збільшення пенсій та зарплат «усім живим і ненародженим» і пильнувати, щоб, бува, хто
не застрелив тебе на вулиці… ☺ n
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ГРОШІ КОЛОМОЙСЬКИЙ ХОЧЕ ЗАБИРАТИ
«СКАЛЬПЕЛЕМ, А НЕ СОКИРОЮ»
Близький до новообраного президента Володимира Зеленського олігарх
Ігор Коломойський, який живе в Ізраїлі, в інтерв’ю bihus.info підтвердив, що
хоче отримати від української держави 2 мільярди доларів (понад 50 мільярдів
гривень) компенсації за націоналізований ПриватБанк, який раніше належав йому
Василь РОГУЦЬКИЙ

а словами мільярдера,
це кошти, які він інвестував у банк протягом
25 років. Олігарх каже, що
колишні власники хочуть
отримати компенсацію таким чином, «щоб були і вовки ситі, і вівці цілі», тобто
щоб український народ від
цього не постраждав». «Ми
хочемо це зробити точково
і хірургічно — скальпелем,
а не сокирою», — додав він.
Зазначимо: аби врятувати ПриватБанк від банкротства і, відповідно, Україну
від фінансової кризи, держава після націоналізації
влила у нього понад 5 мільярдів народних доларів.
Резонансне
інтерв’ю
партнер Коломойського Володимир Зеленський наразі
ніяк не прокоментував. Тим

Фото politvavigator.net.

З

ти, і громадянська війна
(на Донбасі. — Ред.). Просто війна більш глобальна,
а це — громадянський конфлікт», — сказав він. Відповідаючи на запитання,
хто з ким воює на Донбасі,
олігарх відповів: «Українці
з українцями». Однак уточнив: «Спровокувала і організувала його Росія. З одного боку. А з іншого — теж
не все було благополучно».
Зазначимо: на початку російської агресії Ігор Коло-

« Відповідаючи
на запитання,
хто з ким воює
на Донбасі, олігарх
відповів: «Українці
з українцями».

»

«Порошенко програв вибори, бо у нього не було «1+1».

часом сам олігарх не заперечує, що допомагав колишньому шоумену під час
виборів, — давав, сказав,
поради, щоправда, вони
не були «масовим явищем».

Коломойський також визнав
не останню роль у президентській гонці телеканалу
«1+1». «Порошенко програв
вибори, бо у нього не було
«1+1», — сказав мільярдер.

Ще однією сенсацією
цього інтерв’ю стала заява Ігоря Коломойського
про те, що на Донбасі відбувається громадянський
конфлікт. «Можна сказа-

мойський багато зробив
для її відбиття.
Якщо резонансні заяви
олігарха сприймати через призму його близьких
стосунків із новообраним
президентом
Володимиром Зеленським, то від останнього хотілося б почути
коментарі, щоб зняти всі
підозри про залежність глави держави від олігарха. Як
гадаєте, буде відеоролик
на цю тему від пана Зеленського? n

n Пульс дня

Потап і Настя нарешті одружуються
Незабаром зірки вітчизняної попсцени (на світлині) зіграють весілля
і поставлять жирну крапку в плітках
та чутках щодо їхнього роману
ну
е відбудеться 23 травня,
я, в четвер.
Нарешті Потапу і Насті будуть кричати «гірко!». Весілля відбудеться
в Києві, а потому молодята відлітають
ають у мерошедовий місяць», — розповів запрошений гість виданню «Страна.ua».
Чутки про романтичні стосуннки артистів ходили майже всі
сі
13 років існування їхнього дуе-ту, але після розлучення Потапа
а
з Іриною Горовою все поступово
о
стало на свої місця. Почало з’являтися все більше фотографій
Потапенка та Каменських із при-ватного життя. n

Фото mediarnbo.org.

«Ц
Порошенко замінив
командувача
на Донбасі

Фото ipne.ws.

Загибель туристів на Прикарпатті:
вантажівкою керував п’яний

ове призначення відбулось у рамках ротації. До російської агресії Олександр Сирський командував
72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців Збройних сил України і був першим заступником начальника Головного командного центру ЗСУ.
З початком бойових дій на Донбасі Сирський брав
участь у командуванні військами під час боїв за Дебальцеве, Вуглегірськ, а також при спробі відбити в окупаційних
сил РФ Логвинове, яка закінчилася невдачею. Крім того,
він координував вихід українських підрозділів із Дебальцевого у 2015-му. За командування під час боїв за місто
Сирського нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІI ступеня.
У 2017 році генерал-лейтенант очолив штаб Антитерористичної операції, проте з весни 2018-го її було переформатовано в Операцію Об’єднаних сил, керівником
якої став Сергій Наєв. n

Н

Фото npu.gov.ua.

Замість Сергія Наєва, який був командувачем
Операцією Об’єднаних сил із квітня 2018 року,
призначено генерал-лейтенанта Олександра
Сирського (на фото)

Водій ГАЗ-66, яка разом із 23 білоруськими
туристами впала з мосту в Чорний Черемош
(на фото), перебував під мухою
оліцейські встановили, що 47-річний шофер
не впорався з керуванням на підйомі, внаслідок чого автомобіль скотився назад і злетів
із 40-метрового обриву в річку Чорний Черемош поблизу села Бистрець Верховинського району.
Внаслідок аварії загинули троє людей: 29-літній чоловік та дві жінки, яким було 23 та 28 років.
Ще дев’ятьох туристів-іноземців доставили до лікарні з різними травмами. Іншим потерпілим надали допомогу на місці.
Водія — мешканця одного із сіл Косівського району — затримали. У результаті ДТП він отримав забої
та перебуває у стані шоку. Горе-шоферові загрожує
від п’яти до десяти років в’язниці. n
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n А ви як думаєте?

«НЕЗНАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУХНІ
МОЖЕ ЗІГРАТИ ЗЛИЙ ЖАРТ…»
Чи варто новообраному Президентові України Володимиру Зеленському
розпустити парламент, щоб достроково обрати новий?
Фото tsn.ua.

Ігор ГОРДІЙЧУК,
Герой України,
генерал–майор,
начальник Київського
військового ліцею
імені Івана Богуна
(м. Київ):
— Думаю, що не
треба розпускати нинішній парламент: йому залишилося працювати
шість місяців. Новообраний Президент зобов’язаний діяти згідно з Конституцією, чинним законодавством
і наданими йому повноваженнями.
Тільки тоді главу держави поважатимуть громадяни України, коли він
буде взірцем. У нас у військовому середовищі діє таке правило: особистий
приклад повинен подавати командир,
адже на нього дивляться підлеглі.
Якщо керівник не адекватний чи не
компетентний, то бойовий підрозділ
ніколи не виконає своє завдання.
Сергій САФУЛЬКО,
адвокат, заслужений
юрист України
(м. Луцьк):
— Я вважаю, що це
зробити через об’єктивні причини неможливо, та і не варто. Тому
що традиція, коли кожен Президент
під себе змінює то Конституцію, то
новий парламент хоче сформувати, є
неперспективною. Зрештою, ми маємо парламентсько–президентську
форму правління, і з таким самим
успіхом можна сказати, що нова Верховна Рада має оголошувати імпічмент Президентові й обирати іншого.
Насправді ж усі гілки влади діють в одній системі стримувань та противаг і
мусять співпрацювати: і законодавча,
тобто парламент, і суддівська, і виконавча, до якої більшою мірою належить і Президент, хоч також має стосунок до законодавчої. Тому, на мою
думку, дострокові вибори у парламент
не потрібні. Крім цього, це практично
та юридично за нинішніх обставин неможливо зробити. А якщо вишукувати
якість підстави для розпуску Верховної Ради, це буде виглядати надто
штучно. І неправильно.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України від партії
УКРОП (м. Луцьк):
— Перед новообраним
Президентом
Володимиром Зеленським стоїть надскладне завдання:
реалізувати свою передвиборну програму за умов «несвого» парламенту.
Ми донедавна були свідками практики Президента Петра Порошенка,
коли він реально впливав на рішення
Верховної Ради, маючи свою більшість і не тільки її. Жоден закон не
ухвалювався без Банкової, вертикаль
влади була жорстка і міцна. Зрозуміло, що повторити чи відновити цю модель наразі нереально. Та чи й треба.
З двох можливих шляхів — домовлятися із чинним парламентом чи оголосити дострокові вибори і сформувати
в стислі терміни новий парламент
(та чи кращий? але принаймні — інший), який обере Зеленський, мені
невідомо. Почати із чистого листка
— виправдана стратегія для сильних
лідерів із нестандартним мислен-

І знову одвічне питання: «Що робити?»

ням кризового менеджменту. Тому
дострокові вибори цілком можливі й
боятися їх не варто. Лише для цього
потрібна правова основа та відповідність законам і Конституції.
Володимир
ШЕНДИБИЛО,
заступник головного
лікаря Луцької
міської клінічної
лікарні (м. Луцьк):
— По–перше, Володимир Зеленський
ще не має повноважень Президента
України і, схоже, він досі не визначився щодо своїх подальших дій. Під час
його зустрічі з представниками парламентських фракцій та народними
депутатами у Верховній Раді йшлося про дату майбутньої інавгурації.
Зеленський пропонує провести її
19 травня. Це для українців — поминальний день, коли вшановується
пам’ять жертв політичних репресій, а
їх в історії нашого народу було дуже
багато. Якщо, не дай Боже, Верховна Рада проголосує за цю дату, то,
на мою думку, це святкування матиме
вигляд танців на кістках.
По–друге, існують серйозні правничі аргументи, які свідчать, що розпуск парламенту не може бути проведений у швидкі терміни. Є відповідна
процедура, якої необхідно дотримуватися, щоб усе було згідно із законом.
Та й чи є потреба достроково розпускати парламент? Адже з вуст Зеленського ми досі не почули чітко окресленої концепції щодо його конкретних
планів, намірів, першочергових рішень. Поки немає ясності в цих питаннях, розмови про розпуск Верховної
Ради видаються черговим «куражем».
Володимир ЯЛОВИК,
заслужений тренер
України (м. Луцьк):
— Якби була впевненість у тому, що
депутати
підтримуватимуть Президента
Зеленського, то хай би
працювали далі. Але дивлюся на ситуацію, і в мене виникає відчуття, що
народні обранці вже в опозиції до глави держави. Тому, думаю, Верховну
Раду краще розпустити, адже переконаний, що нові люди у парламенті по-

вишукувати якість
« Якщо
підстави для розпуску
Верховної Ради, це буде
виглядати надто штучно.
І неправильно.

»

трібні. Сподіваюся, вони допоможуть
Президентові швидше почати виконувати свої обов’язки та обіцяні реформи, які так потрібні людям.
Ігор ГУЗЬ,
народний депутат
України (м. Луцьк)
Прес–служба
народного депутата Ігоря
Гузя повідомила, що він
не готовий коментувати це питання. (Ігоре
Володимировичу, боїтеся попасти
пальцем у небо? — Ред.).
Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради
(смт Маневичі):
— Сьогодні все залежить від того, коли
буде призначена дата
інавгурації. Якщо навіть
за терміном Зеленський встигне, то
виграє максимум місяць часу. І я не
думаю, що за цей період щось у країні
зміниться радикально, тому вважаю,
що чергові парламентські вибори мають відбутися в останню неділю жовтня. А за цей час у Зеленського буде
можливість показати, що він готовий
змінювати країну, чого очікує 73% виборців, які віддали йому свої голоси.
І, найголовніше, він має вплинути на
депутатів, аби вони прийняли ті закони, про які вже стільки років чуємо
одні обіцянки: зняття депутатської недоторканності, імпічмент Президента,
новий виборчий кодекс. І щоб не опинитися на політичному смітнику, вони
змушені будуть проголосувати.
Олег КУХ,
голова Любешівської
ОТГ (смт Любешів):
— Однозначно —
ні! Бо маємо чергові
вибори, та й із меркантильних міркувань
витрачати кошти на по-

зачергову виборчу кампанію не варто.
Нині є можливість всім політичним силам підготуватися до виборів у жовтні, не розумію, для чого позачергові
влаштовувати. Я не погоджуюся з тим
аргументом, що нинішній склад парламенту не даватиме працювати новому Президентові. Поки Верховна Рада
доволі активно підтримує ініціативи
Порошенка і працюватиме конструктивно із Зеленським, якщо, звісно,
той не хоче кардинально змінити курс
України. Бо тоді його не підтримуватиме ні цей парламент, ні наступний.
Олеся КОВАЛЬЧУК,
заслужений учитель
України (с. Жидичин
Ківерцівського
району):
— Ні і ні! Адже ж
чергові за чинним законодавством парламентські вибори і так не за горами,
а головне — у новообранця непочатий край роботи над самим собою
в надсерйозному статусі. Непросто
поміняти рід занять на абсолютно
протилежний! Не секрет, що значна
частина відповідальних у своїй позиції
громадян, у тім числі, що свідомо —
протестно не брали участі в останніх
виборах, переживає неабиякий острах за елементарний лад у державі.
Тим більше, що від усіх переказуваних
поки що через через ЗМІ ініціатив,
уже й так на душі холоне — і щодо перегляду квот на мову в ефірі, і стосовно заяв у НАТО і, і, і… Тож мусимо жити
надією, що згуртуються сили, здатні
контролювати всі можливі наступні дії
й не дозволять нового збурення.
Олександр
МАХНОВЕЦЬ,
селянин–
одноосібник
(с. Четвертня
Маневицького
району):
— Нині Володимир
Зеленський не має своєї партії в парламенті. То хто його підтримуватиме? Добрий буде цей Президент чи
ні? Ніхто не знає, поки він не почне
працювати. Але якщо він хоче щось
зробити для країни, то повинен мати
підтримку. А щоб її мати, треба провести свою партію до парламенту. Бо
без підтримки битимешся як риба об
лід, а толку не буде. Тому вважаю, що
новообраному Президентові варто
перезавантажити Верховну Раду.
Андрій БОНДАРЧУК,
народний депутат
України І скликання,
почесний громадянин
Волині і Луцька
(м. Луцьк):
— Питання складне.
Якщо Володимир Зеленський хоче мати дієздатний парламент, а в ньому свою більшість, то
розпускати нелогічно. Адже за час,
що залишився до виборів, не зможе
мобілізувати електорат, сформувати
уряд. Але до цього часу він міг би оприлюднити свої знакові кроки, визначити пріоритети, підібрати команду. З
іншого боку, якщо він упевнений, що
електорат і нині, навіть не знаючи пріоритетів, підтримає його, як це було на
президентських виборах, то може розпустити, але з дотриманням Конституції України. Як діяти, хай вирішує, коли
вже одягнув шапку Мономаха. Є небезпека, що незнання політичної кухні
може зіграти із Зеленським злий жарт.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА, Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК,
Тамара ТРОФИМЧУК,
Кость ГАРБАРЧУК, Сергій НАУМУК,
Олег КРИШТОФ,
Олександр ДУРМАНЕНКО,
Василь УЛІЦЬКИЙ. n
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Відповідно до чинного
законодавства
встановлення
індивідуальних
лічильників обліку
газу для пільгових
категорій лучан за кошти
міського бюджету не
передбачене. Попри це,
від окремих депутатів
Луцької міської ради
лунають популістські
заяви з пропозицією
встановлювати
лічильники за кошти
міського бюджету

ближче до виборів, тим більше ми будемо
« —матиЩопопулістських
проектів рішень, у яких

Ольга КУШНІР

агадаємо, 24 квітня
відбулася чергова сесія міськради, де на
розгляд депутатів винесли
проект рішення, що передбачав встановлення індивідуальних лічильників обліку
споживання природного газу
за кошти міського бюджету.
Заступник луцького міського голови Костянтин Петрочук зауважив, що у міськраді є
група депутатів, які себе називають опозиційними і часто
з метою піару подають популістські проекти рішень, про
які завчасно відомо, що вони
порушують норми того чи іншого закону. Але для того,
щоб показати, що вони «правильні і добрі», ці депутати
вносять такі проекти на засідання і просять колег проголосувати, заздалегідь знаючи, маючи експертні висновки
до проекту рішення, що його
реалізація неможлива.
Згаданий проект рішення передбачав купівлю піль-

надання послуг, тобто ПАТ
«Волиньгаз». А органу місцевого самоврядування заборонено встановлювати газові лічильники за бюджетні кошти.
До того ж, неможливо визначити суму, потрібну на їх
закупівлю, адже проект рішення був настільки «сирим»,
що там навіть не було визначено, про яку саме пільгову
категорію населення йдеться.
Невідомо, чи автор проекту

газ» встановило до 1 травня
півтори тисячі лічильників не
лише в Луцьку, а й у Володимирі–Волинському, Нововолинську та Ковелі, переважно
це загальнобудинкові прилади обліку газу. У разі ухвалення згаданого проекту рішення, встановлення лічильників
за кошти міського бюджету
було б перевищенням повноважень з боку заступника
міського голови та нецільовим використанням бюджетних коштів.
Встановлення
індивідуальних лічильників ПАТ «Во-

певні депутати ініціюють нібито гарну ідею,
а переважна більшість її не підтримує, тому
вона «погана», — зауважив заступник міського
голови Луцька Костянтин Петрочук.

Н

»

говим категоріям громадян
газових лічильників. Однак
закон про комерційний облік
газу містить норму у статті 3: «Фінансування робіт з
оснащення лічильником газу
населення здійснюється за
рахунок коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу
на відповідні території, коштів
відповідного бюджету, крім
коштів місцевих бюджетів».
Отже, в законі вказано, що
місцеві бюджети не можуть
бути використані для купівлі чи встановлення газових
лічильників. Саме про це, з
його слів, написали експерти з департаменту фінансів
та бюджету Луцької міськради, які заперечували проти
цього проекту рішення. Про
це зауважували під час засі-

дань постійних комісій перед
пленарним засіданням сесії
(профільна комісія не рекомендувала підтримувати проект рішення).
Своєю чергою, депутат від
фракції «Солідарність» Андрій
Покровський неодноразово
виступав, розповідаючи про
те, які «погані» ті депутати, що
не підтримали проект рішення.
Під час сесії секретар
міськради Григорій Пустовіт
зазначав, що дуже багатьом
обранцям хочеться показати,
як вони переймаються долею
простих людей, і починаються
зловживання та паразитування на їхніх проблемах. Нікого
з цих депутатів не цікавить,
що законодавство чітко визначає, хто повинен встановлювати лічильники — суб’єкт

рішення мав на увазі пенсіонерів, чи людей з особливими
потребами, ветеранів війни,
чи інших. Тому неможливо визначити кількість пільговиків
та суму.
Є рішення Верховного
Суду, куди звернулися особи, які просили встановити
лічильники за кошти газорозподільної компанії. Верховний Суд постановив, що
розподільні організації зобов’язані безплатно встановити газові лічильники усім
споживачам. Посилаються на
статтю 6 Закону «Про забезпечення комерційного обліку
природного газу».
Як зауважив Костянтин
Петрочук, облгази зазвичай
спрямовують кошти на встановлення загальнобудинкових лічильників. ПАТ «Волинь-

линьгаз» здійснює за рахунок інвестиційної програми
товариства, яку затвердила
НКРЕКП.
Костянтин Петрочук наголосив, що закон чітко вказує,
що лічильники газу для населення встановлюють за кошти
газорозподільних компаній.
Отже, люди можуть звертатися до ПАТ «Волиньгаз».
«Що ближче до виборів,
тим більше ми будемо мати
популістських проектів рішень, у яких певні депутати
ініціюють нібито гарну ідею, а
переважна більшість її не підтримує, тому вона «погана»,
— зауважив заступник міського голови Луцька Костянтин
Петрочук.
За матеріалами
інтернет-видання
«Волинські новини». n

мість Суховича вийшов його
перший заступник Михайло
Прокопчук, який кілька разів
запитував, чому раптом лісівникам захотілося пікетувати,
якщо після зміни директорів у
жодному з лісгоспів працівникам гірше працювати не стало. Додав також, що не знає,
що за лісівники приїхали, бо
нормальні, заявив, мали б
працювати.
Також виступив звільнений за місяць до пенсії екс–
директором Березнівського
лісгоспу Олегом Олексієвцем
помічник лісівника Анатолій
Сорока. Він звинуватив колишнього начальника в корупції,
заявив, що у лісгоспі під час
санітарних рубок вирізували здоровий ліс. І хоч пікетувальники викрикували, що
пан Сорока і сам порушував
законодавство, загалом пікет
пройшов мирно і тривав майже 40 хвилин.
Віталій Сухович події коментує так:
— Який це пікет? Там працівників лісгоспу аби п’ять–
шість було. І то їх із примусу
зігнали. Є інформація, що
там були проплачені люди.
Все ініціював Олексієвець.
Ви приїдьте у Березнівський
район і запитайте про його
родину, яка роками у лісгоспі
працювала. 15 років директором держлісгоспу був батько,
потім син став. У лісгоспі була

тотальна корупція, дерева
масово вирізували під виглядом санітарних рубок. Але я
нікого не боюся. Ми стали на
шлях очищення, зламаємо
стару систему, представники якої зубами тримаються
за крісло. Мене підтримують
працівники лісгоспу, навіть
телефонували з Березного,
казали, що готові приїхати
для підтримки. Зараз у Березнівському лісгоспі спокійно, люди трудяться, жодного
конфлікту з працівниками немає. А ті, хто приїхав, відстоювали інтереси клану Олексієвців.
Віталій Сухович не заперечує, що директорами лісгоспів за його каденції стали
його кум (Сергій Киркевич —
у Зарічненському держлісгоспі) та швагро (Олександр Мелещук — у Костопільському),
проте наполягає, що призначав їх на посади не він, а
Держліс, і ці люди не є його
родичами, а водночас хороші
фахівці.
Щодо Леоніда Кльопа, то,
за словами пана Суховича,
він лише один із претендентів
на посаду, які ще мають пройти конкурс.
— Навіть якщо племінник
депутата, яка різниця? — зазначає Віталій Сухович. — Він
— хороший спеціаліст, позитивна людина. Вибиратимуть
директора на конкурсі. n

n Проблема

ЗА РІВНЕНСЬКІ «ЛІСОВІ ГРОШІ»
БОРЮТЬСЯ КЛАНИ?
Останнє місце конфронтації — Березнівський район. Перед Великоднем обласне
управління лісового господарства на Рівненщині, що на вулиці Пушкіна, приїхали
пікетувати березнівчани. Протестували, як самі заявляли, проти кадрової політики
начальника управління Віталія Суховича. Чоловіки запевняли, що вони — робітники
Березнівського лісгоспу та місцевих лісництв, проте дехто, особливо молодші,
плуталися, де вони працюють
Левко ЗАБРІДНИЙ

ерував протестувальниками, привезеними
кількома
автобусами, колишній лісівник Федір
Марчук, який сьогодні на
пенсії. Тримаючи рупор, він
гостро критикував начальника управління Віталія Суховича, якого було призначено
на посаду у 2017 році та який
відтоді замінив більшість директорів лісгоспів, звільнивши навіть колег–депутатів із
фракції БПП в обласній раді.
Екс–директор Клеванського
держлісгоспу та обласний депутат Ігор Фізик, до прикладу,
досі судяться за поновлення
на посаді. Іншим навіть позиватися до суду ніяк: із ними
просто не продовжили термін
дії контрактів.
— Ми не згідні з кадровою
політикою начальника управ-

К

ління Віталія Суховича, — заявляв Федір Марчук. — Він
звільнив з десяток директорів
лісгоспів. Одного, двох можна, а якщо багатьох замінюють, то причина в очільникові.
Він на посади попризначав
своїх родичів: швагра, кума.
Ми не згідні з такою кадровою
політикою. За Віталія Суховича заготівля бурштину в Гальбині триває, квиток коштує
1 500 гривень.
Проте найбільше пана
Марчука обурювало те, що не
було продовжено контракт із
директором Березнівського
лісгоспу Олегом Олексієвцем:
— На посаду директора
Сухович пропонує головного інженера Костопільського лісгоспу Леоніда Кльопа,
племінника депутата Кльопа.
Люди вже кажуть, що за нього
заплатили 100 тисяч доларів,

а їх же відпрацювати треба. У
нас є свій керівник, молодий,
перспективний. Ми хочемо,
щоб він залишився на посаді. Кльопа ніхто не пустить.
Страйк попереджувальний.
Не буде рішень — ми поїдемо
з протестом до Києва.
Віталій Сухович до пікетувальників не вийшов — був у
Києві й стверджує, що організатори акції про це знали.

Віталія Суховича
« Зазаготівля
бурштину
в Гальбині триває,
квиток коштує
1 500 гривень.

»

Мовляв, телефонували йому
напередодні, і він просив приїхати не у четвер, 25 квітня, а
у п’ятницю. До поліщуків за-

www.volyn.com.ua
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Добровільно ліг
під поїзд

Волинянин, якого
вкусила змія, забрав
її собі у… кишеню

У Луцьку на залізничних коліях
виявили чоловіка, котрий намагався
покінчити з життям
Мирослава КОЗЮПА

Медики попереджають про напади гадюк. Уже зафіксовано
два випадки – у Ківерцівському та Ратнівському районах

ВИДИ ОТРУЙНИХ ЗМІЙ В УКРАЇНІ

А

Степова гадюка

ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ:

Гадюка звичайна

НЕ МОЖНА КАТЕГОРИЧНО:

Жодної паніки і менше рухів

Припікати рану

Звільніть місце укусу
Накладіть стерильну пов’язку з антисептиком
(перекис, йод, спирт)
Напоїть постраждалого водою

Накладати джгут

Дайте 1-2 таблетки від алергії

»

плазуни, почувши кроки чи голоси, утікають.
Проте у спеку вони стають лінивими і млявими. Тому й побачити їх тепер можна частіше,
ніж хотілося б. Перевіряти, кого ви зустріли — вужа чи гадюку — не варто. Краще знахідку обійти. Злякана змія не втікає, а нападає.
Якщо ж так сталося, що вона вас укусила, треба одразу звернутися до лікаря», — інформує
Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. n

П

Фото mi100.info.

кого ви зустріли —
« Перевіряти,
вужа чи гадюку — не варто.

Гадюка Нікельського

овідомлення про те, що на вулиці
Ківерцівській на переїзді лежить
невідома особа, патрульні отримали близько 10-ї години. Правоохоронці
встановили, що чоловік хотів таким чином
укоротити собі віку, однак машиніст локомотива, який саме наближався, встиг
зреагувати та завчасно зупинити потяг.
Громадянин розповів, що йому 50 років
і він не хоче жити. Про причини такого
рішення не сказав. Тож патрульні спільно
з медиками доставили його до психіатричної лікарні. n

Інфографіка fakty.com.ua.

Мирослава КОЗЮПА

натолія Потапенка із Кульчина плазун
вкусив, коли той працював на городі.
Через якийсь час рука опухла, в голові стало паморочитися. Чоловік звернувся
по допомогу до сусідки, і змію приніс… у кишені. Коли жінка переконалася, що це не вуж,
викликали «швидку». Потерпілому надали допомогу в Луцькій міській клінічній лікарні. Коли
пану Анатолію стало ліпше — через 12 годин — відпустили додому.
«Будьте обережні! Травень — це шлюбний
період для гадюки звичайної.
Натрапити на неї можна в лісі, біля водойм чи навіть на власному городі. Зазвичай

Покладіть кінцівки на підвищення
Прикладіть лід за наявності

ХТО В ГРУПІ РИЗИКУ:

Діти

Люди похилого віку

Вживати алкоголь

Ліфт травмував
молоду жінку

Висмоктувати отруту

На одному з приватних підприємств
у Луцьку внаслідок падіння
платформи промислового підйомника
постраждала 22-річна працівниця

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ ВІД УКУСІВ ЗМІЙ
Не рухайтесь, почекайте, поки гадюка не відповзе
Одягайте довгі штани та високі черевики

Люди зі слабким імунітетом

Перевіряйте місце відпочинку

Віктор ГОМОЛЬ

Не торкайтесь неперевірених предметів

ро цю подію надійшло повідомлення на лінію служби «102» минулої п’ятниці близько 15-ї години.
На місце одразу ж виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.
Правоохоронці попередньо встановили, що жінка травмувалася внаслідок падіння платформи промислового ліфта.
Її госпіталізували.
За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці слідчі
розпочали кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 271 Кримінального кодексу
України. Йдеться про порушення вимог, що заподіяло шкоду здоров’ю потерпілої. Санкція статті — штраф від 1,7
до 3,4 тисячі гривень, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження
волі на той самий термін. Проводиться
досудове розслідування, в ході якого будуть встановленні всі обставини цієї події. n

П

Адвокату світить до 8 років за вимагання
Фото times.cv.ua,

Учора співробітники Луцького відділу поліції
разом з оперативниками управління захисту
економіки в області Національної поліції
затримали на одержанні неправомірної вигоди
місцевого правозахисника
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

-річний лучанин вимагав у клієнта 2 тисячі
доларів для прийняття органами слідства
позитивного рішення в кримінальному провадженні.
Кошти поліцейські вилучили. Заходи проводяться
в рамках досудового розслідування, розпочатого
за статтею «зловживання впливом» Кримінального
кодексу України. Мова йде, зокрема, про прийняття
пропозиції або одержання неправомірної вигоди для
себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення

62

людиною, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди. Санкція
статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна та зі спеціальною
конфіскацією. n

Хто помстився чиновнику?
Нещодавно в Рівному правоохоронці вночі
отримали повідомлення, що на вулиці Літній
горить автомобіль Toyota RAV4. Він належав
приватному підприємству, а орендував іномарку
секретар Рівненської міської ради Сергій
Паладійчук
Валентин СТАВСЬКИЙ

а повідомленням відділу комунікацій головного управління Національної поліції в Рівненській
області, транспортний засіб був припаркований на
проїжджій частині дороги біля приватного будинку, де
проживає сім’я чиновника. Рятувальники діяли оперативно, але вогонь практично повністю знищив авто.
З місця події криміналісти вилучили пожежне сміття і
змиви пально-мастильних матеріалів. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочато
досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального
кодексу України, що передбачає позбавлення волі на
строк від 3 до 15 років.
Поліцейські наразі проводять слідчі і розшукові
заходи. Сам же Сергій Паладійчук вважає, що підпал,
очевидно, було здійснено недоброзичливцями через
його службову діяльність. n

З
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ПП БУРМАКА Н. П.
11, 18 та 25 травня
відбуде,ться 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) 75<11<75,
20<05<55, моб.:
095<808<20<53,
098<388<88<36.
м. Рівне, тел. (0362) 43<57<58.
Центральний офіс: Черкаси, вул.
Ложешнікова, 1/1, (0472) 63<16<16,
63<25<28.
Ліцензія Серія АВ № 539362
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n Із перших уст

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
Фото Юрія ФІНІКОВСЬКОГО.
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n Несподіваний поворот

Голландець пішки
мандрував Волинню
Так він долав шлях із Києва у Карпати
Фото зі сторінки Kayak Cobber у «Фейсбуці».

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

аяка Коббера з Країни тюльпанів
у нашому краї помічали неодноразово. На своїй сторінці у «Фейсбуці» чоловік розмістив пост про те,
як він ночував у лісі під Колками Маневицького району. Пан Коббер зауважив, що його вразили погані українські
дороги, де автомобілі їдуть повільніше,
ніж іде пішохід. Зате щиро радів гостин-

К
«Зустрічі із земляками додають сил».

Олександр Скіпальський:
«Путіна на війну з Україною
підштовхнув міністр
оборони Росії»
Таку думку висловив знаний вітчизняний контррозвідник під
час «Музейних діалогів», які проводяться у формі зустрічей
учнівської молоді, громадськості та влади із відомими
уродженцями Любомльщини в місцевому краєзнавчому
музеї. Адже сам він тутешнє коріння — із села Вижгів
Любомльського району

Коббер зауважив, що його
« Пан
вразили погані українські
дороги, де автомобілі їдуть
повільніше, ніж іде пішохід.

ності наших людей. А ще голландець був
зачудований протипожежними смугами
у лісі, які порівняв зі слідами велетенського крота.
Потім мандрівника помітили у Рожищенському районі, де він фотографувався з місцевими жителями. Відтак дорога туриста пролягла в Карпати. n

Г

тіна?». Сьогодні я переконаний, що
це зробив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Пояснень дуже багато — це тема моєї

Росії, то продовжую
« Щодо
наполягати, що її чекають
занепад і розпад.
»
нової статті, яку саме готую для публікації на основі аналітичних матеріалів та досліджень, — констатував
генерал-лейтенант.
Своїм землякам Олександр Скіпальський побажав бути твердими
у відстоюванні національної гідності, не забувати українських традицій, любити рідний край та боротися за його процвітання за будь-яких
обставин. n

Отак він і пересувається незвіданими
дорогами.

n Отакої!

СПОЧАТКУ КОБЗАРЯ ВИГНАЛИ,
А ПОТІМ ПЕРЕПРОСИЛИ

Сергій БОЯРЧУК

енерал-лейтенант Олександр
Скіпальський (на фото) детально зупинився на основних
нинішніх загрозах Україні, серед
яких найбільшою і головною є російська агресія, що набула ознак
як реальної, так і «гібридної» війни.
Адже не меншої шкоди, ніж бойові
дії, завдають внутрішні конфлікти,
провоковані агресором.
— Щодо Росії, то продовжую
наполягати, що її чекають занепад
і розпад, адже Путін зробив величезну помилку, напавши на Україну.
І хоча план вони готували давно —
в цьому вся сутність імперських
амбіцій, завойовницьких настроїв, — події Революції гідності стали
для них тільки поштовхом. Але мене
завжди цікавило питання «Хто ж мав
вирішальний вплив на рішення Пу-

»

У Рівному розгорівся гучний
скандал через ситуацію,
яка склалася в торговельнорозважальному центрі «Злата
Плаза», що по сусідству зі СвятоВоскресенським собором
Валентин СТАВСЬКИЙ

хорона закладу вигнала з прилеглої території відомого бандуриста Володимира Горбатюка,
бо його спів «не був погоджений з адміністрацією». 68-річний кобзар живе
у Рівному 13 років. Після закінчення
Кіровоградського музичного училища
він працював директором музичної
школи в Компаніївці, потім — учителем музики в селі Стрітівка, що на Київщині, де створив Кобзарську школу
(нині це Вища педагогічна школа кобзарського мистецтва). У 1994 році за-

О

снував і очолив Всеукраїнську спілку
кобзарів.
Згодом на запрошення тодішнього
голови облдержадміністрації Василя
Червонія переїхав до Рівного, де відкрив класи художньо-естетичного
напрямку «Кобзарство» в обласному
ліцеї-інтернаті і створив капелу юних
бандуристів «Нащадки».
А того дня Володимир Горбатюк
грав біля ТРЦ «Злата Плаза», щоб заробити гроші на поїздку до Канева. Бо
нині бандурист живе лише на невелику пенсію. Його класи в обласному
ліцеї-інтернаті закрили.
Випадок, що стався біля розважального центру, викликав хвилю обурення у жителів міста. Тож керівництво
ТРЦ «Злата Плаза» вибачилося перед
Володимиром Горбатюком, який після
цього продовжує тішити людей грою
на бандурі. n

Вітаємо!

11 травня золотий ювілей
подружнього життя святкуватимуть дорогі, люблячі,
найкращі батьки, жителі села
Губин-1 Горохівського району
Іван Степанович
та
Леся Талимонівна
РИБОВИЧІ.
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 мудрість, 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.
Дякуємо за безсонні ночі, доброту і ласку, виховання
і науку, мудрі поради. Ви найкращі батьки.
Низький уклін і здоров’я ще на 100 років.
З любов’ю та повагою
дочки, сини, зяті,
невістки, внуки
правнук Дем’янко.

Сьогодні святкує ювілейний день народження жителька села Губин-1 Горохівського
району
Валентина Леонідівна
МИХАЛЬЧУК.
Сьогодні день народження у тебе і ми вітаємо усі від
душі, віримо, що прийде ангел
з неба і принесе із собою три ключі.
Перший ключик — від любові.
Любов від Бога, друзів і батьків.
І віримо, що дуже скоро
Ти матимеш сотню цих ключів.
Другий ключик — від щастя.
І хоч воно не кожному дано,
Та скільки б не було багатства,
А щастя треба все одно.
А третій ключик найдорожчий.
Його до серця ніжно пригорни.
Бо третій ключик —
від здоров’я,
Його найбільше в світі
бережи.
З повагою
сім’я Макарчуків.

12 травня 60-річчя відмічатиме дорога дружина,
мама, бабуся, прабабуся,
жителька села Криничне
Маневицького району
Валентина
Володимирівна
ЛИЩУК.
Ваш ювілей — не тільки ваше свято,
Радіють діти й внуки теж.
Хай Бог пошле іще років багато,
Здоров’я, щастя, радості без меж.
Нехай добром наповнюється хата,
Достатком, щирістю і сонячним теплом.
Хай буде друзів у ній багато,
Хай щедра доля огорта крилом.
Хай день народження приходить знову й знов,
А доля хай дарує з кожним роком
Міцне здоров’я, щастя і любов.
З повагою і любов’ю
чоловік Віктор,
дочки, сини,
зяті, невістки,
29 внуків, правнук.
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Торік в Україні відкрилося 80 таких магазинів.

Історія багаторічного
лідера вітчизняної
торгової галузі
компанії «АТБ–Маркет»
почалася з шести
невеличких гастрономів
у Дніпрі (колишньому
Дніпропетровську).
Її керівництво тоді
поставило собі
за мету створити
в Україні сучасну
мережу супермаркетів
європейського зразка,
впровадити новітні
технології

днак головним завданням було забезпечити громадян якісними
продуктами та товарами за
доступними цінами. І це спрацювало. На початку 2000–х
років компанія «АТБ» запустила першу в Україні мережу
дискаунтерів (магазинів самообслуговування з широким асортиментом товарів).
Зараз у 259 містах 22 областей країни працює 1011 таких
супермаркетів. Вони гнучко
реагують на потреби та запити покупця: до уваги беруться
і зручне розташування самого магазину в місті, і його
асортимент, час роботи та
навіть стандартизовані архітектурні особливості приміщень. Це дає змогу більш як
3,5 мільйона постійних клієнтів щодня швидко і зручно робити покупки в мережі «АТБ»,
у тому числі й на Волині.
Піклуючись насамперед
про вигоду для клієнтів, компанія створила потужну мережу власних виробників й
імпортерів. Це дало їй можливість установлювати ціни
на 10—15% нижчі від середньоринкових, значно скоротивши витрати на рекламу та
просування на ринку.
До речі, незважаючи на
доступні ціни, всі продукти
та товари власних виробників «АТБ» за якістю аж ніяк
не поступаються аналогам
розкручених брендів. Уже
другий рік поспіль магазини
мережі проходять сертифікацію за загальновизнаним
стандартом якості ISO 22000:
2005 (ґрунтується на принципі ретельного контролю безпеки продуктів на всіх етапах
— від сировини й виробництва до продажу).
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Компанія піклується про фахову підготовку працівників.

нами податки — це зарплати та пенсії,
« Сплачені
забезпечення української армії і підтримка
вітчизняної медицини, дитяча допомога та
студентські стипендії.
Кожен із клієнтів, незалежно від фінансового стану, знайде в асортименті
супермаркетів «АТБ» якісні
товари та свіжі продукти.
Адже на полицях дискаунтерів найбільшої торговельної мережі зараз — понад
3500 найменувань товарів.
Майже третина з них забезпечена власними виробниками.
«АТБ» більше десяти років
входить до ТОП-10 найбільших платників податків країни у сфері роздрібної торгівлі
(торік товарообіг зріс на 23%
та становив 103,9 мільярда гривень). Минулого року
платежі компанії до бюджетів
усіх рівнів, у тому числі й до
нашої волинської скарбниці,
становили 9,4 мільярда гривень.
— Ми розуміємо, що
сплачені нами податки, — це
зарплати та пенсії, забезпечення української армії і
підтримка вітчизняної медицини, дитяча допомога та
студентські стипендії. Наша
відповідальність полягає в
тому, щоб вчасно й у повному обсязі виконувати свої зобов’язання перед державою
та місцевими громадами тих
регіонів, у яких працює наша
компанія, — говорить заступник генерального директора
ТОВ «АТБ–Маркет» Наталія
Шаповалова.
Водночас «АТБ» є одним
із найбільших роботодавців країни, забезпечує працевлаштуванням та гідною

Повстанський
кулеметник
став Героєм
Радянського Союзу
12 травня 1927 року в селі Старий
Чорторийськ Маневицького району
народився Іван Сокол (на фото)

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

ро його ранні літа
відомо мало. Коли
у 1943–му 16–річного Івана разом з іншими
відправляли на роботу в
Німеччину, він утік з ешелону. За однією версією юнак
потрапив у загін червоних
партизанів імені Щорса.
За іншою — до українських повстанців, де став
кулеметником. Старожили
Старого Чарторийська свідчать, що енкаведисти захопили групу вояків УПА біля
Теремного під Луцьком.
Серед них були й Іван Сокол
та агент червоних Горошко.
Останній нібито представив
Сокола як наближену до
себе особу. Відтак у травні
1944–го волинянина мобілізували в Червону армію.
Воював він у складі
кулеметної роти 25–го стрілецького полку 6–ї гвардійської стрілецької дивізії

П

ЕКОНОМІЧНЕ ДИВО «АТБ»:
як зростала найбільша
торговельна компанія країни

Ольга КОВАЛЬ
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зарплатою понад 50 тисяч
громадян. І кількість робочих
місць зростає, бо збільшується й потреба у фахівцях:
минулого року було відкрито 80 нових дискаунтерів (у
тому числі й 34 магазини
у західних регіонах), проведено реконструкцію ще
41 супермаркету.
До речі, вже було відкрито
перший магазин «АТБ» у форматі Express. У ньому впроваджено експериментальні
зразки найсучаснішого енергоощадного обладнання. Зокрема, встановлено й інноваційну систему рекуперації
тепла. Воно утворюється від
роботи холодильного обладнання та спрямовується до
подальшого використання,
скажімо, для опалення чи підтримку мікроклімату приміщень. І це лише один із багатьох прикладів тестування та
подальшого впровадження у
супермаркетах мережі «АТБ»
найпередовіших рішень.
Піклується компанія і про
фахову підготовку працівників. Вони безкоштовно проходять навчання у власних
центрах «АТБ» у Дніпрі, Києві,
Одесі, Львові, будують у численних підрозділах компанії
успішні кар’єри та сприяють
розвитку вітчизняної економіки.
Відтак, стрімка динаміка
розвитку «АТБ» утримується
роками, що робить компанію
драйвером торгової галузі
країни. n

Фото uk.wikipedia.org.

і шквальним вогнем знищив
понад 70 німецьких солдатів та офіцерів». У боях біля
села Скшельчице боєць підпускав ворогів на близьку
віддаль, раптово відкривав
вогонь і знищив більше
сотні ворожих вояків.
У боях за річку Одер у
Німеччині гвардії сержант
першим переправився на
західний берег і утримував плацдарм до прибуття

Сокол вирізнявся свободолюбним
« Іван
характером.

стрілецьких підрозділів. За
це його представили до
нагороди. 10 квітня
1945 року (не маючи повних
18 літ) кулеметник отримав
найвище на той час звання — Герой Радянського
Союзу.
Повернувшись додому,
працював у Колківському
райфінвідділі, пізніше — лісником. Вирізнявся свободолюбним характером.
Якось у кафе між Соколом та начальником місцевого райвідділу КДБ, його
заступником і начальником
райвідділу ОБХСС почалася
словесна перепалка, яка
переросла у бійку. Сокола
добряче збили, а винуватців
лише перевели на роботу в
інші місця.
Герой війни довго лікувався. Помер 2 лютого
1974 року. Йому було 46. n

на І Українському фронті.
Уже в липні воїн відзначився у бою. Коли підбитий
радянський літак сів на
нейтральну смугу, Іван Сокол зі станкового кулемета
відсік від нього німецьких
автоматників. Вороги не
змогли захопити поранених льотчиків. Пізніше він
допоміг останнім вибратися
і доправив їх у санчастину.
За це кулеметник отримав медаль «За відвагу»,
якою нагороджувати тільки
за особисту відвагу і яку
найбільше цінували фронтовики.
У серпні 1944 року Сокол був легко поранений.
А 12 січня 1945–го знову
відзначився. Як ідеться у
нагородному листі, «долаючи загородження, він із
кулеметом перший увірвався на позиції супротивника
Р
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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.

Агропідприємству в Одеській області потрібні
працівники для виконання сезонних польових
робіт. Проживання, харчування гарантуються.
Тел. 0952794294.
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Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Тут завжди раді відвідувачам.

ЯКЩО ДО ВПОДОБИ ГРИБИ Й РИБА,
ВАС ЧЕКАЄ «ОМЕЛЬКОВА САДИБА»
За кілька кілометрів від села Прислуч Березнівського району
Рівненщини, посеред лісу, на березі двох рукотворних ставків
розташована зона відпочинку площею 2,5 гектара. Вона
називається «Омелькова садиба». Це дерев’яний будинок
із каміном, літньою терасою, сауною та альтанкою. Збудував
хатину фермер Андрій Омельчук, який, здобувши юридичну
освіту у Львівському національному університеті імені Івана
Франка, вже п’ятий рік займається зеленим туризмом

Я

Будинок споруджено на березі ставка.

— Я пропоную всім
любителям
риболовлю.
У ставках є карась, короп
та білий амур. Заплативши 200 гривень, можна
ловити весь день, — продовжує пан Андрій. — Ми
не харчуємо своїх туристів,
але є всі необхідні умови й
посуд для приготування їжі

Рецепт схуднення
Володимира Гройсмана

l З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ

та мангал.
Щоб забезпечити садибу електричною енергією,
Андрій Омельчук встановив
на даху будиночка 4 сонячні панелі. Їхньої потужності
повністю вистачає на освітлення, для роботи побутових приладів та для зарядки
телефонів. А телевізора го-

сподар не ставив і не збирається, адже сюди приїжджають відпочити від інформації
та цивілізації.
Завжди приємно спілкуватися з людьми, які
не плачуться, не нарікають,
а діють. Господар не збирається їхати на заробітки
до Польщі, бо, каже, треба
комусь і Україну будувати.
Хоча більшість працездатних
чоловіків з навколишніх сіл,
які не п’ють й хочуть забезпечити родину, поїхали за
кордон. А таких ентузіастів,
як Андрій Омельчук, потрібно підтримати або хоча б
не заважати їм.
— Добре, що зараз зелений туризм не оподатковується, — зазначає він. —
Планую розширятися, тому
буду оформлятися як підприємець. Якби держава допомогла, то збудував би кілька будиночків, а тоді б уже
помаленьку віддавав кредити. А так доводиться якось
виживати. Дружина працює
медсестрою, а маленький
син ходить у садочок. Як
фермер маю 15 гектарів
землі, то можна заробити
якусь копійку. n

Фото ukrmusic.org.

Як прем’єр-міністр позбувся
зайвих 25 кілограмів

Цікава
Фото kp.ua.

с. 3

»

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 8 травня:
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на вих ідні

Його знають у кожній українській хаті.
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Василь Зінкевич:
«Ми є сила хоча б тому,
що маємо таку пісню,
де три хвилини не просто
забави, а нашої суті»

l ХОРОБРІ СЕРЦЯ

Коханій сказав: «Обіцяю,
поведу тебе під вінець
не на візку, а на двох ногах…»
Герой АТО
не ховає протезів

Вадим Мазніченко без руки
й ноги, але займається
спортом, навчається у виші
і випромінює оптимізм. Воїн
втратив кінцівки на фронті,
потрапивши під мінометний
обстріл біля Старогнатівки
Донецької області. Шість
днів пролежав у комі.
Далі — операції, реабілітація
за кордоном. Заново вчився
ходити і жити

Воїн втратив на фронті
праву ногу і ліву руку,
проте знайшов у собі сили
для нової боротьби.

Власта КРИМСЬКА

лопець демонструє, що повністю оволодів протезами:
знімає з руки, потім знову
ставить на місце. Обома руками
наливає у склянку мінеральну воду
з пляшки. Навчився цього після до-

Х

“

Вадим навчився
володіти протезами
руки і ноги після
довгих місяців
процедур і тренувань.

вгих місяців процедур і тренувань.
Непросто було стати на протез
замість ноги, самостійно зробити
крок, а потім
пот побігти. Він ввідомий
усій країні
аїні за проектами «Переможці», «Ігри
нескорених», «Сила нації»
ри неск
та Invictus
Games. Вадим знайшов
ctus Gam
у собі сили для нової боротьби.

»
«ЦІКАВА»
»
Закінчення на с. 6

ЗА 8 ТРАВНЯ ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!

Фото Олександра МОРДЕРЕРА.

к розповідає господар садиби, якого ми
застали на «фазенді»,
після закінчення вишу він
працював юристом та викладачем права. Коли зрозумів, що на державній службі
багато не заробить, то продовжив розпочату ще батьком справу — колись на виділеній для фермерства землі
чоловік викопав два ставки й
поставив альтанку.
— Уже минуло п’ять років,
як я вирішив зайнятися зеленим туризмом, — каже Андрій Омельчук, — тоді була
реальна державна програма
підтримки. Завдяки цьому
двічі брав кредит і спорудив
невеликий двоповерховий
дерев’яний будинок, зробив
сауну, змурував камін.
Господар запрошує на
екскурсію й додає, що нині
цього приміщення вже мало.
Його власний досвід прийому туристів підказує — по-

трібно мати хоча б 2–3 такі
будиночки, адже досить
часто хочуть відпочивати
колективами, а місця не вистачає. Одночасно на нічліг
може прийняти 8–10 людей.
Хоча й буває, що на корпоративні свята приїжджають
і більші групи, але тільки в сауну.
Влітку найчастіше в нього клієнти з Рівного, хоча
бувають і з Києва. Як правило, у вихідні зупиняються
на 2–3 дні, серед тижня дуже
рідко. Найбільше люди цінують те, що «Омелькова садиба» розташована не в селі,
а в затишному куточку лісу,
де ніхто не заважає насолоджуватися спокоєм і любуватися поліською природою.
Влітку та восени можна збирати ягоди й гриби. Вже є
постійні відвідувачі, котрі бувають по кілька разів на рік.
Вони рекомендують своїм
друзям такий відпочинок
і привозять їх сюди.

з людьми, які
не плачуться,
не нарікають,
а діють. Господар
садиби не збирається
їхати на заробітки
до Польщі,
бо, каже, треба
комусь і Україну
будувати.

»

Андрій Омельчук майже все робить власними руками.
Кость ГАРБАРЧУК

приємно
« Завжди
спілкуватися

Герой АТО
втратив
на війні
руку
і ногу,
але
не здався

У пам’яті багатьох із нас певні пісні звучать його голосом.
Записані на підкірку нашої свідомості, щоб вряди-годи
бентежити душу, нагадуючи їй про істинне і про полову. Коли
прислухаюся до «своїх» внутрішніх записів із дитинства,
то найчастіше лунає чомусь «Це моя Україна день новий
зустрічає…» Здається, почула її у «Сонячних кларнетах», тоді
й полонила отака оспівана гордість Зінкевича за нашу країну.
За тим, що звучало з екрана, була важка праця, навчання
знову і знову, непросте особисте життя…

Оксана КОВАЛЕНКО

лаветний український
співак, народний і заслужений артист України, спочатку неперевершено танцював і шив костюми.
Вивчаючи промислову графіку
у Вижницькому училищі прикладного мистецтва на Буковині, був чи не найкращим танцюристом, а після повернення
з армії — керівником ансамблю
танцю «Смеречина». Саме Зінкевич — автор знаменитої хореографічної композиції «Буковинська мозаїка». Декілька танців
у його постановці стали складовою Золотого фонду українського мистецтва, а розроблені ним
костюми експонувалися навіть
на виставках у Парижі. Талант
співака відкрив у Зінкевича керівник вокальної школи Левко
Дутківський. Запросив його виконати одну зі своїх пісень. У Василя на той час був тільки досвід
співу за родинним столом. Але
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коли він дізнався, що його проби
відхилені, бо Володимир Івасюк
заспівав ліпше, наполіг на ще одному дублі і вклав стільки емоцій, що глядачі у новорічну ніч

“

Те, що Зінкевич
зробив за своє
життя у вокалі, —
яскравий приклад
працелюбності для
самоутвердження.

1969-го слухали про сніжинки
саме від Василя. Через роки в одному з інтерв’ю Дутківський, який
«розгледів» і Яремчука, скаже:
«Василь взагалі не мав уявлення
про спів. Те, що Зінкевич зробив
за своє життя у вокалі, — яскравий приклад працелюбності для
самоутвердження. За це низько
схиляю перед ним голову».

Закінчення на с. 5
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»

КУПЛЮ БУДЬ-ЯКІ АВТОМОБІЛІ ВІТЧИЗНЯНОГО ТА ІНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА, НЕРОЗМИТНЕНІ, НА ПОЛЬСЬКІЙ ТА ЛИТОВСЬКІЙ
РЕЄСТРАЦІЇ. Виїзд до клієнта, консультація, експертна оцінка
безкоштовні цілодобово.
Тел.: 066 77 09 243, 050 24 20 244.

Як легендарний Василь Зінкевич
викопав для рідної мами
криницю

У чому рецепт
схуднення
на 25 кг
Володимира
Гройсмана?

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

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Колесо історії

Фото google.com.

У містечку діяв склозавод.

У цьому будинку працювала пошта.

А НАШІ — З МЕТАЛОШУКАЧАМИ…
До жовтня 1942–го
на Ківерцівщині, де
починаються Цуманські
ліси, розташовувалось
містечко Софіївка. П’ять
тисяч жителів єврейської
національності цього
населеного пункту
розстріляні німецькими
окупантами. Після себе
фашисти залишили
згарище…

пошуках скарбів
« Увандали
розкопали
могили тутешнього
кладовища…

»

Василь ГОЛЮК
Центральна вулиця Софіївки.

МІСЦЕ ЗЛОЧИНУ
НАЦИСТІВ –
ТЕПЕР БЕЗЛЮДНЕ

Про велику трагедію євреїв нагадує нині монумент,
споруджений на тому місці,
де нелюди розстрілювали
беззахисних мешканців Софіївки.
Багато води витекло з тих
пір: минуло майже 80 літ. Але
й досі кров закипає в жилах,

коли пощастить побувати в
рідних місцях. Пригадую розповіді покійного діда Трохима, свідка тих подій (до слова,
він, ризикуючи життям, переховував у соломі єврея, коли
віз мішки із зерном до млина
в сусіднє село Журавичі).
Мало хто навідується тепер у цю безлюдну мальовничу місцевість: до найближчих

сіл — Журавичів, Домашева,
Городища — з десяток кілометрів. Хіба що браконьєри,
адже ліси багаті на дичину
(тут навіть водилися зубри), а
штучно утворене озеро неподалік — на рибу та птицю. Чи
якісь похмурі особи з металошукачами, які риють землю
на лугах, сподіваючись знайти золото. У пошуках скарбів

n Добра справа

У Любомлі відреставрували капличку
католицького святого, зведену у вигляді
шестиметрового мурованого стовпа
к розповів директор
Любомльського
краєзнавчого музею Юрій
Фініковський, точна дата спорудження пам’ятки не відома,
але в описі інвентарю Рожанцевого братства любомльського костелу за 1755 рік є
згадка про недавно збудовану
колону святого Яна Непомука,
фундовану Станіславом Ринкєвичем.
Востаннє її реставрували
у 1930-х роках. Після Другої
світової війни разом із закриттям костелу колона стала занепадати. Жителі міста почали брати цеглу з фундаменту
на власні потреби.
Ініціативу музейників відновити святиню підтримали
місцева влада та меценати.
Відтак провели ремонтно-реставраційні роботи відповідно
до пропозицій та вимог органів охорони культурної спадщини — і пам’ятка засяяла
красою. n

НА КОЛИШНЬОМУ
ЗГАРИЩІ КВІТУВАТИМУТЬ
СОНЯШНИКИ

Та цьогоріч багатолітню
тишу Софіївки порушила техніка польського орендаря.
Потужні бульдозери викорчували молоді деревця, закультивовано великі площі під
поля, на яких посіяно соняш-

ник (до речі, такі роботи проведено і на землях сусіднього
урочища Буди — чи наша влада до такого додумалася б?)
Отож, уява малює сонячні лани. Як у голлівудському фільмі «І все освітиться»
(2005), що оповідає про нащадка єврейської родини,
яка проживала в Софіївці.
Правнук чоловіка, котрому
пощастило втекти у США від
розправи німців, проїжджає
Україною в пошуках населеного пункту, де розстріляно
його прабабусю. Стрічка закінчується символічним епізодом: його авто зупиняється
перед хатиною, яка стоїть посеред безмежжя соняшників.
З неї виходить старенька, котра докладно розповідає про
софіївську трагедію, очевидицею якої була.
Чи міг я подумати, переглядаючи кілька разів на
одному з телеканалів цю кінострічку, що останній її епізод стане реальністю: через
багато–багато літ на місці
спаленого містечка, в якому
функціонувало 7 синагог, суд,
школа, млин, де обробляли шкури, виготовляли скло,
цеглу та різний сільськогосподарський реманент, квітуватимуть соняшники.
До слова, щороку сюди
приїжджають нащадки євреїв
зі США, Ізраїлю та інших країн.
Вони вшановують біля монумента пам’ять своїх предків,
зустрічаються з мешканцями
села Домашів… Грунтову дорогу від села Миків, яка була
в суцільних ямах і вибоїнах,
упорядкувала Журавичівська
сільська рада за їхні кошти.
А наші — з металошукачами… n

n У номер!

Стовп Яна Непомука
засяяв білизною
Андрій БОРКОВСЬКИЙ

вандали розкопали могили
тутешнього кладовища…
Безмежні луги, на яких за
радянських часів випасалася
колгоспна худоба, заросли
березняком, сосонками і чагарниками. Рік–два — і мав
шуміти тут ліс…
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Фото зі сторінки Юрія Фініковського у «Фейсбуці».

Я

У Луцькому сізо помер засуджений
Прокуратура області розпочала
перевірку за фактом смерті
ув’язненого
Петро МАКАРУК

ніч на 7 травня в слідчому ізоляторі помер 44-річний чоловік,
уродженець Хмельницької області. Попередньо встановлено, що
між двома ув’язненими, які перебували
в одній камері, уночі виник конфлікт,
унаслідок якого чоловік отримав тілесні
ушкодження не сумісні з життям.
У ході перевірки прокурори також
нададуть оцінку діям працівників слідчого ізолятора, в тому числі щодо вчасності виявлення та локалізації конфлікту

У

та достатності наданої потерпілому медичної допомоги.
Слідчі міськвідділу поліції відомості
внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримі-

встановлено, що
« Попередньо
між двома ув’язненими, які
перебували в одній камері,
уночі виник конфлікт.

»

нального кодексу України. Йдеться про
умисне протиправне заподіяння смерті
іншій людині. Санкція статті передбачає
покарання у вигляді позбавлення волі
на строк від 7 до 15 років. n

n Пряма мова

«

Міхеіл СААКАШВІЛІ, екс-голова Одеської облдержадміністрації,
підтримав ідею Володимира Зеленського про перенесення Адміністрації
Президента:

Колись у ніші на колоні стояла статуя святого
мученика.

Я вважаю, що адміністративний центр узагалі потрібно
перенести з центру Києва в чисте поле – в географічний центр країни, наприклад місто Шполу Черкаської
області. Витрати можна покрити продажем адміністративних будівель на аукціоні, а в довгостроковій перспективі країна виграє і фінансово, і політично. Украй
важливо, щоб новий адміністративний апарат становив
не більше 30% від сьогоднішньої його чисельності, а
Верховну Раду потрібно скоротити мінімум удвічі, і
це питання дуже легко пройде на всенародному
референдумі.

»

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Завтра зустрінемо разом!
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Своя справа
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У 10-20-тонних басейнах плюскається риба.

набирали вагу. За належного харчування вже за шість місяців вони мають
кілограм і більше. У природних умовах
можуть жити до восьми років і сягати
60 кілограмів. Сергій розповідає, що
йому доводилося виловлювати сомів
вагою 2,5 кг.
Робота, якою він займається, вимагає чималих затрат, енергії і часу.
Нерідко доводиться й ночувати на аквафермі. Щоб підтримувати оптимальну температуру води, а вона
повинна бути не нижчою 25–26 градусів тепла, треба цілодобово палити.
Тож доводиться залучати всю родину. Тесть рубає дрова, топить котел.
Навіть теща допомагає, коли зятеві
потрібно виїхати на ринок із рибою.
Продає він її переважно у Ковелі, Нововолинську. Охоче беруть і луцькі
ресторани. Риба ж екологічно чиста,
без стимуляторів росту, хімічних добавок та пестицидів. Немає запаху мулу,
бо не контактує з ним. І ціна прийнят-

«
«Сом стрибучий. Якось, розповідали, заповз із кухні до колонки у дворі».

Розведенням риби підприємці, як правило, займаються у природних
водоймах. А кларієвого, або африканського, сома можна вирощувати
у невеличких басейнах. Це довів волинянин, відкривши першу в області
акваферму «Фішково»
ІЗ БЕЗРОБІТНИХ — У ПІДПРИЄМЦІ

Сергій Корець із Льотничого, що
у Володимир-Волинському районі,
спершу вирощував рибу у єврокубах
у сараї. Так би мовити, переважно для
себе. За порадою товариша зайнявся
розведенням африканських кларієвих,
або мармурових, сомів уже після повернення зі Сходу, де довелося воювати, у більших масштабах. Переконався, що він невибагливий і витривалий,
не хворіє, швидко росте, а м’ясо його
смачне і дієтичне. Вирішив зайнятися
підприємництвом, працювати на себе.
Його підтримала служба зайнятості,
надавши одноразову допомогу для
започаткування власної справи. Сергій — за фахом слюсар, більше пра-

цював із металом. А про вирощування риби, тим паче такої екзотичної,
як кларієвий сом, який живе у річках
Африки, знав хіба що з розповідей
товариша та з інтернету. Тож за досвідом доводилося їздити на акваферми до Жашкова, Одеси… Приміщення
пригледів давно. Неподалік його села,
у сусідній Вербі, стояв пусткою колишній напіврозвалений санпропускник
колгоспної ферми, який він вирішив
взяти в оренду.
— Рік робили ремонт, — розповідає пан Сергій, — тут же тільки дах
був, а в середині вже й дерева росли.
Вставляли вікна, двері, заливали бетоном підлогу, мурували перегородки.
Щоб мати свіжу воду, викопали свердловину. Спершу облаштували зал для
мальків. Першу партію — до 10 тисяч

»

Живуть «африканці» у найчистішій артезіанській водичці.

«Вусата» продукція акваферми
Сергія Корця смакує всім
Євгенія СОМОВА

Власник акваферми вирощує
рибу в умовах замкнутого
циклу водопостачання.
Вода тут ходить по колу.
Замінюють її раз на добу,
проводять аерацію.

штук — завезли з Одеси. Коли побачив, що справа пішла, встановив кілька
басейнів.
Нині у приміщенні площею трохи
більше 200 квадратних метрів їх декілька. У кожному кишить риба. Здається, вона лежить нерухомо одна над
одною. Але варто було кинути жменю мороженої тюльки (її охоче їдять
соми), як розпочався рух. З води висунулися «вусаті» голови з широко розкритими ротами, видаючи характерні
плямкаючі звуки. Скільки у 10–20-тонних ваннах-басейнах риби, Сергій
не знає. Адже соми — хижаки. Їм властивий канібалізм. Більші можуть пообідати меншими, або навпаки. Тож доводиться відсаджувати слабших в інший
басейн. Із кранів у ванни надходить
вода зі свердловини. Власник аква-

ферми розповідає, що вирощує рибу
в умовах замкнутого циклу водопостачання. Вода тут ходить по колу. Замінюють її раз на добу, проводять аерацію. Хоча африканські соми доволі
живучі, можуть бути без води до двох
діб і дихати повітрям, пересуваючись
по грунту. Адже мають і зябра, і легені. Щоб застрахуватися від вимикання
світла, придбали власний генератор.
КОПЧЕНИЙ СОМ ДАСТЬ ФОРУ
СВІТЯЗЬКОМУ ВУГРУ

У меншій залі — три басейни, в яких
вирощують малечу сома. Її тут видимо-невидимо. Від маленьких, наче
п’явки, головастиків аж рябить в очах.
— Зараз погодуємо, — каже Сергій, кидаючи жменю корму.
За мить вода забурлила, запінилась. В усі боки розлетілися бризки.
Мальки один поперед одним хапають
гранули так, наче три дні не їли. Хоча
добряче поснідали перед нашим приїздом. Малечі ж треба рости, тож годують її через кожні три години. Причім
високоякісними голландськими кормами. Сомам потрібен протеїн, щоб

на — 80–85 гривень за кілограм.
— Перекупники, які приїжджають
на ферму, кажуть, що 80 гривень —
то дорого, а самі продають її по 140, —
обурюється господар.
Найбільшим попитом його продукція користується влітку, коли розпочинається відпочинковий сезон.
Люди, котрі їдуть на Шацькі озера, забачивши табличку «Жива риба. Соми»
не оминають акваферму. До речі, тут
їм можуть запропонувати не лише
свіжу рибу, а й холодного копчення,
яка не відрізняється від делікатесного світязького вугра. У цьому ми мали
нагоду переконатися, посмакувавши
ніжним м’ясом «африканця». Особливої пікантності йому надає ще й запах
натурального диму. Відпочивальникам
подобається і сом напівгарячого копчення та консерви з нього.
У господаря акваферми є мрія
мати власну коптильню, а ще — ставок. У ньому любителі рибки могли б
зловити її власноруч, отримавши задоволення від самого процесу. Розповідає, що були плани розводити креветок. Але вирішив не розпорошуватися,
сконцентруватися на розвитку основного бізнесу. Прощаючись, поцікавилась, чи пішов би працювати за хороші
гроші, якби запропонували, на якесь
підприємство. Сказав, що відмовився
б, бо відчув себе хазяїном, здатним
втілювати в життя власні ідеї, робити
щось корисне.
— Приємно, коли приїжджаєш
на ринок, а тебе там уже чекають, —
каже Сергій. — Покупці дякують
за рибу, а для мене це радість. n

ПОДАРУНКИ ВІД «ВОЛИНІ»
ЇДУТЬ ПО ВСІЙ КРАЇНІ
Відбувся розіграш призів для шанувальників
«Газети Волинь» та «Цікавої газети на вихідні»,
над випуском яких трудиться колектив нашої редакції
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
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Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

ова про тих
читачів, які передплатили ці
видання на перше півріччя
2019 року. Одразу важливе уточнення: у жеребкуванні брали участь
і листи передплатників, які
виписали «Цікаву газету»
та «Газету Волинь» одразу
на 12 місяців. Такі «річні»
читачі братимуть участь
у ще двох розіграшах:
спочатку ми визначимо
власників подарунків
серед річних передплатників, а потім серед тих, хто
виписав нашу газету на ІІ
півріччя. Ці жеребкування
відбудуться восени. Стежте за газетами.
А хто ж отримав шанс
побачити усмішку фортуни
у першій частині 2019-го?
Це ті читачі з усіх куточків
України, які не просто передплатили названі видання, а й надіслали документи про передплату або їхні
копії на нашу адресу. І вже
тут, у редакції, за допомогою жеребкування ми й ви-

М

« Дізнатись,
як отримати свій

А в листопаді минулого року мікрохвильова піч дісталася
подружжю Павліків із села Брани Горохівського району.

решти України, коло яких
теж постійно зростає.
Отже, на Волині безко-

80

штовний подарунок — ПИЛОСОС — чекає на Ектову Ольгу Володимирівну,

І нагадуємо:
передплатна
кампанія на ІІ
півріччя — у розпалі.
Тож закликаємо
не просто
передплачувати
улюблені видання, а й
знайти кілька хвилин,
щоб оформити лист
і надіслати документи
про передплату або
їхні копії до редакції —
і тоді, крім цікавої
періодики,
матимете шанс ще й
на подарунок! n

РОКІВ ДОВІРИ:

дід читав — і я читаю!

виграш, можна
за номерами:
050–07–60–244 або
096–784–18–12.

»

значали власників того чи
іншого подарунка.
Традиційно серед
виграшів завжди був
головний. Але на цей раз
їх одразу три! Вважаємо
справедливим, коли великий подарунок передбачено окремо для читачів
з Волині, а також читачів
із Рівненщини, де в останні
роки ми знайшли багато
своїх вірних шанувальників, та передплатників

яка живе у селі Шклинь
Горохівського району.
На Рівненщині жителька села Кричильськ
Сарненського району Наталія Шепель отримає
МІКРОХВИЛЬОВУ ПІЧ.
А серед читачів інших
куточків України найбільше пощастило Оксані
Оленич із Сокаля Львівської області, якій теж
дістанеться МІКРОХВИЛЬОВКА. Щиро вітаємо
наших читачок!
Список решти щасливчиків, яким випали інші
наші подарунки, починаємо друкувати з наступного
четвергового номера. Дізнатись, як отримати свій
виграш, можна за номерами: 050–07–60–244 або
096–784–18–12.

МІСЯЧНИК
МІ

«Чи
«Читанка
для всіх»
Перед
Передплатний
індекс: 60780
інде
ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ

«Газета Волинь»

Передплатний індекс: 30000

МІСЯЧНИК

Червоний мак як символ пам’яті жертв війни
вперше використано в Україні на заходах, присвячених річниці завершення Другої світової війни,
у 2014 році. Дизайн українського червоного маку
розроблено за ініціативи Українського інституту
національної пам’яті та Національної телекомпанії
України; автор символуу – харківський дизайнер Сергій Мішакін.
Графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного
ого
боку, воно уособлює квітку
ітку
маку, з іншого – кривавий
ий
слід від кулі.

Україна зробила значний внесок
у перемогу над нацизмом та союзниками Німеччини. На боці Об’єднаних Націй воювали українці у складі армій Великої Британії та Канади (45 тис. осіб), Польщі
(120 тис.), СРСР (більше 6 млн), США (80 тис.)
і Франції (6 тис.), а також визвольного руху
в самій Україні (100 тис. в УПА) — разом 7 млн
осіб. Понад 2,5 млн українців були нагороджені
радянськими та західними медалями й орденами, понад 2 тисячі стали Героями Радянського
Союзу, з них 32 — двічі, а найкращий ас союзної
авіації Іван Кожедуб — тричі.

n

«Так ніхто
не кохав»

Волинська фішка

ХАЙ ДОЛЯ СТЕЛИТЬСЯ ВАМ РУШНИКАМИ!!
12 травня у Луцьку відбудеться X ювілейний
Всеукраїнський фестиваль «Вишиті обереги
єднання», який популяризує мистецтво
тецтво народної
йстрів
вишивки та його талановитих майстрів
ня матері
і традиційно приурочується до Дня
Фестиваль розпочнеться з Театрального
ьного майдану
виставкою-ярмарком та триватиме з 9.00 до 20.30.
На вас чекають концерти, майстер-класи,
аси, конкурси,
флешмоби — детальніше з програмою
ю можна ознайомитися на сайті volyn.com.ua.
Загальноміська акція на спільний рушник єднання розпочнеться о 15.30. Усіх
лучан запрошують долучитися до захохо-

ду зі своїми рукотворами. Викладання
ладання
вишитими рушниками словосполученолученвідбудеться
ня «УКРАЇНА ЄДИНА»
ЄДИ
удеться
Театральному
о 16.00 на Теа
му майОсобливий гість фестидані. Особлив
пісняр, заслужений
валю — пісн
ужений
діяч мистецтв України Степан
Галябарда (на фото).
проекту і організаАвтор про
рганізазаслужений діяч
тор — з
мистецтв України Віталій Іваницький,
мисте
співорганізатори — Луцька міська
співо
рада, Волинська облдержадмінірад
страція та обласна рада. n
стр
Фото youtube.com.

Передплатний
індекс: 60779

ТИЖНЕВИК

«Цікава газета
на вихідні волинянам»
Передплатний індекс:
60304

Хто з нами —
той знає
більше!
… А в нас ще й
крутий сайт —

volyn.com.ua!
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КУЛЬТУРА

8 травня 2019 Середа

www.volyn.com.ua

n Знай наших!
Фото з архіву родини НАТАНЧУКІВ.

— Я б спробувала у «Столітті Якова» зіграти, — каже Людмила. — Це
про Волинь, а хто це краще зробить,
як не волинські актори? Вважаю, фільм
значно слабший, ніж наша вистава. Він
вимагає багатосерійності. Але тепер
українське кіно роблять швидко й поспіхом, грають одні й ті ж і в «Кріпосній»
і «У неділю рано зілля копала».
— Завжди мріяв у машині часу вирушити в древній Луцьк, — міркує Ігор,
— а якщо в кіно, то спробував би себе
в історичному художньому, наприклад
у «Берестечку» за Ліною Костенко. —
Приваблює інша епоха.
З ТОГО, ЩО НЕ ЗАБУВАЄТЬСЯ, —
ПЕРШІ РОЛІ Й ПРОПОЗИЦІЯ
ПІД НЕБЕСАМИ

На сцені їм закоханих грати не доводиться.

Під час вистави «Циганка Аза» акторам вдалося передати
гарячий ромський темперамент.

«НУ ХТО ЩЕ ТАК МОЖЕ —
ЖИТТІВ СТО ПРОЖИТИ?»
На це здатні лише актори. Вони проживають цих сто життів на сцені, щоб ми виходили з театру з новими
поглядами на речі. Моя розмова — з театральним подружжям, провідними артистами Волинського академічного
музично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка Людмилою та Ігорем Натанчуками
Лариса ЗАНЮК

9 РОКІВ У ШЛЮБІ,
А 18 — У ПАРІ НА СЦЕНІ

Вони однолітки, разом навчалися в
училищі й університеті, практикували в
театрі, де й загорілася перша іскра кохання. Можливо тому їхні циганка Аза
й Василь, Мавка й Лукаш такі справжні, що кохання акторам не доводиться
грати? Хоча й у парі з іншими партнерами ці герої не менш реалістичні. У
чому секрет? Розповість театральна
гримерка — священне місце, що знає
етапи становлення професіонала.
Людмила виросла в гримерках. Її
батьки — актори Волинського обласного академічного театру ляльок Валентина та Петро Савоші, тому іншої
професії й не уявляла. Грала школяркою, перемагала на конкурсах читців. У
10 класі 2001–го вступила на експериментальний курс у Волинське училище
культури й мистецтв.
Ігореве акторство почалося із театральної студії при Палаці учнівської
молоді (а, може, теж завдяки генам,
тато трохи працював актором, вчився
на режисера). Зайшов із товаришем
на новорічну репетицію, а Діда Мороза
не було, і керівник Віктор Лаговський
попросив за нього прочитати репліки.
Вийшло весело, так почав займатися,
захопився, а коли почув про набір на
акторський курс, спробував і вступив,
хоч і думки були йти в медичний.
— Про наше з Людмилою знайомство любить згадувати її мама, — каже
актор, — Валентина Іванівна почула,
що я так зверхньо сказав: «Оця теж
буде з нами вчитися» — «Не «оця», в неї
є ім’я». Я підійшов і подав руку: «Мене
звати Ігор», а Люда засоромилася. — А
потім ми подружилися, — усміхається
Людмила. — Чотири роки в училищі і
стільки ж в університеті, з 2001–го бачимося щодня.
Актори розповідають, як на початках навчання студентів залучали у вистави драмтеатру, в масовки, давали
маленькі ролі. Не вистачало молоді, і
Богдан Береза та Михайло Ілляшенко

спеціально набрали цей курс. Навчання було за програмою університету
ім. Карпенка–Карого. Народний артист
України Анатолій Романюк викладав
майстерність, сценічну мову — заслужена артистка Світлана Органіста, приїздили режисери з Києва, народний
артист Федір Стригун зі Львова. Такому можна лише позаздрити. Майже всі
після цього курсу влаштувалися в театри, а училище отримало ліцензію на
спеціальність. Але вищу освіту мусили
здобувати в Рівному. І аж через 9 років
після знайомства у 2010–му Ігор і Людмила одружилися. А як на сцені грати
кохання з іншими?

хвилювання є перед
« Ікожним
виходом, особливо
на прем’єрах, і на малій
сцені, коли дуже близько
до глядача, дихаєш з ним
одним повітрям.

»

— У нас не було ревнощів ні спочатку, бо розуміли, що набуваємо досвіду,
ні зараз, бо сприймаємо це як роботу,
хоча взаємосимпатія — не виняток, але
вона минуча, як і роль. Ну як ревнувати,
коли у нас і друзі спільні на двох?
— А може, позитивні сімейні стосунки передалися від батьків? Не
раз спостерігаю за чудовою театральною парою акторів Савошів.
— Батьки — це мій ідеал. Вони, до
речі, теж років вісім зустрічалися, поки
одружилися, — розповідає Людмила.
І хоч, крім театру, де артистка ще
й співає, Натанчуки проводять багато
міських та приватних заходів і майже
не мають вільного часу, у понеділковий
вихідний таки їдуть допомагати батькам у прилуцьке село Боголюби, тут і
черпають натхнення.
— Ото як візьмемо своїх друзів–артистів, то й посадимо всю картоплю. А
батьки стіл накриють і разом влаштуємо пікнік, — ділиться Ігор.

ВОНА МРІЄ ЗІГРАТИ
ЖАННУ Д’АРК, А ВІН —
НАЙХОРОБРІШОГО КОЗАКА

Режисер Михайло Ілляшенко вважає
виставу «Циганка Аза» вищим акторським пілотажем, бо непросто передати
такий гарячий темперамент, і от — висоту взято. І Натанчуки вдало зіграли головні ролі. З улюблених в Ігоря — Еней у
постановці молодого режисера Ярослава Ілляшенка. Каже, коли грав Енея, то
аж переповнювало почуттями героїзму.
Таких вистав треба побільше, щоб виховувати гордість за свій народ. Людмилі
подобається її Улянка в «Столітті Якова».
Одразу каже, її характеру не сприймала.
А коли почула, як у залі героїню обзивають гострим слівцем, зрозуміла, що зуміла його передати.
Нещодавно на малій сцені головний
режисер Михайло Ілляшенко здійснив
ще один свій давній намір — передав
жарти за оповіданнями Антона Чехова
«Ведмідь» і «Пропозиція». Два окремі
сюжети, різні герої, а виконують ті ж актори — подружжя Натанчуків та Мирослав Юзефович. Це комедія характерів,
де в другій дії актор грає протилежного.
Прем’єра отримала схвальні відгуки.
Значить, впоралися актори, адже знали,
що Чехова треба ставити філігранно.
— У Чехова є вислів: «Люди п’ють
чай і рушаться долі», — тобто, треба
зіграти так, щоб глядачі помітили не
процес чаювання, а ураган всередині героя. І жарт теж треба передати
серйозно, щоб в залі сміялися, а не на
сцені, — розповідає Ігор, як входив у
подвійні ролі. На мої роздуми, що одну
й ту ж виставу щоразу бачу по–новому,
пояснює:
— Це і від вас залежить, з яким приходите настроєм. Сьогодні він у вас філософський, а завтра — інший, і ви цю
ж річ інакше сприймете.
Через настрій і не люблю купувати
квиточків наперед, але часом приходиш, а все розпродано. З одного боку
це тішить, що люди ходять в театр. А
що дивляться актори, як ставляться до
кіно? Чи хотіли б, наприклад, знятися у
фільмі?

Людмила грала кардинально різних
жінок: розпусну імператрицю Мессаліну, емоційну циганку Азу, вольову Мавку, зрадливу Улянку… А мріє про героїчну Жанну д’Арк. Її талант перевтілення
в сильних жінок цінують і в інших колективах. Коли з театру ляльок вибула
акторка, Людмилу запросили на роль
Анни у виставі для дорослих «Камінний
господар».
— Приємно, що Данило Андрійович
Поштарук запронував мені цю роль.
Дуже люблю цю драму, захоплювалася
грою акторів. Цікавий характер Донни
Анни, яка хоче перевершити у владі
самого Командора, аж Дон Жуан дивується. У цьому творі Леся Українка наголосила, що спокуса владою — дуже
отруйна річ.
— Останнім часом ви — у головних ролях, як ставляться до цього
колеги?
— Нормально, коли в колективі є
амбіційність, це як у спорті — без цього неможливо йти вперед, — каже Ігор,
а Людмила додає: — Кожен розуміє,
що завжди так не буде. Сьогодні — ти
на коні, завтра — під конем. — Сьогодні король, а завтра блазень, але це не
значить, що не хочеш бути королем, —
доповнює Ігор.
Найяскравіші спогади — спільні. У
виставі «Дерева помирають стоячи»
уперше в парі грали любов. Були такі
справжні імпульси, наче те, що показували на сцені, відбувалося з ними. І
незабутня спільна дипломна вистава
«Музика любові і чорт» у постановці
Анатолія Романюка. Її потім взяли в репертуар театру, возили в Польщу, глядачі її пам’ятають до сьогодні.
Людмила цінує як досвід моновиставу «Стіна», над якою вона і Світлана Органіста півроку працювали з
київською режисеркою Галиною Стефановою. Це сповідь княжни Варвари
Рєпніної про стосунки із Тарасом Шевченком. З уривком із неї перемогла на
конкурсі в Києві. Ігореві пам’ятна роль
єзуїтського священика–воїна у драмі
«Северин Наливайко». Це антигерой,
бо виступав проти українців, але цікавий.
— І хвилювання є перед кожним
виходом, особливо на прем’єрах, і на
малій сцені, коли дуже близько до глядача, дихаєш з ним одним повітрям.
Тоді страшно збрехати, бо тут все, як на
долоні, люди бачать і тремтіння, і майстерність актора, — розповідає Ігор.
А ще не забувається обом — романтичне освідчення на Різдво біля собору.
Він купив перстень і продумав сценарій
вручення, а натовп відтіснив у церкві
Людмилу в іншу сторону. Ігор змінив
сценарій і попросив вийти на вулицю,
а там промовив, дивлячись у вічі: «Під
цими небесами біля такого святого
місця хочу тебе запитати, чи погодишся стати моєю дружиною?»
То ж це була найщиріша його роль
експромтом. І вона погодилася. Так
освятився чудовий акторський тандем,
який тішить нас талановитими роботами, бо любов не грають, а відчувають. n
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n Професіонали

n Ніхто, крім тебе
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Заманив
на тюльпанове поле і…
запропонував руку і серце
Романтичне освідчення в коханні відбулося на
квітучому полі «Волинської Голландії». Так житель
Ківерців Володимир Кузьмич покликав під вінець
свою кохану Марину серед безмежжя тюльпанів
поблизу селища Голоби Ковельського району
Ірина ХВИСЮЧИК

багато спільних інтересів.
Їй дуже сподобались мої
домашні улюбленці (африканські карликові їжачки).
Поряд із нею я зрозумів,
наскільки життя може бути
яскравим та насиченим.

ознайомилася пара
завдяки
спільній
пристрасті – танцям
та
латино-американській
музиці. На одній із сальса-вечірок Володимир помітив довговолосу красуню,
яка не лише захопила своїм
вмінням танцювати, а й сподобалася хлопцеві в розмові.
Але через день Марина
мусила їхати на навчання,
тож не сприйняла знайомство з Володимиром як
щось серйозне, проте номер мобільного залишила.
Коли телефонного спілкування уже не вистачало,
Володимир купив квиток
і поїхав до коханої. «Нам
було дуже комфортно та
весело разом. Запропонував зустрічатись. Ми маємо

П
«Бог мені подарував чоловіка, завдяки якому я побачила
найпотаємніші куточки Волині».

Картини — це пам’ять про митця
на сотні й більше років.

«…Збагнеш таїни Господа,
і це буде твоя найбільша насолода»
На персональній ювілейній
виставці «Моя Волинь» у
Галереї мистецтв народна
художниця України,
професор кафедри
образотворчого мистецтва
СНУ імені Лесі Українки
Тетяна Галькун розповіла,
кому дякує за науку
життя і за найпотаємніші
куточки Волині.
Незабутні спілкування
з такими митцями, як
живописець Тетяна
Яблонська, режисер
Сергій Параджанов,
формували стиль і
особистість дівчинки з
далекого села Ропотуха,
що на Черкащині, вводили
у простори мистецького
світу
Лариса ЗАНЮК

першому залі Галереї
мистецтв
Волинської
організації національної
спілки художників України
— рання творчість періоду
навчання мисткині в Київському художньому інституті
(нині академія), фотографії
дипломної роботи. Портрет
дідуся Євлампія й бабуні
Секлети, бабусине вікно з
калачиками на підвіконні відтворюють обстановку в майстерні юної художниці.
В іншому залі — пейзажі
й натюрморти, які занурють у
пахощі волинської землі. Є тут
і роботи періоду соцреалізму,
яких пані Тетяна не соромиться, бо ж писала простих трударів–колгоспників, з якими
жила поряд, і відтворювала на
полотні їхню працю.
Колега Світлана Костукевич згадала, як уживалася
вона, малюючи агітплакати,
але і вони випромінювали любов. Подарувавши калачик у
горщику, розчулила подругу
спогадом: такі росли на вікні
у її бабці Секлети у Ропотусі,
звідки родом.
Пані Тетяна розповіла, що
писати з натури її навчила Тетяна Яблонська.
— Якось отримала завдання: написати зварювальників.
Знайшла їх у газеті й вирізала, щоб змалювати. Але Тетяна Нилівна порвала вирізку
й сказала, що найгірший малюнок із натури кращий, ніж
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із нею я
« Поряд
зрозумів, наскільки
життя може
бути яскраве та
насичене.

»

Коли засинаєш та прокидаєшся з думкою про кохану,
коли любов та підтримка
дають сили та стимул у досягненні цілей. Я усвідомив,
що хочу пов’язати життя
саме з нею», — розповів Володимир. Марина відповіла
згодою на пропозицію. n
Фото зі сторінки Володимира Кузьмича у Facebook.

Натюрморти пані Тетяни занурюють у пахощі волинської землі.

роботи настільки реалістичні, наче взяті
« Їїз літа
дитинства.
скопійований із фотографії. І
я відтоді отримую насолоду,
коли пишу справжніх людей
чи природу, — вдячно згадує
пані Тетяна. Вона належить
до тих живописців, які зуміли
знайти в сучасному малярському розмаїтті свою нішу.
Ніколи не йшла за модними
течіями, бо шанує традиції
національного живопису. Понад 930 робіт Тетяни Галькун
занесено у каталог, і кожна
проходить через її серце.
— Як нема настрою, то
перу чи мию, а не беру пензля, — запевняє пані Тетяна.
Мистецтвознавець Анатолій Якубюк показав, які полотна дружини вважає найціннішими.
— Багато її картин — у
приватних колекціях за кордоном. Особливо люблю її
роботи за колористику, побудову просторів, найдрібніші
елементи, які високо цінуються професіоналами... Знаєте,
— додає, — зараз колосальний розрив між класикою і
сучасним, але це — не мистецтво, а перехідний період,
у якому губимо класику. Адже
всі найвідоміші музеї світу заповнені нею.
Художниця згадала, як під
час навчання проживала в
родині викладачки живопису
Олександри Павловської та
її чоловіка Георгія Якутовича.

»

З легендарним Сергієм Параджановим вони працювали
над «Тінями забутих предків».
Щодня у них обідав режисер.
Анатолій Якубюк каже, що цю
історію тримав для книжки —
як його майбутня дружина по
своїй доброті випрала штани
геніальному режисерові. Він
не дуже зважав на своє вбрання, хоча штани з мішковини і
прикрашав ефектний золотий
ланцюжок. Дівчина бачила, як
трудиться ця видатна людина, і вирішила зробити добру
справу. Параджанов одразу
розсердився, мовляв, «це ж
ціла епоха, стільки років на
цих штанах тіні сходили й заходили, а вона їх у воду». А
потім зрозумів: то від щирого
серця, і зробив на звороті картини напис, який і досі нагадує
про зустріч із майстром: «Ти
тяжкий шлях обрала у своєму
житті, але, крім великої муки,
ти на тому шляху збагнеш таїни Господа, і це буде твоя найбільша насолода».
А збагнути ті таїни допомагав художниці чоловік Анатолій.
— Ми їхали в маленькі
села, я йшла попереду, шукала майбутні сюжети, а він
ніс за мною ескізник. Завдяки
Анатолію я побачила найпотаємніші куточки Волині, —
ділиться сокровенним Тетяна
Галькун. n

Володимир любить подорожувати,
але найважливіші слова сказав коханій вдома.
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n Господарюємо по–новому

КАЖУТЬ, УСЕ ПОГАНО.
А В ІВАНИЧІ ЙДУТЬ ІНВЕСТОРИ!
Чи легше управляти створеною у райцентрі об’єднаною територіальною громадою, яка
перспектива об’єктів спільної комунальної власності району — про ці та інші актуальні
питання в інтерв’ю з головою Іваничівської ОТГ Федором Войтюком (на фото)
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Алла ЛІСОВА

ДЕРЖАВА «КИНУЛА»
РАЙЦЕНТРИ?

— Федоре Васильовичу, чи заздрять вам
сільські голови, які вважають, що ви почали працювати в комфортніших
умовах?
—
Скоріше,
навпаки
(сміється. — Авт.). Коли
складали формулу фінансування в частині виділення
інфраструктурної субвенції,
чомусь виключили районні
центри. Сказали, що в них є
інфраструктура. Отож вони
опинилися в ролі пасинка.
Згідний, у селах занедбані
соціально–культурні об’єкти
та дороги, але це не означає,
що 6700 іваничівців не потребують кращих умов. Цю
проблему ми обговорили у
Верховній Раді з урядовцем,
яка відповідає за децентралізацію, нібито порозумілися. Наразі невідомо, що
буде далі. Приємно, що нас
підтримує «Офіс реформ Волині», тому сподіваємося на
позитивні зміни.
Починати господарювати
самостійно було непросто.
Адже держава виділяє лише
на зарплату медикам та вчителям, а все інше треба покривати за рахунок місцевого бюджету. Потребують
заміни даху школа–гімназія,
капітального ремонту стара
поліклініка, де розмістився
пункт первинної медико–санітарної допомоги. Останнім
зараз займаємося, потрохи
доводимо до нормального
стану. Хочемо на його базі
відкрити денний стаціонар.
Потрібно утримувати також
музичну та спортивну школи, історичний музей, будинок школяра та інші, на що
торік витрачено 2 мільйони
100 тисяч гривень. Усі ці заклад збережені.
— Є ще одна надзвичайно важлива структура,
що займається наданням
соціальної допомоги. Як
діятиме вона?

нас зареєстровано
« Умайже
600 підприємців
юридичних та
фізичних осіб,
функціонує
чимало установ та
організацій. Тому
основні поповнення у
24 мільйонах власних
надходжень — це
податок доходів
фізичних осіб.

»

«Починати господарювати самостійно було непросто».

— Територіальний центр,
який підпорядковується районному управлінню соціального захисту населення,
обов’язково
підтримаємо.
Зараз аналізуємо, скільки на території нашої ОТГ
проживає мешканців, котрі
потребують соціального супроводу, й певній кількості
працівників допомагатимемо самі. Решта ОТГ нехай
теж визначається. А взагалі–то чекаємо другого етапу
децентралізації, коли буде
вирішено участь районів і
статус таких об’єктів.
— Чи можете похвалитися першими успіхами
щодо ремонту доріг?
— Задоволений, що вдалося прокласти шість кілометрів асфальтівки Іваничі—Бубнів на загальну суму
18 млн гривень. На умовах
співфінансування
виділили
3 млн зі свого бюджету, решта
коштів надійшла з державного. Однак це мало, бо дороги до всіх дев’яти населених
пунктів потребують ремонту.

БІЗНЕСУ Є ЩО
ЗАПРОПОНУВАТИ

— Разом з тим райцентри мають і деякі плюси.
Один із них — це підприємства, які працювали протягом багатьох років, давали
роботу, платили податки в
місцеву казну.
— Згідний, що колись у
райцентрах був увесь набір
таких «обов’язків». Але час
пройшовся по більшості з
них екскаватором. І підприємства, перейшовши у приватні руки, в кращому разі
є невеликими офісами для
установ та організацій або
стоять майже зруйновані.
Добре, що в Іваничах хоч цукровий завод не порізали на
метал. Зараз підприємство
переживає не найкращі часи,
але маємо тверду надію, що
він відновить свою роботу.
Кажуть, влада слабо працювала на місцях. Це не так,
адже здебільшого вона не
мала права втручатися.
— Останнім часом Іваничівський район вважа-

ють вигідним плацдармом
для зв’язків з Європою. Чи
маєте що запропонувати
інвесторові?
— Скажу так: інші райони не мають такого сателіта
(в хорошому розумінні слова), як Нововолинськ, де переважно відкривалися нові
підприємства, зокрема коли
діяв закон про територію
пріоритетного розвитку. Тоді
й у нас від інвесторів не було
відбою, хоча зрештою вони
йшли туди, де вигідніше, де
кращий інвестиційний клімат.
Зараз усім охочим ми можемо запропонувати 20 гектарів вільних земельних ділянок і господарських споруд
колишніх
сільгосппідприємств. Є інвестиційна карта
району, оновлена відповідно
до стандартів нашої ОТГ.
— Федоре Васильовичу,
чи є конкретні результати
з часу створення Іваничівської громади в 2017–му?
— ТзОВ «П’ятидні» в Іваничах повним ходом будує
елеватор, який обіцяють здати в експлуатацію нинішнього
року. На території Мишівської
сільради буде зводитися завод із перероблення відходів
птахофабрики та виробництва біопротеїну. Зараз триває оформлення документів
щодо зміни призначення земельної ділянки. Підписали
дві угоди про партнерство та
співпрацю з громадами міст
Консковоля (Польща) та Ерцгаузен (Німеччина). Розпо-

чали реалізацію деяких проектів. Один із них стосується
виробництва вітроенергії на
території Мишівської сільради, де тривалий час проводилися спеціальні обстеження щодо сили вітру, рози
вітрів тощо. Спочатку буде
встановлено метеопункт, а
потім 30–35 вітряків, які охоплять, очевидно, ще й землі
Зимнівської ОТГ. З німцями
обговорюємо
будівництво
підземних полів фільтрацій у
районі цукрового заводу.
МАТИМЕМО ХОРОШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ — БУДЕ
ВИСОКА ОЦІНКА

— Коли ці виробництва
в стадії становлення, з
чого формуєте спільний
гаманець?
— У нас зареєстровано майже 600 підприємців
юридичних та фізичних осіб,
функціонує чимало установ
та організацій. Тому основні
поповнення у 24 мільйонах
власних надходжень — це
податок доходів фізичних
осіб. А ще — податок за
землю й акциз від реалізації
спиртних та тютюнових виробів. Плюс добрий відсоток
від надання адмінпослуг. Це
все в сукупності дало змогу
перевиконати нам минулорічний бюджет на 27 %.
— Що плануєте в найближчій перспективі?
— Завдяки плідній співпраці з народним депутатом
Ігорем Гузем у центрі Іваничів
розпочнеться
будівництво
сучасного спорткомплексу,
на що виділено з Фонду соціально–економічного розвитку 1 млн гривень.
— Як прокоментуєте непоодинокі нарікання, що
в новостворених ОТГ роздуті штати й захмарні заробітки?
— Так, це правда, особливо стосовно простих людей, у яких зарплата 6-7 тисяч гривень, не кажучи вже
про більшість пенсіонерів.
Але такі правила встановила
держава — це перше. Друге:
вважаю, що високі зарплати
виправдані великою завантаженістю і відповідальністю.
Що ж до управлінського апарату, то з необхідних 43 вакансій у нас заповнено 38.
Якщо відверто, то покладені
на ОТГ функції можна було
б виконувати меншою кількістю людей. Але це — якби
ми служили лише громаді, а
не вищому чиновництву, яке
хоче по своїй вертикалі мати
підлеглих. Та й кожен працівник, коли не перевантажений, свої обов’язки виконує
якісніше. n

Р Е К Л А М А

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

Зарплата 8000 грн

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ

Продається житловий будинок
у Луцьку в районі СШ №13

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

НА МІСЯЦЬ РОБОТА
ПО ДОГЛЯДУ ЗА САДОМ
з проживанням біля Києва
(067) 934-49-29 (098) 949-16-08

(4 кімнати, кухня, санвузол, коридор, кладовка).

Є літня кухня, два гаражі, хлів.
Площа ділянки – 10 соток.
Тел. 0506407002.

ОФІЦІЙНЕ
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ
ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ
РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.
ЗАРОБІТНА ПЛАТА —
80–100 грн/год.

Тел.: (066) 67 92 077,
(097) 19 01 915.

www.volyn.com.ua
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n Редакційний щоденник
…ТИМ, ЯК НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ
РЯТУЮТЬ ПЕНСІОНЕРІВ

Фото pinterest.com.

СТАРІСТЬ — НЕ МИНУЛЕ,
ЦЕ — НАШЕ МАЙБУТНЄ
Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
редактор відділу
ілу
інформації
«Газети Волинь»
нь»
Мирослава
КОЗЮПА
…ЧОМУ ТЕПЕР АМЕРИКАНЦІВ
НАВІТЬ СМЕРТЬ НЕ МОЖЕ
РОЗЛУЧИТИ

Відшуміли передпасхальні приготування і клопоти. Замайоріли у поминальні дні тисячами штучних квітів
кладовища. Попри численні прохання
священнослужителів,
комунальників, журналістів, екологів, люди так
і не перестають прикрашати такими
букетами могили рідних. Уже за кілька місяців і вони вигорять й тоннами
поповнять стихійні смітники. Після
передсвяткових толок їх, минулорічних, наскладали горами біля дороги
на вічне пристанище. Вони так і залишилися у світлі великодні дні підпирати паркани цвинтарів, забруднюючи
довкілля.
Аби ж позбутися проблем з екологією, в цивілізованих країнах давно
вигадують різні способи, як уникнути
традиційного захоронення померлих. Американці, наприклад, із праху покійників навчилися робити…
синтетичні діаманти. Прикраси з таким камінням родичі можуть носити
завжди із собою — у вусі, на грудях,
на зап’ясті чи на пальці.
Процес виготовлення «коштовностей» триває до п’яти місяців. Із попелу, отриманого після кремації, добувають вуглець, при температурі
до 3000 °C його перетворюють на графіт. А тоді під тиском — на коштовне каміння. До речі, кожна людина
має в собі достатньо вуглецю (саме
він є основою як усіх живих створінь, так і алмазів), щоб виготовити
50–100 діамантів. Замовник сам обирає форму каменя, але не колір — він
залежить від хімічного складу попелу
і може бути блакитним, жовтим або
червоним. Зокрема, із вегетаріанців
«виходять» блакитні діаманти світлішого відтінку, ніж із любителів м’яса.
Вартість цього питання — майже така
ж, як і ціна поховання. Тож охочі завжди можуть отримати у спадок від рідних цінну обручку або ж сережки, наприклад, у формі сердець…
Для українців кремація — поки що
нетрадиційна, далека і дорога процедура. Тож у соцмережах користувачі
поширюють проект, що передбачає
висаджування на могилах рідних дерев. І справді, давня традиція, оспівана в українських піснях, нині забута.
Пам’ятаєте у Степана Гіги: «На могилі моїй посадіть молоду яворину» чи

Ось який вигляд будуть колись мати могили.

бабуся, якій оплатили продукти, потім три дні до них
« неОдна
торкалася — думала, що хтось прийде і забере назад…
в повстанській: «А на тій могилі — червона калина, за стрільцем ридає молода дівчина». І напутні слова Василя
Симоненка синові: «І якщо впадеш
ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі. Стануть над тобою,
листям затріпочуть, тугою прощання
душу залоскочуть».
Про висаджування на могилах
предків певних рослин, які мали символічні значення, говорять і етнографи. Наші пращури вважали, що живі
квіти символізують продовження життя душі померлих. Тож цвинтарі зазвичай потопали в зелені, земля була
встелена барвінковим килимом. Так
сьогодні також практикується в цивілізованих країнах, що дбають про
екологію. Бо ж мертвим не потрібен
гранітний знак на могилі, а от дерево
як символ продовження роду допоможе нащадкам жити в чистому довкіллі.
А ще в пошуку «бюджетних» варіантів
у плані часу та легкості оформлення
могил це наразі може стати чудовою
і, головне, безпечною альтернативою
пластиковим букетам — барвистим,
але бездушним і шкідливим.
…ЩО ГЕРОЇ ВІЙНИ НА ДОНБАСІ
ПРОДОВЖУЮТЬ ЗАХИЩАТИ НАШІ
ДУШІ ПЕРЕД БОГОМ

Лучанин Руслан Кашаюк пройшов
Майдан, а потім — пекло війни в добровольчому батальйоні «Айдар», отримав важке поранення, згодом ще й
переніс мікроінсульт, після чого був
тривалий процес реабілітації. Увесь
цей час рук не опускав. Робив ікони

»

із круп та бісеру, а в рамках проекту
«Зігрій душу» відкрив хист до малювання. У роботах на склі Руслан хоче
зберегти історію російсько-української війни, свого батальйону, зображає обличчя побратимів і волонтерів,
а також пише лики святих. Розкривши
у собі талант, доброволець вступив
на спеціальність «Образотворче мистецтво», паралельно здобуває освіту в іконописній школі Українського
католицького університету. Створені
картини військовослужбовець роздаровує або виставляє на аукціон,
а кошти віддає тим, кому вони потрібні: на реабілітацію поранених бійців,
для допомоги родинам Героїв.
У мистецтві Руслан знайшов
не лише власний душевний спокій,
а й сприяє побратимам, за спиною
яких — теж жахи війни, в адаптації
до мирного життя і відновленні рівноваги арт-терапією. Зокрема, допомагає рятуватися від страшних спогадів
мистецтвом у Волинському та Рівненському обласних госпіталях ветеранів
війни колишнім військовим. Спільно
творять сакральні картини.
Підтримують добрі починання капелани — такі заходи не обходяться
без молитви. А нещодавно роботи,
написані бійцями, їхніми рідними і навіть реабілітологами, були освячені й
отримали статус ікон. Вірю в силу духу
наших військових і впевнена: енергетика, закладена в образах, стане
найміцнішим захистом. Бо ті, які пройшли пекло, знають Господа в обличчя.

Флешмоб
«Допоможи
бабусі»
запустив у соціальній мережі один
із облгазів. Заголовок до новини неабияк потішив. Бо скільки ж стареньких нині ледве виживає. Не буду нікого
звинувачувати, бо винних багато, і кожен із нас нехай покладе руку на серце і зізнається в думках собі, що зробив для близьких, знайомих, зрештою
для держави. Тільки раділа не довго,
адже в наступному абзаці інформації
йдеться про дуже специфічне прохання: допоможіть відправити показники
лічильників, скориставшись послугами
нового сервісу Viber-bot…
І вже за мить згадую 28-річну
вчительку музики Надію Молчанову
з Чернівців, яка започаткувала на Буковині волонтерський рух допомоги
стареньким. Активістка створила групу
в соцмережі, в котрій просила друзів
посприяти вижити у нелегкій ситуації
літнім людям свого міста. Вже за три
тижні навколо неї об’єдналося понад
3 тисячі однодумців, нині має більш
як 5 тисяч помічників. Вони приносять
стареньким, самотнім і хворим продукти, ліки, купують необхідне — від окулярів до паливних брикетів, допомагають із медичним обстеженням і навіть
встановлюють лічильники, прибирають
домівки, вітають із днем народження.
«У нашій сім’ї було прийнято допомагати, для мене це не важко», — каже дівчина і щиро дивується, чому інші люди
не знають, як це — робити добро.
Дещо раніше міжнародний благодійний фонд Lets help закликав небайдужих з усіх регіонів України оплатити
чеки одиноким людям поважного віку
в супермаркетах, магазинах, на ринках. Багато хто відгукнувся на флешмоб
«Заплати за бабусю». У Києві добровольці навіть чергували біля кас супермаркетів та пропонувати власними
коштами самотнім стареньким оплатити покупки. А пенсіонери часто не вірили у безкорисливе бажання допомогти,
бо не звикли до такої доброти й щедрості. У фонді розповіли, що одна бабуся,
якій оплатили продукти, потім три дні
до них не торкалася — думала, хтось
прийде і забере назад…
Приємно дізнатися, що одна
з перших таких ініціатив народилася
на Волині. Ще у 2016 році журналістка з Луцька Катерина Курбанова стала
свідком гіркої історії. «Черга в магазині, переді мною жіночка старшого віку.
Її покупки — це півхлібини, маленький пакет молока, грамів 200 пряників
і якась недорога водичка… Вивчила
її покупки, бо, коли жінка почула, що
все коштує трохи більш як 30 гривень,
довго вибирала, від чого відмовитися, грошей не вистачило. В результаті залишила воду, потім — молоко,
та за пряники заплатити не вистачало.
А я стою і боюся запропонувати доплатити за неї, бо не знаю, як відреагує…
зрештою, наважилася… доплатила…
мені стало соромно… і боляче… і прикро… і дуже шкода… Як такі люди живуть? Як їм вижити? Хто їх бачить, чує?»
Її допис у соцмережі не лише обріс
коментарями, а й став початком багатолюдного благодійного флешмобу.
От тільки сумно, що не всі здатні розуміти, що суть життя — творити добро.
А особливо допомагати літнім людям,
бо ж недаремно кажуть: старість —
не минуле, а наше майбутнє. n

Предс
Предстоятель
Української православної ццеркви (Московського патріархату) митрополит Онуфрій відвідав
хату
Волинь. Він очолив літургію в Успенському
Воли

9 10 ттравня з архіпастирським візитом Володи9–10
мирр
мир-Волинську
єпархію відвідає предстоятель
Прав
Православної церкви України блаженніший митрополи
полит Київський і всієї України Епіфаній. У перший

собор
соборі Святогорського Зимненського ставропігійн
пігійного жіночого монастиря, а потім звершив водосвятний молебень біля монастирсського джерела.

день він зустрінеться з духовенством та мирянами на площі
перед кафедральним собором Різдва Христового, а наступного — о 9-й ранку очолить святкову літургію. Владика Епіфаній
також відвідає місцеву військову частину.
та
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E–mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці);
с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн
за один раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про
послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою + 30 грн
(за сайт + 30 ). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт).
Оплата у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок
є у кожному номері газети.

www.volyn.com.ua

l Продається трактор МТЗ–80 у доброму стані (нові стартер, акумулятор).
Тел.: 050 53 95 710, 098 63 05 257.
l Продам трактор Т–25, привезений
з Польщі, у доброму стані, недорого.
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.

НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продам: трактори Т–25, МТЗ,

l Продається будинок (95 кв. м,

l Куплю автомобіль у будь–якому

опалення водою, вода, душ, бойлер)
у смт Колки, вул. Набережна. Є ділянка (11,24 сотки). Ціна договірна.
Тел. 097 30 56 818.
l Продам або обміняю будинок у
c. Угринів Горохівського району. Є
газ, вода, парове опалення, душова
кабіна, бойлер, туалет, усі надвірні
споруди. Тел. 050 68 74 120.
l Терміново продається у c. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
173 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670,
097 09 33 977.
l Продається у c. 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 м. Ківерці приватизована земельна ділянка (0.06 га) під
забудову. Тел. 099 02 78 610.
l Продається
земельна
ділянка (12 соток) у c. Зміїнець Луцького району. Тел.: 067 10 22 557,
096 48 11 257.
l Терміново продається земельна ділянка (0,15 га) під забудову у
c. Дідичі Ківерцівського району. Є
сарай, поряд — усі комунікації. Тел.:
099 61 14 778, 096 30 03 360.

стані (можливо після ДТП, який потребує ремонту). Тел.: 098 62 69 296,
066 75 61 049.
l Продається скутер у доброму стані. Є документи. Тел. 068 72 54 213.
l Куплю мотоцикл «Урал» або
К–750, МТ (запчастини до них). Тел.:
050 67 43 221, 096 05 84 820.

«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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається

зернозбиральний
комбайн «Массей Фергюсон–525».
Тел.: 095 73 15 641, 066 24 46 800.
l Продається
трактор
«Джинма–244». Тел. 098 79 41 776.
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 трактор Т–25 (привезений з Польщі). Тел.: 097 14 20 540,
050 28 69 222.

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 (від
25 тонн). Доставка. Тел.: 096 72 71 037,
095 82 15 427, 067 99 41 210.
l Продам пиломатеріали: балки,
крокви, дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
068 41 10 458, 095 57 21 004.
l Продається
дійна
корова.
Тел. 067 68 08 601.

l Продається

тільна
телиця.
Тел. 097 75 10 344.
l Продається тільна телиця (Луцький район). Тел.: 096 80 08 852, 050
72 26 138, 096 58 70 286.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю

дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж
та підшив водостоків, утеплення
фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 096 42 24 834.
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 Загублене свідоцтво на право
власності на нерухоме майно, видане
7.12.2011 р. на ім’я Приймачук Тетяна
Олександрівна, вважати недійсним.
l Загублений державний акт на право власності на земельну ділянку,
виданий на ім’я Приймачук Тетяна
Олександрівна, вважати недійсним.
l Загублений додаток до диплома
(серія ЛМ № 008 844), виданий Волинським державним університетом
30.06.1995 р. на ім’я Калюжна Софія
Миколаївна, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А

РОБОТА В ПОЛЬЩІ
та в Україні (м. Нововолинськ)
цех із розробки курей-бройлерів
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО:

l доїздом, спецодягом;
l комфортними умовами

проживання (сімейні пари окремо);

l повноцінними обідами;
l свіжою курятиною.

ОПЛАТА від 25 тис. грн/міс.
ВИМОГИ: біометричний паспорт або діюча віза

ТЕЛЕФОНИ: (067) 333-73-93, (067) 674-41-04.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової
крихти
та натурального
каменю.
Виготовлення
та встановлення.
Тел.:
(0332) 70 85 72,
(050) 197 68 69.
ХУДОЖНЄ ОФОРМЛЕННЯ
НА КАМЕНІ.

Тел. 050 616 72 00.

n На поворотах долі

Малюнок Валентини ПРОТОПОП.

ГІРКІ «ЛАСОЩІ» ДЛЯ СИРОТИ
Я, дякувати Богові, цього року
відсвяткував своє вісімдесятиліття.
А тоді, в далекому 1944-му, в січні,
коли прийшла похоронка на батька,
мав лише п’ять років
Sandra OLEK
ені ніколи не забути той
день. І як можна забути? Це ж був день мого
народження. Мама щойно повернулася
з роботи. Бабуся ставила на стіл варену
картоплю зі шкоринкою і солоні огірки. Я,
дитина війни, добре знав, що таке холод і
голод. Грудочка цукру була за щастя. А гралися тоді змоченою водою землею, замотували її в газетний папір. Це були цукерки. Якщо ж хотілося уявити собі морозиво,
втикали ще й паличку.
Особливо щасливими ми, діти, були,
якщо вдавалося десь роздобути обгортку
із солодощів. Тоді наповнена землею цукерка здавалася справжньою.
Мама відкрила сумочку і дістала з неї
давно не бачене диво — шматок сала, пояснивши, що отримала цей подарунок від
головного лікаря з нагоди мого дня народження.
Почувши це, бабуся невдоволено насупилася і сказала:
— Гріх гнівити Бога, дочко! При живому ото чоловікові.
А що тут такого? Взяти подарунок для
сина? — нерозуміюче запитала мама.
— І ти ще питаєш, що такого? — сплеснула руками бабуся, і її хворобливо біле
обличчя одразу побуряковіло від обурення. — А що ж тут такого? А що ж тут такого?
— перекривила вона маму. — Стидобище.
Чоловік на фронті, а вона залицяння приймає. Гріха не боїться. Вже не раз до мене
доходили чутки, що Іван Костянтинович
руку тобі цілує, вітаючись і прощаючись.
Та й інші знаки уваги надає.
— Ну що ви таке говорите, мамо. Які
там залицяння. Він цілує мені руки за мою
майстерність хірурга. От і сьогодні чотири
операції. Ще чотири врятованіжиття.
— Ні до чого ці цілування одруженій
жінці. Нема чого в його бік руки тобі тягти
під час приходу на роботу і прощання.
— А я й не тягну їх до нього, — аж перейшла на крик мама, — він сам нахиляється й бере мою руку. Не тримати ж мені
їх при ньому в кишенях. До того ж Іван Кос-

…М

тянтинович — дуже галантна людина. І не
треба вішати на нього залицяння до мене.
У нього тяжке горе. Не так давно втратив
на фронті дружину. Вона була медсестрою.
А його не взяли. У нього бронь — мати
паралізована. Не треба казати, що він від
війни ухиляється, — випередила мама запитання бабусі.
— Щось у дивний спосіб він цього горя
позбавляється, — не здавалася баба. — З
іншого боку, воно й нічого дивного, як то
кажуть в народі, «живий живе гадає». Але
ж ти — заміжня жінка. І ми живі тільки, дякуючи таким, як наш Степан.
Бабуся підійшла до етажерки з батьковою фотографією, нахилилася і поцілувала
тата в чоло.
Мама зробила те саме. Тільки її поцілунок ліг нижче — на батькові вуста.
— Ну все, не будемо сваритися. Тим
більше такого чудового дня. Вітаю тебе,
синочку, з твоїм днем народження і бажаю
бути щасливим.
— А в щастя входить і повернення
тата? — запитав я, підійшовши до батькової фотографії та етажерці.
— Звичайно, — якось невпевнено відповіла мама.
— Звичайно, — аж закричала бабуся.

— І не дивись на мене так. Це нічого, що
вже рік немає від нього звісточки. Це війна. Може, йому не до листів. Чи не щодня
— у бою. Може, поранений чи втомлений.
— Хай поранений, аби не вби… —
мама не встигла договорити, як в двері
тихо й несміливо постукали.
Увійшла листоноша. Завжди привітна й
усміхнена, вона була сумною. Очі здавалися заплаканими.
Вона ще не встигла промовити й слова, як мама закричала:
— Ні, ні, ні. Не хочу! Це не правда! — і
стала осідати на підлогу.
Потім простягла руку до етажерки біля
ліжка, взяла батькову фотографію і окропила сльозами. А тоді сказала незрозумілі
слова, звертаючись до мене: «Тепер ти —
наш захисник, синку». І знову заплакала.
А бабуся стала на стільчик перед образами, дістала з-за ікони останнього батькового листа й, схлипуючи, стала читати:
«Дорогі мої Тетянко, Клавдіє Семенівно і
Тарасику! Оце видалася вільна хвилинка,

А в щастя входить
« –і повернення
тата? –

»

запитав я.

то одразу ж й пишу вам. Після бою зараз
стоїть якась незвична тиша, яку хочеться
й хочеться слухати без кінця. Нема хвилини, щоб, б’ючи ворогів, я не думав про вас.
Живу думками, що розіб’ємо фашистів. Війна закінчиться. Я повернуся. Ваш Степан».
…Мама дуже схудла. Стала якоюсь аж
прозорою і безтілесною. Але наперекір
усьому — ще гарнішою.
Вона вже майже щоразу приносила з
роботи якийсь невеликий гостинець від
Костянтиновича, якого я, малим, називав
Скотиновичем. Бабуся хмурніла лицем,
але чомусь уже не докоряла матері. Тільки щоразу, коли та не чула, говорила якісь
мені незрозумілі слова: «Ото скупердяга.
Та нічого робить. Така вже вона, вдовина
доля».
Січень сорок п’ятого року на день
мого народження привів з роботи в хату
не тільки маму, але й Скотиновича. Він переступив поріг ходою впевненої в собі людини, господаря становища. А мама, мама
навпаки, сором’язливо і невпевнено усміхаючись, сказала нам із бабусею:
— Знайомтеся: Іван Костянтинович.

Бабуся, видно, наперед знала про його
прихід, бо тільки тихо зітхнула, без слів.
Скотинович, запрошений до столу, чомусь зайняв батькове місце. Мати почервоніла. Бабуся знову зітхнула. Скотинович
поліз до свого портфеля. Витяг пляшку
горілки, буханець білого хліба, шмат ковбаси. Все це поклав на стіл із гордим виглядом. І промовив голосом переможця.
— Я прийшов, Клавдіє Семенівно, сказати, що хоча ваша дочка — не дівчинка, і
до того ж має дитину, —а ви знаєте, зараз
такий час, що будь–яка шістнадцятка буде
рада піти за мене,— вона мені дуже подобається, красуня. Тому беру її за дружину.
В неділю розпишемося. А сьогодні заночую у вас.
Бабуся мовчала. Її голова хилилася
нижче й нижче.
— З днем народження, синку! — запізніло пригадала мама й поцілувала мене в
щоку.
— І в мене є для тебе подарунок, —
Іван Костянтинович простягнув мені дві
великі цукерки в кольорових обгортках, і
я відразу відчув себе щасливим.
Поклав їх на стіл, розгорнув одну і…
ледве не зомлів: у цукерці була земля.
Ще не вірячи своїм очам, думаючи, що це
якийсь сон, розгорнув іншу — те саме.
— От бачиш, дочко, які «ласощі» приготовані для сироти, — сплеснула руками
бабуся.
А мама повільно підвелася, згребла зі
столу землю і кинула її в обличчя Скотиновичу:
— Геть! Геть звідси!
— Та вони ж завжди так граються землею, — забелькотів той. — Ото й я й вирішив зробити йому такий подарунок.
Але його вже ніхто не слухав. Мама
взяла на защіпку зачинені за ним двері і
залилася сльозами, піднявши з підлоги і
гидливо вкинувши в піч забуту гостем шапку.
Вранці у двері постукали. Ніхто не
підводився відчиняти. Не хотіли бачити
обличчя Скотиновича, пояснювати, де поділася його річ. І лише коли через стукіт до
нас долинув знайомий голос, ми, не вірячи
собі, побігли до дверей обняти чудом вцілілого пораненого батька.
Після тисячі радісних слів, обіймів, поцілунків, батьки лягли спати. А я до ранку
сидів без сну в своєму ліжкові, дякуючи
Богові за «подарунок» Скотиновича, який
уберіг мою матір від зради, зрозумівши
багатогранність і вагомість слова «щастя»;
перекладаючи з місця на місце маленький,
замазаний порохом зелений льодяник,
який дав мені татко…
Він завжди був зі мною. Все моє
життя. n

Програма телепередач на 13—19 травня
ТБ

ПОНЕДІЛОК, 13 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20, 02:30, 05:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:20 По
обіді шоу 14:25 Д/ц «Кухня По»
15:15 Д/ц «Морська кухня» 17:30
Перша шпальта 18:20, 03:05 Тема
дня 19:30 Разом 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25, 02:55 UA:Спорт
21:45 Д/ц «Особливий загін» 22:45
Д/ц «Світ дикої природи» 00:00
Телепродаж Тюсо 02:00 Схеми.
Корупція в деталях 04:00 Складна
розмова 04:25 Спільно 05:35
Телепродаж

Каневським» 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 17:40 Новини 07:10, 08:10
«Ранок з Інтером» 09:20 Ранок з
Інтером 09:50, 18:00, 02:05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11:35, 12:25
Х/ф «ЯК ОДРУЖИТИСЯ І
ЗАЛИШИТИСЯ ХОЛОСТЯКОМ»
14:00 Х/ф «ШАЛЕНЕ ВЕСІЛЛЯ»
15:50 «Чекай на мене. Україна»
20:00, 04:10 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок. По ту
лінію фронту» 23:50 Х/ф
«ЛІНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА»
02:50 «Орел і Решка. Шопінг» 04:55
«Top Shop»

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
1+1
23.00 Сьогодні
06.30, 07.10, 08.10, 09.10 «Сніданок
09.30 Зірковий шлях
з 1+1»
11.20 Реальна містика
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
13.30, 15.30 Агенти справедливості
19.30 ТСН: «Телевізійна
(12+)
служба новин»
16.00 Історія одного злочину (16+)
09.30 «Одруження наосліп»
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
13.30 «Сімейні мелодрами»
21.00 Т/с «Біле-чорне» (16+)
14.25 Т/с «Величне століття.
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
Роксолана»
(16+)
17.10 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.45, 21.45 Т/с «Школа» (16+)
СТБ
22.45 «Гроші 2019»
05.35 Моя правда. Ганна Гальерс.
ІНТЕР
Чужа серед своїх
05:40 «Слідство вели... з Леонідом 06.30 Моя Правда. Яків Шнеєрсон.

Зраджений син
07.25, 20.00, 20.35, 20.55, 21.30,
21.55, 22.35 Т/с
«Доньки - матері»
09.20 Т/с «Повернення в Едем»
14.10 Хата на тата (12+)
18.00 Слідство ведуть екстрасенси
(16+)
22.55 Х/ф «НЕ ПІДГАНЯЙ
КОХАННЯ»

ICTV
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05.45 Громадянська оборона
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20 Секретний фронт.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
14.05, 16.20 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
УРАГАНОМ» (16+)
16.40 Х/ф «РОЗЛОМ
САН-АНДРЕАС» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Кіборги» (12+)
22.20 Свобода слова
23.55 Х/ф «МІСТО 44» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 06.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»

06.50 Х/ф «АРТУР І ВІЙНА ДВОХ
СВІТІВ»
08.50 Х/ф «ПОВСТАННЯ
ПЛАНЕТИ МАВП» (12+)
10.50 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП:
РЕВОЛЮЦІЯ» (16+)
13.10 Х/ф «ВІЙНА ЗА ПЛАНЕТУ
МАВП» (12+)
16.00 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМАХА»
(16+)
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.00 Таємний агент. Постшоу
23.40 Х/ф «ПІРАНЬЇ 3ДД» (18+)

МЕГА

10.15 Х/ф «СИНІЙ ТИГР»
12.00 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і Решка. Навколо світу»
15.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Х/ф «РАПТОВО ВАГІТНА»
(16+)

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 «Помста природи»
10.10, 18.15 «Спецкор»
10.45, 18.50 «ДжеДАІ»
11.15 Т/с «Звонар» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
16.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
КИТАЇ» (16+)
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харьків» (16+)
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11» (16+)

06:00 Бандитська Одеса 07:30,
13:45 Правда життя 09:00, 18:05
Найдивовижніші тварини світу
09:55 Земля: код знищення 10:55
Брама часу 11:45 Прихована
реальність 12:35, 00:20 Речовий
доказ 15:25 Невада: ядерна
таємниця 16:20, 21:45 Відчайдушні
рибалки 17:15, 22:35 Планета
Земля 19:00, 20:45 Фантастичні
історії 19:55 Скарб.UA 23:30
Заборонена історія 01:25 Містична
ZIK
Україна 02:10 Таємниці
07:00, 16:00, 18:00 Перші про
кримінального світу
головне. Дайджест 07:15, 00:45
Д/ф «Заборонена історія» 08:00,
К-1
09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00,
06.30 «TOP SHOP»
19:00 Перші про головне 08:15
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
Стежками війни 08:40, 09:15
08.10 «Ух ти show»
Прямим текстом 10:00, 11:20,
08.20 Т/с «Мисливці за реліквіями» 13:15, 16:15, 17:20, 18:15 Коментарі

12:10 Докаz 15:15 Між своїми
19:15 VOX POPULI 20:00 HARD з
Влащенко 21:00, 06:20 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Гра Z
вогнем 22:30 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 23:30, 03:00
Історична правда з Вахтангом Кіпіані
00:00 Д/ф «Коди: державна зрада,
шпигунство та заговори» 01:30
Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Софія Перша. Жила
собі принцеса»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00 Ліверпуль - Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
10.00, 11.50, 20.50 «Великий
футбол»

12.00 Рома - Ювентус. Чемпіонат
Італії
13.50 МЮ - Кардіфф. Чемпіонат
Англії. Прем’єра
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.05, 20.45, 22.55 Battle Cyber
Коментаторів. 1 епізод
16.15 Передмова до «МЮ-Мілан»
(2006 /07). Прем’єра
16.20 МЮ - Мілан. 1/2 фіналу
(2006 /07). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
18.05 Мілан - МЮ. 1/2 фіналу
(2006 /07). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
19.50 Післямова до «Мілан-МЮ»
(2006 /07). Прем’єра
19.55 LIVE. Болонья - Парма.
Чемпіонат Італії
21.55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
23.00 Брайтон - Ман Сіті
Чемпіонат Англії

15:02 «Wise cow» 15:15 Радіодень
«Модуль знань» 15:55 «Українська
література в іменах» 16:05 «Хто в
домі хазяїн?» 16:32 Д/ц
«Елементи» 17:13 «100 років
українського кіно» 17:50 Д/ц
«Цікаво.com» 18:15 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 19:22 «Тема дня»
(прямий ефір) 19:50 «Разом»
20:15, 22:45 «Своя земля» 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:52
«Наші гроші» 21:20<\
p>#ВУкраїні 21:50 «Тема дня»
22:18 «Схеми. Корупція в деталях»

ЕСПРЕСО

00:00, 03:05 «Політичний МаринаД»
01:00 Авторська програма «Ч/Б
шоу» 02:00, 05:30 «Княжицький»
02:40 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 04:00 «Студія Захід» з
Антоном Борковським 05:00, 07:30
«Міжнародний огляд» з Юрієм
Фізером 06:30, 22:30 «Світ цього
UA: ВОЛИНЬ
тижня» 08:00 «Територія правди»,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок випуск 4 09:30 «Людина і право» з
«Нової Волині» 07:30, 08:00, 08:30, Борисом Захаровим 09:55, 11:00,
13:30, 17:00, 19:00 Новини 09:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
«Енеїда» 09:28 Д\ц «Аромати
17:00, 18:00 НОВИНИ 10:05
Мексики» 09:55 «Радіодень
«Погода» з Наталкою Діденко
«Життя+» 10:15 «UA:Фольк» 11:05 10:10, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
«Ранковий гість» 11:21 Д/ц «Своя 15:15, 16:10, 17:10, 18:15
земля» 11:45 «Вечір на
«Коментар» 15:30, 23:30 «Ваша
Суспільному» 12:15 «Радіодень.
Свобода» 19:00 «Великий ефір
Луцьк» 12:40, 17:40 Лайфхак
Василя Зими» 21:00 «Вердикт» із
українською 12:50 М/с «Дуда і
Сергієм Руденком 21:55
Дада» 13:40 «Вечір на
«ІТ-Документ» 22:00 «Поліцейська
Суспільному». Сурдопереклад
хвиля»
14:08 «Розсекречена історія»

ТБ

ВІВТОРОК, 14 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 02:30, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:20
Про що співає Європа 15:15 По
обіді шоу 16:15 Д/ц «Морська
кухня» 17:30 Разом 18:20, 03:05
Тема дня 19:30 #ВУКРАЇНІ
19:55 Д/ц «Дикі тварини» 20:30
Наші гроші 21:25, 02:55
UA:Спорт 22:00 Пісенний
конкурс Євробачення 2019
Перший півфінал 00:20
Телепродаж Тюсо 04:00 Перша
шпальта 04:25 Спільно 05:35
Телепродаж

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
(12+)
20.45, 21.45 Т/с «Школа» (16+)

22.45 Т/с «Полюби мене такою»
(12+)

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 Т/с «Султан мого
серця» 11:00 Т/с «Попелюшка
«80» 12:25 Х/ф «БОРСАЛІНО
ТА КОМПАНІЯ» 14:45 «Правила
виживання» 15:50, 16:45
«Речдок» 18:00, 19:00, 02:00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 04:05 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23:50 Х/ф
«ВБИТИ ПОСЛАНЦЯ» 02:45
«Орел і Решка. Шопінг» 04:55
«Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне» (16+)
23.20 Без паніки

СТБ
05.15 Моя правда. Олена
Стеценко. У шлюбі з
садистом
06.10, 20.00, 20.35, 20.55, 21.30
Т/с «Доньки - матері»
09.00 МастерШеф (12+)
13.30 Хата на тата (12+)
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22.00 Євробачення 2019
1-й півфінал

ICTV
05.40, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
12.00, 13.20 Антизомбі.
Дайджест
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «ПІДРИВНИК» (16+)
15.05, 16.20 Т/с «Один у полі
воїн» (16+)
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги» (12+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.15 Т/с «Конвой» (16+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Одруження наосліп»
11.00, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.45, 21.45 Т/с «Школа» (16+)

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ»

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 Т/с «Султан мого
серця» 11:00 Т/с «Попелюшка
«80» 12:25 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
«ТУШОНКА» 14:45 «Правила
виживання» 15:50, 16:45
«Речдок» 18:00, 19:00, 01:55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 04:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23:50 Х/ф
«ВОРОН» 02:40 «Орел і Решка.
Шопінг» 04:55 «Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.30 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20.55 Футбол. Фінал Кубка

України. «Шахтар»«Інгулець»
23.50 Гучна справа

СТБ
06.00 Моя правда. Альона
Курилова. Місія
здійсненна
06.55 Моя правда. Арман та
Рубіна Цибульські
07.50 Містичні історії з Павлом
Костіциним (16+)
08.40, 20.00, 20.35, 20.55, 21.30,
21.55, 22.30 Т/с «Доньки
- матері»
10.35 МастерШеф (12+)
13.45 Хата на тата (12+)
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)

UA: ПЕРШИЙ

22.30 «Право на владу 2019»

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 Т/с «Султан мого
серця» 11:00 Т/с «Попелюшка
«80» 12:35 Х/ф «ОСІНЬ У
НЬЮ-ЙОРКУ» 14:45 «Правила
виживання» 15:50, 16:45
«Речдок» 18:00, 19:00, 01:55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00, 04:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок. По
ту лінію фронту» 23:50 Х/ф
«ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ» 02:40
«Орел і Решка. Шопінг» 04:55
«Top Shop»

1+1

УКРАЇНА

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.35 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.45 Т/с «Школа» (16+)

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.45 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)
19.50 Ток-шоу «Говорить
Україна»

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.15 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.10 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)

22.25 Т/с «Конвой» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 07.45 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.30 М/с «Том і Джеррі шоу»
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
11.20 Х/ф «НОРБІТ» (16+)
13.20 Кохання на виживання
(16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
22.40 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:05,
14:20 Правда життя 09:35, 18:00
Найдивовижніші тварини світу
10:30 Цікаво.com 11:30, 02:15
Брама часу 12:20 Прихована
ICTV
реальність 13:10, 00:20 Речовий
05.40, 10.05 Громадянська
доказ 15:25, 23:30 Заборонена
оборона
історія 16:15, 21:45 Відчайдушні
рибалки 17:10, 22:35 Планета
06.30 Ранок у великому місті
Земля 18:55, 20:50 Фантастичні
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини історії 19:55 Скарб.UA 01:30
11.00 Х/ф «ПІДРИВНИК» (16+) Містична Україна 04:30 Історія
українських земель. Одеса
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «КОНГО» (16+)
К-1
15.20, 16.20 Т/с «Один у полі
06.30
«TOP
SHOP»
воїн» (16+)
17.50, 21.25 Т/с «Кіборги» (12+) 07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
08.20 Т/с «Мисливці за
20.20 Секретний фронт

ТБ

ЧЕТВЕР, 16 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 02:30, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:20
Про що співає Європа 15:15
Енеїда 16:15 Д/ц «Морська
кухня» 17:30 #ВУКРАЇНІ 18:20,
03:05 Тема дня 19:30 Перший на
селі 19:55 Д/с «Боротьба за
виживання» 20:30 Схеми.
Корупція в деталях 21:25, 02:55
UA:Спорт 22:00 Пісенний
конкурс Євробачення 2019
Другий півфінал 00:20
Телепродаж Тюсо 04:00 Разом
04:25 Спільно 05:35 Телепродаж

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:25,
14:15 Правда життя 09:30, 18:00
Найдивовижніші тварини світу
10:25 Чужинці всередині нас
11:25 Брама часу 12:15, 02:20
Прихована реальність 13:05,
00:20 Речовий доказ 15:25,
23:30 Заборонена історія 16:15,
21:45 Відчайдушні рибалки
17:10, 22:35 Планета Земля
18:55 Фантастичні історії.
Піраміди 19:50 Скарб.UA 20:45
Фантастичні історії 01:30
Містична Україна

ТБ

СЕРЕДА, 15 ТРАВНЯ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:20, 02:30, 05:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:25 Д/ц
«Браво, шеф!» 12:30 Д/ц
«Тайська кухня» 13:20 Енеїда
14:25 Д/ц «Кухня По» 15:15 Д/ц
«Аромати Греції» 15:45 Пісенний
конкурс Євробачення 2019
Перший півфінал 18:20, 03:05
Тема дня 19:30, 04:25 Спільно
19:55 Д/ц «Дикі тварини» 21:25,
02:55 UA:Спорт 21:45 Д/ц
«Особливий загін» 22:45 Д/ц
«Світ дикої природи» 00:00
Телепродаж Тюсо 02:00 Наші
гроші 04:00 Схеми. Корупція в
деталях 05:35 Телепродаж

НОВИЙ КАНАЛ
05.35, 07.00 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.05 Т/с «Шлях чарівника»
10.20 Х/ф «ВТІКАЧ» (16+)
13.00 Екси (16+)
17.00, 19.00 Заробітчани
21.00 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
22.50 Т/с «Сирена» (16+)

21.00 Т/с «Біле-чорне» (16+)
23.20 Контролер

СТБ
07.00 Моя правда. Урі Геллер.
Звичайне диво
07.55, 20.00, 20.35, 20.55, 21.35
Т/с «Доньки - матері»
10.50 МастерШеф (12+)
13.05 Хата на тата (12+)
18.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
22.00 Євробачення 2019
2-й півфінал

НОВИЙ КАНАЛ
05.05, 07.00 Kids Time
05.10 М/с «Хай живе король
Джуліан»
07.05 Т/с «Шлях чарівника»
10.40 Х/ф «МЕТРО» (16+)
13.00 Хто проти блондинок (12+)
17.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСІ 3»
22.40 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА

06:00 Бандитський Київ 08:00,
14:05 Правда життя 09:25
Мисливці за торнадо 10:25,
16:05, 21:45 Відчайдушні рибалки
ICTV
11:15 Брама часу 12:05
05.35 Громадянська оборона
Прихована реальність 12:55,
06.30 Ранок у великому місті
00:20 Речовий доказ 15:15,
08.45 Факти. Ранок
23:30 Заборонена історія 17:00,
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 22:35 Планета Земля 17:55
Найдивовижніші тварини світу
10.05 Секретний фронт.
18:55, 20:40 Фантастичні історії
Дайджест
19:50 Скарб.UA 01:20 Містична
11.00 Х/ф «МІСІЯ ПОРЯТУНКУ» Україна 02:05 Код доступу 04:35
(16+)
Історія українських земель. Львів
12.45, 15.45 Факти. День
05:15 Історія Києва
13.20 Х/ф «МІСІЯ ПОРЯТУНКУ
К-1
2: ТОЧКА УДАРУ» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
14.55, 16.20 Т/с «Танк» (16+)
17.45, 21.25 Т/с «Кіборги» (12+) 07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
08.20 Т/с «Мисливці за
20.20 Антизомбі
реліквіями»
22.15 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ» (12+)

12.00 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

20:00, 21:40 Коментарі 08:00,
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 18:00, 19:00 Перші про
головне 12:10 Гра Z вогнем
15:15 Між своїми 19:15 VOX
POPULI 21:00, 06:20 Перші про
головне. Підсумки 23:00
Хард-ток-шоу «DROZDOV» 00:00
Д/ф «Коди: державна зрада,
шпигунство та заговори» 00:45
Д/ф «Заборонена історія» 01:30
Художній фільм 03:00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «ХОРОБРИЙ
КРАВЧИК»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Моссад-2» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45 «Помста природи»
12.00 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
13.30 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+)
15.25 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
17.20 «Загублений світ»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
(16+)

ZIK

ТЕТ

ФУТБОЛ-1

07:00, 16:00 Перші про головне.
Дайджест 07:15, 08:15, 09:15,
11:15, 13:15, 16:10, 17:10, 18:15,

06.00, 16.10 «Європейський
WEEKEND»
06.50, 21.05 Журнал Ліги

реліквіями»
10.15 Х/ф «ЛЕГКІ ГРОШІ» (16+)
12.00 «Бєдняков+1»
12.50 «Вірю не Вірю»
14.50 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

головне. Дайджест 07:15, 08:15,
09:15, 11:15, 13:15, 16:15, 17:15,
18:15 Коментарі 08:00, 09:00,
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Перші про головне 12:10, 20:00
HARD з Влащенко 15:15 Між
своїми 19:15 VOX POPULI 21:00,
06:20 Перші про головне.
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем
22:30 Перші другі 23:30
Стежками війни 00:00 Д/ф
«Коди: державна зрада,
шпигунство та заговори» 00:45
Д/ф «Заборонена історія» 01:30
Художній фільм 03:00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

2+2

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
06.00 Мультфільми
09.45 Х/ф «ШІСТЬ ЛЕБЕДІВ»
08.00 Т/с «Моссад-2» (16+)
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
09.35, 18.15 «Спецкор»
12.00 Вечірка 2
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
10.50 «Решала-2»
під Полтавою
11.45, 17.20 «Загублений світ»
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
13.40 «Помста природи»
14.00 Х/ф «ОЗЕРО АКУЛ» (16+) 15.00, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
15.30 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ 22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
ЧЕРНЕЦЬ» (16+)
02.00 Теорія зради
19.25 Т/с «Ментівські війни.
02.50 БарДак
Харків» (16+)
03.40 Віталька
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
05.50 Корисні підказки
(16+)

ZIK

ФУТБОЛ-1

07:00, 16:00, 18:00 Перші про

06.00, 07.50 Топ-матч

10.15 Х/ф «БУТИ АСТРІД
ЛІНДГРЕН» (16+)
12.40 «Вірю не вірю»
14.45 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

18:15 Коментарі 08:00, 09:00,
11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Перші про головне 12:10 Гра Z
вогнем 15:15 Між своїми 19:15
VOX POPULI 20:00 Докаz 21:00,
06:20 Перші про головне.
Підсумки 21:40 Прямим текстом
23:00 Стежками війни 23:30
Вижити в Україні 00:00 Д/ф
«Коди: державна зрада,
шпигунство та заговори» 00:45
Д/ф «Заборонена історія» 01:30
Художній фільм 03:00 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані

2+2

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
13.00, 14.00, 20.00 Одного разу
під Полтавою
13.30, 14.30, 21.00 Танька і
Володька
15.00, 01.00 Панянка-селянка
18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.00 Мультфільми
08.00 Т/с «Моссад-2» (16+)
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
10.50 «Решала-2»
11.45, 17.20 «Загублений світ»
13.40 «Помста природи»
13.50 Х/ф «ЖИТТЯ НА МЕЖІ»
(16+)
15.25 Х/ф «ПЕКЛО»
19.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків» (16+)
21.30, 23.00 Т/с «Кістки-11»
(16+)

ZIK
07:00, 16:00, 18:00 Перші про
головне. Дайджест 07:15, 08:15,
09:15, 11:15, 13:15, 16:15, 17:15,

ТЕТ

ФУТБОЛ-1
06.00 Брайтон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії

чемпіонів
07.20, 21.35 Чемпіонат Англії.
Огляд туру
08.15 Рома - Ювентус.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.25, 12.10, 16.05 «Великий
футбол»
10.30 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
13.55 Тоттенгем - Евертон.
Чемпіонат Англії
17.00 Брайтон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
18.45 «Бомбардир» А. Лунін
19.20 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
22.25 Battle Cyber Коментаторів.
1 епізод
23.00 Фіорентина - Мілан.
Чемпіонат Італії

«Розсекречена історія» 15:02
«Wise cow» 15:15 «РадіоДень
«Модуль знань» 15:55
«Українська література в іменах»
16:05 «Чудова гра» 16:32 Д/ц
«Елементи» 17:13 «100 років
українського кіно» 17:50 Д/ц
«Цікаво.com» 18:15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19:22
«Тема дня» (прямий ефір) 19:50
«Спільно» 20:15 «Своя земля»
20:30 Новини. Сурдопереклад
20:52 #ВУкраїні 21:20
«Пліч-о-пліч»

08.00 Десна - Олімпік. Чемпіонат
України
08.00 Брайтон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Battle Cyber Коментаторів.
2 епізод. Прем’єра
10.25, 16.05, 22.55 «Великий
футбол»
10.30 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
12.10 Ліверпуль Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії
13.55 Брюгге - Генк. Чемпіонат
Бельгії
16.10 «Сіткорізи». Прем’єра
16.40 Лестер - Челсі. Чемпіонат
Англії
18.25 Ворскла - Карпати.
Чемпіонат України
20.05 Журнал Ліги чемпіонів
20.35 Рома - Ювентус. Чемпіонат
Італії
21.30, 22.25 Battle Cyber
Коментаторів. 2 епізод
23.00 Тоттенгем - Евертон.
Чемпіонат Англії

«UA:Фольк» 11:05 «Ранковий
гість» 11:21 Д/ц «Своя земля»
11:45, 21:30 «Тема дня» 12:15
«Радіодень.Луцьк» 12:40, 17:40
Лайфхак українською 12:50 М/с
«Дуда і Дада» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
17:13 «Wise cow» 15:15
«РадіоДень «Модуль знань»
15:55 «Українська література в
іменах» 16:05 «Чудова гра»
16:32 Д/ц «Елементи» 17:50 Д/ц
«Цікаво.com» 18:15 Т/с
«Таємниці Борго Ларічі» 19:22
«Тема дня» (прямий ефір) 19:50
#ВУкраїні 20:15 StopFake 20:30
Новини. Сурдопереклад 20:52
«Наші гроші» 21:20 «Пліч-о-пліч»

07.45, 23.25 «Сіткорізи»
08.15 Фіорентина - Мілан.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS
10.25, 16.05, 19.55 «Великий
футбол»
10.30 МЮ - Кардіфф. Чемпіонат
Англії
12.15 Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України
13.50 Рома - Ювентус. Чемпіонат
Італії
15.35, 21.20 Battle Cyber
Коментаторів. 2 епізод
16.10, 19.05 «Студія LIVE»
16.55 Шахтар - Інгулець. Фінал.
Кубок України
20.00 Чемпіонат Італії. Огляд туру
20.45 «Бомбардир» А. Лунін
21.25 LIVE. Андерлехт - Генк.
Чемпіонат Бельгії
23.55 Ліверпуль Вулвергемптон.
Чемпіонат Англії

Лайфхак українською 12:50 М/с
«Дуда і Дада» 13:40 «Тема дня».
Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02,
17:13 «Wise cow» 15:15
Радіодень «Модуль знань» 15:55
«Українська література в іменах»
16:05 «Чудова гра» 16:32 Д/с
«Подорож відкритим космосом»
17:50 Д/ц «Цікаво.com» 18:15
Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
19:22 «Тема дня» (прямий ефір)
19:50 #ВУкраїні 20:15 «Своя
земля» 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 «Разом»
21:20 «Спільно» 22:18 «Наші
гроші» 22:45 StopFake

ЕСПРЕСО

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00,
21:00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03:00, 05:30, 15:30,
22:30 «Ваша Свобода» 03:30
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
Свобода 04:00 «Культ:Експрес»
UA: ВОЛИНЬ
з Марією Бурмакою 04:30
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Міжнародний огляд» з Юрієм
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
Фізером 05:00 «Поліцейська
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини хвиля» 09:00 «Мандруй своє»
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
09:30 «Успішні в Україні» 09:55,
«Аромати Мексики» 09:55
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
«Радіодень «Життя+» 10:15
«Сильна доля» 11:05 «Ранковий 16:00, 17:00, 18:00 НОВИНИ
10:05 «Погода» з Наталкою
гість» 11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч»
11:45, 21:30 «Тема дня» 12:15 Діденко 10:10, 11:10, 12:15,
«Радіодень.Луцьк» 12:40, 17:40 13:10, 14:10, 15:15, 16:10, 17:10,
Лайфхак українською 12:50 М/с 18:15 «Коментар» 22:00
«Дуда і Дада» 13:40 «Тема дня». «Шустрова Live» 23:00 «Студія
Сурдопереклад 14:08
Захід» з Антоном Борковським

ЕСПРЕСО

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00,
21:00 «Вердикт» з Сергієм
Руденком 03:00, 05:30, 15:30,
22:30 «Ваша Свобода» 03:30
«Студія Захід» з Антоном
Борковським 04:30 «Поліцейська
хвиля» 05:00 «Шустрова Live»
09:00 «PRO здоров-я» з Іриною
Коваль 09:55, 11:00, 12:00,
UA: ВОЛИНЬ
13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок 18:00 НОВИНИ 10:05 «Погода» з
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
Наталкою Діденко 10:10, 11:10,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 12:15, 13:10, 14:10, 15:15, 16:10,
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
17:10, 18:15 «Коментар» 22:00
«Аромати Мексики» 09:55
«Вартові Еспресо» 23:00
«Радіодень «Життя+» 10:15
«Княжицький»

ЕСПРЕСО

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 08:00
«Вердикт» з Сергієм Руденком
03:00, 05:30, 15:30, 22:30 «Ваша
Свобода» 03:30 «Княжицький»
04:30 «Культ:Експрес» з Марією
Бурмакою 05:00, 09:30 «Вартові
Еспресо» 09:00, 23:00
UA: ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «Шустрова Live» 09:55, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 17:00, 18:00 НОВИНИ 10:05
«Погода» з Наталкою Діденко
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
10:10, 11:10, 12:15, 13:10, 14:10,
«Аромати Мексики» 09:55
15:15, 16:10, 17:10, 18:25
«Радіодень «Життя+» 10:15
«Сильна доля» 11:05 «Ранковий «Коментар» 18:15
«Агро-Експрес» 21:00 «Політклуб
гість» 11:21 Д/ц «Пліч-о-пліч»
Віталія Портникова» 23:30
11:45, 21:50 «Тема дня» 12:15
«Радіодень.Луцьк» 12:40, 17:40 «Поліцейська хвиля»

ТБ

П’ЯТНИЦЯ, 17 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Гон» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:40, 05:00 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:25 Д/ц «Браво, шеф!»
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:20
Сильна доля 14:25 Д/ц «Кухня
По» 15:15 Д/ц «Аромати Греції»
15:40 Пісенний конкурс
Євробачення 2019. Другий
півфінал 18:20, 01:30 Тема дня
19:30, 02:20, 04:05 Розсекречена
історія 20:30, 03:15 Спільно
21:25, 01:05 UA:Спорт 22:00
Перша шпальта 22:35 Як
дивитися кіно 23:00 Х/ф «НА
МЕЖІ» 03:40 Складна розмова
05:20 Свідки геноциду 1944 -го
05:25 Документальний фільм

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Одруження наосліп»
10.55, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.25 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя» (12+)
20.25 «Чистоnews 2019»

20.35 «Ліга сміху 2019»
22.35 Х/ф «ВІКТОР
ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)

ІНТЕР
05:25, 22:00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером» 10:00 Т/с «Султан мого
серця» 11:00, 12:25 Т/с
«Попелюшка «80» 12:35 Х/ф
«ФАТАЛЬНА КРАСУНЯ» 14:45
«Правила виживання» 15:50,
16:45, 23:50 «Речдок» 18:00,
01:40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці
тижня» 03:10 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 04:25 «Школа
доктора Комаровського.
Невідкладна допомога» 04:45
«Top Shop» 05:15 Х/ф «БІЛИЙ
ПТАХ ІЗ ЧОРНОЮ ОЗНАКОЮ»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/с «Солона
карамель» (12+)
18.00 Т/с «Таємниці» (12+)

19.50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Біле-чорне» (16+)
23.20 Слідами

СТБ
06.55 Хата на тата (12+)
10.15, 20.00 Холостяк (12+)
13.10, 23.55 Х/ф «ДОРОГИЙ
ДЖОНЕ»
15.35 Х/ф НАЙКРАЩЕ В МЕНІ»
(16+)
17.55 Хата на тата
22.40 Холостяк. Як вийти заміж
(12+)
23.40 Небачене Євробачення
2019

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.25 Надзвичайні новини
10.10 Антизомбі. Дайджест
11.05, 13.20, 22.50 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.15, 16.20 Т/с «Танк» (16+)
17.45 Т/с «Кіборги» (12+)
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу (12+)
23.50 Х/ф «МІСІОНЕР» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05.25, 06.45 Kids Time

UA: ПЕРШИЙ

23.10 Х/ф «ЧУЖА МОЛИТВА»
(12+)

ІНТЕР
07:00 «Слово Предстоятеля»
07:10 «Чекай на мене. Україна»
09:00 «Шість соток» 10:00
«Готуємо разом. Випічка» 11:00
Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ ВІДЬМИ»
12:30 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ
ТИХІ...» 16:10 Т/с «Султан
мого серця» 20:00 «Подробиці»
20:30 Т/с «Ні кроку назад»
00:50 Х/ф «ПРАВО НА
НАДІЮ» 02:35 «Орел і Решка.
Мегаполіси» 03:20 «Орел і
Решка. Морський сезон 3»
04:05 «Орел і Решка.
Курортний сезон»

1+1

УКРАЇНА

06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт - 4:
В’єтнам»
10.55, 12.00, 13.05, 14.10,
15.05, 16.00, 17.15,
18.25 «Світ
навиворіт - 3: Танзанія,
Ефіопія»
20.15 Х/ф «ТОЙ, ЩО
ВИЖИВ» (16+)

07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.10, 15.20 Т/с «Біле-чорне»
(16+)
16.50, 20.00 Т/с «Подаруй мені
життя» (12+)
22.00 Т/с «Легковажна жінка»
(16+)

СТБ
05.15 Т/с «Загадка для Анни»
09.10 Т/с «Доньки - матері»
19.00 МастерШеф.

Професіонали. (12+)
22.00 Євробачення 2019
Фінал

ICTV
05.05 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Більше ніж правда
07.20 Х/ф «КОНГО» (16+)
09.20 Т/с «Володимирська, 15»
(16+)
11.15, 13.00 Т/с «Конвой» (16+)
12.45 Факти. День
15.15 Т/с «Кіборги» (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ» (16+)
21.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ 2» (16+)
23.30 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 09.35 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
09.40 Ревізор. Крамниці
11.20 Таємний агент
12.30 Таємний агент. Постшоу
14.10 Заробітчани
16.10 М/ф «Як спіймати перо
Жар-птиці»
17.40 М/ф «Іван Царевич і
Сірий вовк 2» (16+)
19.00 Х/ф «ХІТМЕН» (16+)

UA: ПЕРШИЙ

22.55 Х/ф «ТОЙ, ЩО ВИЖИВ»
(16+)

ІНТЕР
05:35, 20:00 «Подробиці»
06:05 Х/ф «ЦИГАНКА АЗА»
08:00 «уДачний проект» 09:00
«Готуємо разом» 10:00 «Орел і
Решка. Мегаполіси» 11:00
«Орел і Решка. Морський сезон
3» 12:00 Т/с «Голос з минулого»
15:30 Т/с «Слідчий Горчакова»
20:30 «Правила виживання»
22:00 Т/с «Ні кроку назад»
00:10 «Речдок»

УКРАЇНА

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.50 Т/с «Подаруй мені життя»
(12+)
13.00 Т/с «Кращий за всіх»
1+1
(12+)
06.00 ТСН: «Телевізійна служба 17.00, 21.00 Т/с «Чужий гріх»
новин»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
06.35 Мультфільм
Олегом Панютою
06.45 «Українські сенсації 2019» 20.00 Головна тема
08.00 «Сніданок. Вихідний»
22.50 Т/с «Легковажна жінка»
09.00 «Лото-забава»
(16+)
09.45, 11.00 «Світ навиворіт - 3:
СТБ
Танзанія, Ефіопія»
11.40 Т/с «Школа» (16+)
06.20 Моя правда. Ектор
19.30 «ТСН-Тиждень»
Хіменес-Браво
21.00 Х/ф «ДЖОН УЇК» (16+)
08.10 Холостяк. Як вийти заміж

2+2
06.00 Мультфільми
08.00 Х/ф «БАТАЛЬЙОН» (16+)
09.50, 18.15 «Спецкор»
10.25, 18.50 «ДжеДАІ»
10.55 «Решала-2»
11.50, 17.20 «Загублений світ»
13.50 «Помста природи»
14.10 Х/ф «ВІДДАЛЕНИЙ
СХИЛ» (16+)
15.50 Х/ф «КАТАКЛІЗМИ» (16+)
19.25 Х/ф «КРОВ ТАМПЛІЄРІВ»
(16+)
23.10 Х/ф «МОБІ ДІК:
ПОЛЮВАННЯ НА
МОНСТРА» (18+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.10 «Ух ти show»
08.45 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
10.40 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
12.40 «Бєдняков+1»
13.40 «Вірю не Вірю»
14.40 «Орел і Решка. Навколо

21.00 Х/ф «ХІТМЕН. АГЕНТ
47» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЦІЛУНОК
ДРАКОНА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:05
Містична Україна 08:55, 18:15
У пошуках істини 10:40
Заборонена історія 12:25,
21:00 Америка в кольорі 14:25
Планета Земля 16:20
Відчайдушні рибалки 17:15
Цікаво.com 00:00 Фантастичні
історії 00:55 Гордість України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.40 М/с «Земля до початку
часів»
09.30 М/ф «Земля до початку
часів 4: Подорож крізь
імлу»
10.50 М/ф «Земля до початку
часів 5: Таємничий
острів»
12.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
(16+)
14.15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
22.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня

ТБ

НЕДІЛЯ, 19 ТРАВНЯ
06:00, 07:40, 08:10, 09:45
Напам’ять 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 Д/ц
«Микола Руденко. Формулу
життя знайдено» 08:30 Д/ц
«Левко Лук’яненко. Йти за
совістю» 09:05 Д/ц «Олесь
Шевченко. Як на сповіді» 10:25
Документальний фільм 10:55,
12:00, 12:00 «Кенгір. Сорок днів
свободи» 12:35, 18:05
Розсекречена історія 13:45
«Етапом через пів-Землі:
історія ув’язнення Сенцова і
Кольченка» 14:55, 16:30, 21:30
Документальна програма 15:55
Перший на селі 19:10
Спецпроект до Дня пам’яті
жертв політичних репресій
00:00 Телепродаж Тюсо 02:00
ПРОФІЛАКТИКА

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:10,
13:50 Правда життя 09:10
Найдивовижніші тварини світу
10:05, 16:20, 21:45 Відчайдушні
рибалки 11:00 Брама часу 11:50
Прихована реальність 12:40,
00:20 Речовий доказ 15:30, 23:30
Заборонена історія 17:10, 22:35
Планета Земля 18:00 Мисливці
за торнадо 19:00, 20:45
Фантастичні історії 19:55 Скарб.
UA 01:20 Містична Україна 02:05
Бандитський Київ

ТБ

СУБОТА, 18 ТРАВНЯ
06:00, 08:10, 05:20 Напам’ять
06:35, 07:05, 10:50, 16:30,
02:00 Розсекречена історія
07:00, 08:00, 09:00, 21:35,
02:50, 05:00 Новини 08:25
Документальний фільм 08:45,
17:45 Свідки геноциду 1944-го
09:05 «Мустафа» 12:00, 12:00
Документальна програма
13:00, 18:00 Спецпроект до
Дня пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу
22:00 Пісенний конкурс
Євробачення 2019. Фінал
03:15 «Кенгір. Сорок днів
свободи» 04:35 Д/ц «Левко
Лук’яненко. Йти за совістю»

05.30 М/с «Хай живе король
Джуліан»
06.50 Т/с «Шлях чарівника»
10.10 Пацанки. Нове життя (16+)
15.20 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
17.10 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ТАКСІ 3»
20.50 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
23.00 Х/ф «СТІЛЬНИКОВИЙ»

(12+)
09.10 Страва честі (12+)
10.05 Т/с «Загадка для Анни»
16.00 МастерШеф.
Професіонали (12+)
19.00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
21.00 Один за всіх (16+)
22.15 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV
05.05 Громадянська оборона
06.45 Антизомбі
08.30 Т/с «Володимирська, 15»
(16+)
12.15, 13.00 Х/ф
«ДЕТОНАТОР» (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ» (16+)
16.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ 2» (16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин
20.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ 3» (16+)
22.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
ЗБРОЯ 4» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 08.15 Kids Time
06.05 М/с «Лунтик»
08.20 Х/ф «ГОЛОС
МОНСТРА» (12+)
10.30 М/ф «Подорож на край

світу»
15.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
16.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

світу»
12.20 М/ф «Як спіймати перо
Жар-птиці»
13.50 М/ф «Іван Царевич і
Сірий вовк 2» (16+)
15.10 Х/ф «ХІТМЕН» (16+)
17.10 Х/ф «ХІТМЕН. АГЕНТ
47» (16+)
19.10 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
21.00 Х/ф «М’ЯТА» (16+)
23.00 Х/ф «ЕВЕРЛІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:30
Містична Україна 09:20, 18:25 У
пошуках істини 11:15
Заборонена історія 12:55,
21:00 Америка в кольорі 14:55
Планета Земля 16:35
Відчайдушні рибалки 17:25
Цікаво.com 00:00 Фантастичні
історії 00:55 Підроблена історія

К-1
06.30 «TOP SHOP»
07.50 М/с «Гарфілд Шоу»
08.20 М/с «Земля до початку
часів»
09.45 М/ф «Земля до початку
часів 5: Таємничий
острів»
11.00 Х/ф «БУТИ АСТРІД
ЛІНДГРЕН» (16+)
13.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»

ZIK
07:00, 16:00, 18:00 Перші про
головне. Дайджест 07:15, 08:15,
09:15, 11:15, 13:15, 16:15, 17:15,
18:15 Коментарі 08:00, 09:00,
11:00, 13:00, 15:00, 17:00 Перші
про головне 12:10 HARD з

подорож»

2+2
06.00 Мультфільми
07.55 «Угон по-нашому»
09.20 «Загублений світ»
13.30 Х/ф «РЕЙС 7500»
14.55 Х/ф «ПЕКЛО»
16.50 29 тур ЧУ з футболу
«Динамо» -«Маріуполь»
19.00 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
(16+)
20.55 Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ
ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» (16+)
22.50 Х/ф «КАТАКЛІЗМИ»
(16+)

Влащенко 15:15 Між своїми
19:15 VOX POPULI 20:00 FACE 2
FACE з Тетяною Даниленко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:15 Політичне ток-шоу «Народ
проти!» 00:00 Д/ф «Коди:
державна зрада, шпигунство та
заговори» 00:45 Д/ф
«Заборонена історія» 01:30
Художній фільм 04:05 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 06:15
Shift 06:30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «МІСТ У ТЕРАБІТІЮ»
11.00, 17.00 Т/с «Рання пташка»
12.00 Вечірка 2
14.00, 20.00 Одного разу під
Полтавою
14.30 Танька і Володька
15.00 Х/ф «САМ УДОМА 2»
18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «САМ УДОМА 3»
23.00 Х/ф «Я - ПОЧАТОК» (16+)
01.00 М/с «Лис Микита»
04.50 М/ф «Енеїда»
05.50 Корисні підказки

«Великий футбол»
10.25 Топ-матч
10.30 Лестер - Челсі. Чемпіонат
Англії
11.10, 16.05, 19.10, 22.55 Battle
Cyber Коментаторів.
2 епізод
13.10 Шахтар - Інгулець. Фінал.
Кубок України
16.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.40 Андерлехт - Генк.
Чемпіонат Бельгії
18.25 Рома - Ювентус. Чемпіонат
Італії
20.15 Світ Прем’єр-ліги
20.45 Брайтон - Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
23.00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
23.30 Десна - Олімпік. Чемпіонат
України

М/с «Дуда і Дада» 13:40 «Тема
дня». Сурдопереклад 14:08
«Розсекречена історія» 15:02
«Wise cow» 15:15 Д/ф «Казки для
дорослих» 15:55 «Українська
література в іменах» 16:05
«Чудова гра» 16:32 Д/с «Подорож
відкритим космосом» 17:13 «100
років українського кіно» 17:50 Д/ц
«Цікаво.com» 18:15 Т/с «Таємниці
Борго Ларічі» 19:22 «Тема дня»
(прямий ефір) 19:50 #ВУкраїні
20:15 Пліч-о-пліч 20:30 Новини.
Сурдопереклад 20:52 Схеми.
Корупція в деталях 21:20 «Своя
земля» 22:18 Букоголіки

10.35 Шахтар - Інгулець. Фінал.
Кубок України
12.50, 17.55, 18.45, 21.05,
23.25 Топ-матч
13.05 Андерлехт - Генк.
Чемпіонат Бельгії
15.35, 16.45, 19.45, 21.20 Battle
Cyber Коментаторів.
3 епізод
15.55 LIVE. Удінезе - СПАЛ.
Чемпіонат Італії
18.15 Світ Прем’єр-ліги
18.55 LIVE. Дженоа - Кальярі.
Чемпіонат Італії
21.25 LIVE. Сассуоло - Рома.
Чемпіонат Італії
23.40 Ворскла - Арсенал-Київ.
Чемпіонат України

геноциду кримськотатарського
народу 12:01 Перформанс
«Devam-продовження» 13:00,
19:10 Спецпроект до Дня
пам’яті жертв депортації
кримськотатарського народу
19:00 Новини 21:30 «Вечір на
Суспільному» 21:55
«Розсекречена історія»

13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Олександрія - Львів.
Чемпіонат України
16.15 LIVE. Парма Фіорентина. Чемпіонат
Італії
16.45, 17.55, 19.50, 21.20,
21.20 «Великий футбол»
18.15 Журнал Ліги чемпіонів
18.55 LIVE. Генк - Стандард.
Чемпіонат Бельгії
19.45 Battle Cyber
Коментаторів. 3 епізод
23.00 Гент - Андерлехт.
Чемпіонат Бельгії.
Прем’єра

16:50 Д/п «Левко Лук’яненко.
Йти за совістю» 17:15 Д/п
«Микола Руденко. Формулу
життя знайдено» 17:40 Д/п
«Олесь Шевченко. Як на сповіді»
18:10, 18:20 Мустафа
Джемілєв. Із циклу «Напам’ять»
18:30 Кримськотатарський
досвід громадянського
суспільства 18:45 Незламний
Ільмі Умеров 21:30 Д/п
«Мустафа»

ЕСПРЕСО

00:00, 06:00, 19:00 «Великий
ефір Василя Зими» 02:00, 04:30,
08:05 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 03:00, 05:30, 15:30,
22:30 «Ваша Свобода» 03:30,
09:30 «Поліцейська хвиля» 04:00
UA: ВОЛИНЬ
«Шустрова Live» 08:00
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок «ІТ- Документ» 09:00 «Успішні в
Україні» 09:55, 11:00, 12:00,
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
ФУТБОЛ-1
18:00 НОВИНИ 10:05 «Погода» з
09:00 «Енеїда» 09:28 Д/ц
Наталкою Діденко 10:10, 11:10,
06.00 Антверпен - Гент. Чемпіонат «Аромати Мексики» 09:55
12:15, 13:10, 14:10, 15:15, 16:10,
«Радіодень «Життя+» 10:15
Бельгії
17:10, 18:15 «Коментар» 21:00
07.45 МЮ - Кардіфф. Чемпіонат «UA:Фольк» 11:05 «Ранковий
Авторська програма «Ч/Б шоу»
гість» 11:21 Д/ц «Своя земля»
Англії
22:00 «#Скандали_тижня» 23:00
11:45, 21:50 «Тема дня» 12:15
09.30, 13.35 «Сіткорізи»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS «Радіодень.Луцьк» 12:40, 17:40, «Вартові Еспресо» 23:30
22:45 Лайфхак українською 12:50 «Мандруй своє»
10.25, 13.05, 15.30, 22.25

державна зрада, шпигунство та
заговори» 00:45 Д/ф
«Заборонена історія» 01:25
Художній фільм 06:00
Євромакс 06:30 Завтра вже
сьогодні

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Джастін та лицарі
доблесті»
12.15 Х/ф «ШІСТЬ ЛЕБЕДІВ»
14.00 Панянка-селянка
17.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+)
19.00 Т/с «Тут» (16+)
23.30 Щоденники Темного
01.00 М/с «Лис Микита»
05.50 Корисні підказки

ЕСПРЕСО

00:00 «Великий ефір Василя
Зими» 02:00, 07:00 «Політклуб
Віталія Портникова» 03:30,
06:00 «Ваша Свобода» 04:00,
22:00 «Студія Захід» з Антоном
Борковським 05:00, 06:30,
16:30 «#Скандали_тижня»
05:30, 08:30 «Поліцейська
хвиля» 09:00, 13:30 «Вартові
UA: ВОЛИНЬ
ZIK
Еспресо» 09:30 «Мандруй
ФУТБОЛ-1
07:00, 12:05 Розсекречена
своє» 10:00, 11:00, 12:00,
07:00, 09:00 Перші про
історія.
07:45
Перформанс
06.00 Арсенал-Київ 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
головне. Дайджест 07:15,
«Devam-Продовження»
07:50,
17:00, 18:00, 19:00 НОВИНИ
Чорноморець.
09:15 Коментарі 10:00 Перша
12:50
Незламний
Ільмі
Умеров
10:05 «PRO здоров-я» з Іриною
Чемпіонат України
передача 10:35, 22:35, 03:00
08:00 «Ранок «Нової Волині»
Коваль 11:05, 12:10, 14:05,
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Історична правда з Вахтангом
09:30 Свідки геноциду 1944 -го 15:10, 17:05, 18:10 «Коментар»
Передмова до туру
Кіпіані 11:00 Хард-ток-шоу
09:40, 09:50, 10:00 Мустафа
13:05, 21:00 «Міжнародний
08.15 Інтер - К’єво. Чемпіонат
«DROZDOV» 12:00 HARD з
Джемілєв. Із циклу «Напам’ять» огляд» з Юрієм Фізером 14:30
Італії
Влащенко 13:00 Гра в класику
10:20, 10:45 Д/п «Кримські
«Успішні в Україні» 15:30
09.55, 12.45, 16.50, 19.50,
14:00 Політичне ток-шоу
татари: «Крим - наш!» 11:15
«Суботнє інтерв’ю» з Радіо
20.55 «Великий футбол» Д/п «Крим. Спротив» 11:40
«Народ проти!» 17:00, 18:00
Свобода 16:05 «Людина і
Футбол 17:50, 19:00 Перші про 10.00, 15.40, 22.15 Футбол
Кримськотатарський досвід
право» з Борисом Захаровим
NEWS
головне 19:15 VOX POPULI
громадянського суспільства.
19:05, 23:00 «Суботній
19:45 Місто 20:00 Докаz
10.25 Battle Cyber
Сінавер Кадиров. Громадське. політклуб» 20:00 «Політичний
21:00 Деталі 22:00 Стежками
Коментаторів. 3 епізод. Інтерв’ю 12:00 Хвилина
МаринаД» 21:30 «Шустрова
війни 00:00 Д/ф «Коди:
Прем’єра
мовчання: пам’яті жертв
Live»

22.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»

2+2
06.00 Мультфільми
08.15 «ДжеДАІ-2019»
09.15 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «КРОВ
ТАМПЛІЄРІВ» (16+)
16.50 29 тур ЧУ з футболу
«Зоря» -«Шахтар»
19.00 Х/ф «ВІЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЕФЕКТ КОЛІБРІ»
(16+)
23.00 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK
07:00 Перші про головне.
Дайджест 07:15 VOX POPULI
08:05 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко 09:00 Докаz 10:00,
23:00 Перша передача 10:30
Стежками війни 11:00, 05:10
Перші другі 12:00, 20:10 Гра Z
вогнем 12:50 Добрий ZIK
13:20 Політичне ток-шоу
«Народ проти!» 16:10, 17:15
Прямим текстом з Остапом
Дроздовим 17:00, 19:00 Перші
про головне 17:40, 02:20
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані 18:05 Гра в класику з
Сергієм Рахманіним 19:20
HARD з Влащенко 21:00 Деталі
22:00, 06:00 Хард-ток-шоу
«DROZDOV» 23:30 Вижити в

Україні 00:00 Документальний
фільм 00:50 Художній фільм

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.10 М/ф «Суперкоманда»
12.10 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
13.20 Х/ф «МІСТ У
ТЕРАБІТІЮ»
15.00, 01.00 Панянка-селянка
18.00 М/ф «Пташині пригоди»
19.30 М/ф «Замбезія»
21.00 Х/ф «Я - ПОЧАТОК»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСПІШАЙ
КОХАТИ» (16+)
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1
06.00 Удінезе - СПАЛ.
Чемпіонат Італії
07.45 Світ Прем’єр-ліги
08.15 Дженоа - Кальярі.
Чемпіонат Італії
10.00, 14.45, 20.55 Футбол
NEWS
10.25 «Бомбардир» Яя Туре.
Прем’єра
11.00 Олімпік - Чорноморець.
Чемпіонат України
12.50, 18.00, 18.45 Топ-матч
13.00 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра

ЕСПРЕСО

00:00, 03:00, 08:30, 20:00
«Політичний МаринаД» 01:00,
23:00 «Поліцейська хвиля»
UA: ВОЛИНЬ
01:30, 16:30 «Шустрова Live»
07:00, 07:25, 07:50 Д/п «Кенгір. 02:00, 21:30 «#Скандали_
тижня» 02:30, 05:30, 21:00
Сорок днів свободи» 08:30
«Вартові Еспресо» 04:00
«Ранок «Нової Волині» 09:30
«Політклуб Віталія Портникова»
Д/п «Чесно жити і чесно
06:00, 23:30 «Суботнє
померти. Ігуменя Йосифа»
інтерв’ю» з Радіо Свобода
10:15, 15:55, 19:00
06:30, 11:05, 18:05 «Суботній
Розсекречена історія 11:15,
політклуб» 07:20 «Агро19:55 Д/п «Василь Макух.
Експрес» 07:30 «PRO здоров-я»
Смолоскип» 12:00 Хвилина
з Іриною Коваль 09:30
мовчання : пам’яті жертв
«Мандруй своє» 10:00, 11:00,
політичних репресій 12:01 Д/п
12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
«Етапом через пів-Землі: історія 17:00, 18:00 НОВИНИ 10:10,
ув’язнення Сенцова і
22:00 «Княжицький» 12:10,
Кольченка» 13:05, 13:30, 20:40, 14:05, 15:10, 16:05, 17:05
21:05 Д/п «Гібридна війна РФ у «Коментар» 13:05, 19:00
кіберпросторі проти України»
«Студія Захід» з Антоном
13:55 «Вечір на Суспільному». Борковським 14:30 «Успішні в
Сурдопереклад 14:20 «Wise
Україні» 15:30 «Міжнародний
cow» 14:35 «Будинок «Слово»
огляд» з Юрієм Фізером
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n Наша акція

Пам’ятна світлина з чемпіонами-2019.

Студенти СНУ імені Лесі Українки
таки перегнали дощ
Уже 59–й рік у Луцьку
збираються любителі бігу, щоб
позмагатися в легкоатлетичній
естафеті на призи департаменту
сім’ї, молоді та спорту Луцької
міської ради і редакції газети
«Волинь–нова». За цей час
змінилися покоління і вже внуки,
а то й правнуки перших учасників
турніру нині долають ту ж
дистанцію, що колись пробігали
їхні дідусі, аби таким чином
відзначити річницю Перемоги
над нацизмом
Леонід ОЛІЙНИК

ього року у день змагань небо
плакало, як це зазвичай буває на
9 Травня. Як не старалися учасники естафети бадьоритися, все ж
нагадували швидше мокрих курей, ніж
спортсменів (про глядачів та журналістів і говорити не варто). Травневий
дощ, звісно, не причина для скасування забігу, але погодні умови змусили
хвилюватися деяких наставників команд. «Безперечно, лячно студентів
випускати на дистанцію, бо і травмуватися, і застудитися можна, але спорт
є спорт, я теж не раз так бігав», — поділився думками керівник фізичного
виховання Коледжу технологій, бізнесу
та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Андрій Ліщук. Він розповів, що попередньо оглянув маршрут естафети й
залишився задоволений станом доріг
у центрі Луцька.
А от Олександр Оришко, який брав
участь в турнірі у складі команди спортивного клубу «Лучеськ», не побачив
жодної проблеми у негоді і переконував, що перейматися цим не варто.
«Я ще був школярем, близько
20 років тому, коли взяв участь у цих естафетах і досі намагаюся не пропускати таких заходів, аби показати людям,
що це — класно, і не треба соромитися
вийти на вулицю і бігати», — розповів
нам спортсмен. Поки ми намагалися
взяти інтерв’ю в учасників змагань й

Ц

Володимир Яловик: «Спортсмен завжди повинен мати мотивацію для розвитку!»

СНУ, перші місця у своїх категоріях здобули команди
« Крім
Луцького педагогічного коледжу, навчально-виховного
комплексу № 26, обласного ліцею з посиленою військовофізичною підготовкою (команда №1) та СК «Лучеськ».
водночас вберегти камери від доволі
рясного дощу (до речі, відео- і фоторепортаж — на сайті volyn.com.ua),
команди вишикувалися для урочистого
відкриття турніру. Перевдягнувшись,
отримавши командні номери, бігуни
якось всі разом покинули категорію мокрих свійських птахів й виглядали зібраними та налаштованими на боротьбу.
Усього для участі в естафеті цього
разу зареєструвалося 19 команд по
12 учасників в кожній, торік їх було 32
— когось таки налякала негода.
Проспівали Гімн, поклали квіти до
обеліску «Вічна слава» та могили Героя
Небесної сотні Василя Мойсея.
Головний редактор «Газети Волинь»
Олександр Згоранець подякував учасникам забігу, що не злякалися сльоти,
й побажав ніколи не здаватися, а також
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»

згадав двох постійних гостей турніру,
яких, на жаль, ми нещодавно втратили: відомі спортивні журналісти Роман
Флішаровський та Юрій Яцюк щороку
розповідали волинянам про лідерів і
аутсайдерів луцької естафети. Учасники змагань вшанували пам’ять земляків оплесками…
Дощ наче трішки припинився, всі
спортсмени — на позиціях, а поліція не
дозволяє розпочати естафету: десь на
шляху ще є перешкоди. І ось — старт.
Уже на перших метрах один із учасників спіткнувся, але не впав і здалося,
що відразу надолужив згаяний час.
Крім машини патрульних і «швидкої»,
бігунів супроводжувала автівка з відеооператором «Газети Волинь», який
зафіксував проходження кожного етапу дистанції. Маршрут традиційний:
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Владислав Бакалюк пишається,
що не підвів свою команду.

від меморіального комплексу «Вічна слава» (проспект Василя Мойсея)
продовжився вулицями Винниченка,
Словацького, Богдана Хмельницького, Сенаторки Левчанівської, Глушець,
Парковою, проспектом Волі, вулицею
Шопена і фініш — на меморіалі.
Найбільше спортсменів та їхніх
наставників турбував відрізок дороги
зі старою бруківкою поблизу міської
ради, але жодних проблем не виникло. Трішки сповільнились атлети на
Парковій, вочевидь, під гору по мокрій дорозі бігти непросто. І ось вболівальники вітають переможця: з помітним відривом від суперників фінішну
стрічку розірвав Владислав Бакалюк
зі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки,
зафіксувавши командний результат —
11 хв 2 с. Ще добре не відхекавшись,
хлопець розповів нам, що було важко,
адже його дистанція — це «стометрівка», а довелося бігти більше. Втім, він
дуже тішився, що не підвів свій виш.
Крім СНУ, перші місця у своїх категоріях здобули команди Луцького педагогічного коледжу, навчально–виховного
комплексу № 26, обласного ліцею з
посиленою військово–фізичною підготовкою (команда №1) та СК «Лучеськ».
Кубки, грамоти та грошові призи
переможцям разом із Олександром
Згоранцем вручав майстер спорту
міжнародного класу, учасник Олімпійських ігор-1996 Андрій Булковський. У
коментарі нашому виданню він розповів, що у студентські роки завжди брав
участь у схожих естафетах — з них і
розпочинається шлях у великий спорт.
P. S. Редакція газети «Волинь–
нова» та департамент сім’ї, молоді та
спорту Луцької міської ради дякують
за допомогу в організації турніру керівнику естафети, заслуженому тренеру
України з легкої атлетики Володимиру
Яловику, усім суддям, працівникам Патрульної поліції Волинської області та
Луцького центру первинної медико–
санітарної
допомоги.
са
ані
ніта
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Більше фото і відео — на сайті

VOLYN.COM.UA
Р

Е

К

Л

А

М

А

СПОРТ

www.volyn.com.ua

8 травня 2019 Середа

23

n Футбол

Згиньте, кляті воріженьки,
Жуніор — таки козак!
Фото sport.ua.

Офіційно визнано: перетворення Мораєса з бразильця
на українця відбулося з додержанням усіх необхідних норм
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ЄФА нарешті ухвалив
рішення щодо натуралізації нашою країною
32-річного
екс-бразильця
Жуніора Мораєса. Протести
Португалії та Люксембургу
відхилені — адже всі дії Федерації футболу України визнані
правомірними.
Нагадаємо,
що
після
вдалого старту підопічних

У

звинуватили збірну України
в тому, що наш дебютант Мораєс насправді не мав права
вдягати футболку з тризубом. Тож вимагали відібрати
у «синьо-жовтих» усі чотири
зароблені очки, зарахувавши
в обох поєдинках технічні поразки.
Але — дзуськи! Наші залишаються на першому місці
в групі В і можуть уже спокій-

но готуватися до наступних
поєдинків: 7 червня приймаємо Сербію, 10 червня — Люксембург.
РЕЗУЛЬТАТИ 27-ГО ТУРУ
ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
З ФУТБОЛУ В УКРАЇНСЬКІЙ
ПРЕМ’ЄР-ЛІЗІ:

змагання за медалі:
«Зоря» — ФК «Маріуполь» —
0:1; «Динамо» — ФК «Олександрія» — 1:1; «Шахтар» —
ФК «Львів» — 5:0;
боротьба за виживання:
«Олімпік» — «Ворскла» — 1:1;
«Десна» — «Чорноморець» —
2:4; «Карпати» — «Арсенал-Київ» — 1:2.

У гонці бомбардирів
лідирує той таки
Жуніор Мораєс
(«Шахтар») — 17 голів.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:

« Суперники
звинуватили
збірну України
в тому, що
наш дебютант
Мораєс насправді
не мав права
вдягати футболку
з тризубом.

»

Андрія Шевченка у відборі
до Євро-2020 (героїчна нічия 0:0 із Португалією і валідольна перемога 2:1 над
Люксембургом)
спалахнув
гучний скандал. Суперники

«Я люблю Україну, моя сім’я любить Україну, і я вдячний Україні
за все».

ЗА ВОРОТАМИ

Жуніор Мораєс, форвард національної
збірної України:
«Я люблю Україну, моя сім’я любить
Україну, і я вдячний Україні за все. Хочу всім
сказати спасибі за підтримку. Це перемога
нашої дружної команди і її шанувальників.
Зі свого боку можу сказати, що в кожній грі буду докладати всіх зусиль для того, щоб наша збірна успішно виступила у відбірковому циклі Чемпіонату Європи-2020».

ЗМАГАННЯ ЗА МЕДАЛІ
М Команда
І
В
Н
1 «Шахтар» (Донецьк)
27 22 4
2 «Динамо» (Київ)
27 19 4
3 ФК «Олександрія»
27 14 6
4 «Зоря» (Луганськ)
27 10 8
5 ФК «Маріуполь»
27 10 6
6 ФК «Львів»
27 7
9
БОРОТЬБА ЗА ВИЖИВАННЯ
М Команда
І
В
Н
1 «Десна» (Чернігів)
27 10
5
2 «Ворскла» (Полтава)
27 10
4
3 «Олімпік» (Донецьк)
27 6
10
4 «Карпати» (Львів)
27 6
7
5 «Арсенал-Київ»
27 7
3
6 «Чорноморець» (Одеса)
27 5
6

П
1
4
7
9
11
11

М
62-9
46-14
36-25
34-28
29-39
23-33

О
70
61
48
38
36
30

М
32-34
24-38
32-39
34-44
20-46
19-42

О
35
34
28
25
24
21

П
12
13
11
14
17
16

n Перша ліга

«ВОЛИНЬ» ОБМОЛОТИЛА «КОЛОС»
І ЗАСТРИБНУЛА НА ДРУГЕ МІСЦЕ!
Тим часом СК «Дніпро-1» достроково здобув «золото» Першої ліги й путівку в УПЛ
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України
з футболу, Перша ліга.
26-й тур. «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) —
«Волинь» (Луцьк) — 1:3 (0:1 —
Сіаваш Хагназарі, 20 хв.;
0:2 — Ігор Карпенко, 37 хв.;
0:3 — Младен Бартуловіч,
44 хв.; 1:3 — Ярослав Конкольняк, 45+2 хв. (з пенальті)).
1 травня 2019 року. Івано-Франківськ. Стадіон «Рух».
2600 глядачів. Головний суддя
Роман Блавацький (Львів).
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 27-й тур.
«Волинь» (Луцьк) — «Колос»
(Ковалівка, Київська область) — 2:1 (1:0 — Ігор Карпенко, 23 хв.; 2:0 — Денис Кожанов, 77 хв.; 2:1 — Володимир
Лисенко, 88 хв.)
6 травня 2019 року. Луцьк.
Стадіон «Авангард». 800 глядачів. Головний суддя Геннадій
Серпутько (Одеса).
За результатами матчів
26-го та 27-го турів луцька
«Волинь» здійснила справжнісінький прорив, стрибнувши
з п’ятого відразу на друге місце!
Спочатку лучани здола-

Ч

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Команда
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
«Волинь» (Луцьк)
«Колос» (Ковалівка)
«Металіст 1925» (Харків)
«Оболонь-Бровар» (Київ)
«Авангард» (Краматорськ)
«Інгулець» (Петрове)
«Балкани» (Зоря)
«Миколаїв» (Миколаїв)
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Рух» (Винники)
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Суми» (Суми)
«Агробізнес» (Волочиськ)
«Зірка» (Кропивницький)

I
24
24
24
23
24
24
24
25
24
25
24
24
25
24
24

В
19
16
12
14
12
11
10
10
9
9
5
5
3
2
1

Н
3
4
9
3
7
6
6
6
6
3
9
8
7
8
1

П
2
4
3
6
5
7
8
9
9
13
10
11
15
14
22

М
66-15
50-26
37-13
31-15
27-19
40-23
31-29
25-27
25-28
33-34
18-32
23-42
20-69
17-32
10-49

О
60
46
45
45
43
39
36
36
33
30
24
23
16
14
4

*За невиконання рішення ДК ФІФА від 18 вересня 2017 року
з ФК «Волинь» (Луцьк) знято 6 турнірних очок.
ли на виїзді «Прикарпаття»,
ще до перерви довівши рахунок до 3:0 на свою користь.
Щоправда, на 45+2 хвилині
підопічні Андрія Тлумака дозволили господарям поля один
м’яч відквитати…
Значно серйозніше випробування чекало «Волинь» у наступному турі, адже до Луцька
завітав «Колос» з Ковалівки, що
на Київщині.
Перед цим поєдинком «Ко-

лос» посідав друге місце в турнірній таблиці і на два очка випереджав «Волинь», яка йшла
третьою. Тож ймовірна перемога виводила лучан на чисте
друге місце!
У Луцьку того дня безпросвітно дощило, це наклало
свій відбиток як на поле, так
і на кількість глядачів на трибунах. Перше було мокрим
та важким, а других зібралося
трохи більше ніж жменька.

Проте підопічні Андрія Тлумака таки досягли бажаного!
На самісінькому екваторі
першого тайму рахунок відкрив
Ігор Карпенко. А ближче до завершення вже другої половини зустрічі рахунок на табло
подвоїв головний забивайло
у складі «Волині» Денис Кожанов.
Щоправда, на останніх хвилинах зустрічі «Колос» одненького у відповідь таки забив.
Зауважимо, що ця поразка
стала для команди з Ковалівки
лише третьою у сезоні, а два
пропущені у Луцьку м’ячі — тільки 12 і 13 у нинішній першості.
«Волинь» набирає 46 очок
і піднімається на друге місце
в турнірній таблиці! Щоправда,
«Металіст 1925», маючи лишень на один заліковий пункт
менше, ще гратиме перенесений поєдинок з «Інгульцем».
У рамках 28-го туру 11 травня «Волинь» їде у гості до «Миколаєва». Того самого, який
у 26-му турі доволі несподівано дав лупня (3:0!) тому ж таки
«Металісту 1925»!
Ну а «золото» Першої ліги —
а разом з ним і пряму путівку
до УПЛ — вже здобув СК «Дніпро-1».

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій Тлумак,
головний
тренер
«Волині»
після
поєдинку
з «Колосом»:
«Згідний, що десь ми зіграли не свій футбол, але
сьогодні був потрібен результат. Тому десь переходили й на другий номер… Але
результат є, тож зробили все
правильно. Я задоволений».
Результати 26-го туру:
«Інгулець» — «Суми» — 6:0;
«Миколаїв»
—
«Металіст
1925» — 3:0; «Балкани» — СК
«Дніпро1» — 0:2; «Прикарпаття» — «Волинь» — 1:3; «Колос» —
«Агробізнес» — 1:0; «Авангард» — «Гірник-Спорт» — 1:1;
у зв’язку зі зняттям зі змагань
«Зірки» «Руху» зараховано
технічну
перемогу;
«Оболонь-Бровар» не грав через
зняття зі змагань «Кобри».
Результати 27-го туру:
«Агробізнес» — «Миколаїв» — 1:1; СК «Дніпро-1» —
«Інгулець» — 3:3; «Металіст
1925» — «Рух» — 2:1; «Оболонь-Бровар» — «Балкани» —
1:1; «Суми» — «Прикарпаття» —
2:3; «Волинь» — «Колос» — 2:1;
у зв’язку зі зняттям зі змагань
«Зірки» «Гірнику-Спорту» зараховано технічну перемогу;
«Авангард» не грав через зняття зі змагань «Кобри».
У списку бомбардирів
лідирує Станіслав Куліш
(СК «Дніпро-1») — 17 голів
(5 — з пенальті). n
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n Світ захоплень

n Виростеш ти, сину…

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

У ЗАБРОДАХ
НА РАТНІВЩИНІ
ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ
ШКОЛИ ВСТАНОВИЛИ
ДОРОГОВКАЗ ДОДОМУ

Такі шкатулки для прикрас згодяться кожній жінці.

НАВІТЬ ІЗ ЧЕХІЇ ДО ВІТИ
ДЗВОНЯТЬ: «ВИРУЧАЙ!»
Молода майстриня з Ківерців створює оригінальні вироби
прямо з «підніжного матеріалу»
Євгенія СОМОВА

атеріалом для рукотворів
стало
морське каміння
і мушлі. У її руках вони перетворюються на піратські
парусники, рамки для фотознімків, шкатулки, панно…
— Трохи фантазії — і
з дармового матеріалу
можна зробити сувенір,
— каже Віта Демчишина. — Ось, бачите, на стіні годинник висить. Був
якийсь сірий, невиразний,
а в рамці у морському стилі
став гарним доповненням
до інтер’єру.
Те, що викинуте штормом і обточене водою
каміння та «будиночки
молюсків» можуть стати
сновою для рукотворів,
Вікторія зрозуміла, коли
гуляла одеським пляжем.
Ходила берегом, збирала
дари моря і дивувалася,
що більшість людей не бачить, яке добро лежить під
ногами. Додому їхала із
сумкою, набитою «скарбами». І тепер якщо вдасться
вирватися до моря, попри
невдоволення
чоловіка,
везе камінці, мушлі.
— З камінцями не

М

треба довго возитися, —
каже. — Вони практично
готові до роботи. А от щоб
підготувати мушлі, потрібні зусилля, бо ж ідеальні
трапляються рідко. Треба
затерти наждачним папером сколи, очистити від
слідів власників «будиночків», замочити в речовині,
яка містить хлор. Для надання блиску — покрити
лаком. Підходить і звичайний, для нігтів. А вже потім
можна кріпити до основи,
клеїти.

Розповідає, що нову
техніку освоїла швидко.
«Нагуглила» в соцмережах, спробувала зробити
перший сувенір на морську тематику — вийшло,
бо ж має вмілі руки і творчу
фантазію. Жінка закінчила
факультет образотворчого
і декоративно–прикладного мистецтва Східноєвропейського університету
імені Лесі Українки. Та й різати, клеїти, робити щось
власними руками любила
ще з дитячих літ. До речі,

з-під мінералки, склянки від йогурту,
« Пляшки
взуттєві коробки Віта не викидає. Все це
набуває другого життя, перетворюється на
оригінальні речі — шкатулки, вази.

»

У роботі майстриня використовує пістолет, силікатний клей, двосторонній
скотч. Перед тим, як узятися за виготовлення, робить
начерк–схему на папері,
малює річ, яку створила її
уява. Працює вночі, бо ж
вдень треба повчити уроки
із сином, доглядати трирічну доньку, допомагати свекрусі по господарству.

виготовляє свої вироби, як
каже, по суті, з нічого. Те,
що інші вважають сміттям,
для неї стає матеріалом
для рукотворів. Пляшки
з-під мінералки, склянки
від йогурту, взуттєві коробки не викидає. Усе це набуває другого життя, перетворюється на оригінальні
речі — шкатулки, вази,
органайзери, футляри для

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
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мобільників. Для декору
майстриня використовує
шнури, стрічки, мережива,
бусинки, шматки тканини.
Тож знаючи це, друзі зносять їй усе, що їм зайве.
Складає пані Віта й солодкі букети і різноманітні
композиції з цукерок. Підбирає не лише смачні, а й в
гарних обгортках, які поєднуються із загальним стилем роботи. Буває, що на
букет йде більше кілограма цукерок. Діти люблять
подарунки, які можна не
лише їсти. Тож майстриня
виготовляє для них різноманітні танки, ретроавтомобілі, казкові будиночки,
ляльки.
Серед її рукотворів є
й новорічні вінки та композиції, резинки, обручки, заколки для волосся,
вироби з бісеру, квіти для
оздоблення короваїв, інша
весільна атрибутика. Нетрадиційною
творчістю
Віта зайнялася, коли була
в першому декреті. Вирішила привітати свекруху з
днем народження, піднести їй корзину із незвичайними квітами — овочевими
або цукерковими. Як зробити, підказав той же інтернет. Мамі–свекрусі сподобався подарунок. А потім
сестра попросила зробити
щось подібне кумі. І пішло–
поїхало… Тепер у Ківерцях
усі, хто хоче подарувати
дорогим серцю людям
щось оригінальне, йдуть
до Вікторії. Вона завжди
придумає. Навіть сестра із
Чехії просить: «Зроби щось
таке рідне, українське, щоб
привітати подругу». Іноді
замовники приходять і з
власними ідеями.
— Тоді легше, — каже
Вікторія. — Бо знаєш, чого
хоче людина.
Моя співрозмовниця зізнається, що розуміє: пора
зупинитись на якомусь
одному виді декоративно–
прикладного мистецтва.
Але ж не може. Їй хочеться
і з бісеру щось зробити, і
соломкарством зайнятися, і лозоплетінням. Тож
залишається побажати Віті
натхнення, творчих ідей у
багатогранному світі мистецтва. n
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місцевому НВК учні 8–11-х класів
спільно з учителями на дерев’яних дощечках викарбували назви найбільших міст України, вказавши
відстань до рідного села (на фото).
Директор Забродівського освітнього
закладу Роман Тарасюк зазначає, що
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У

кожен учень пам’ятатиме
« Тепер
відстань до альма-матер.
»
Тепер кожен учень пам’ятатиме відстань до альма-матер. За інформацією
звернулися до безкоштовного картографічного сервісу Google Maps, який
вирахував найкоротшу дорогу.
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на безпечний шлях у життя і буде символом надії на повернення додому. «Дякую
всім причетним до його створення. Ми —
круті!» — зазначає Роман Тарасюк. n
Фото із «Фейсбук»-сторінки Романа ТАРАСЮКА.
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