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n В епіцентрі лиха

Фото з особистого архіву Тараса ОРАНСЬКОГО.

»

Фото Лариси МАТУС.

Троє волинських
медиків допомагають
італійцям боротися
з коронавірусом
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Це анестезіолог-реаніматолог
Тарас Оранський (на фото ліворуч),
хірург Андрій Власюк та ендокринолог
Софія Черниш
с. 6

»

Фото Олександра ПІЛЮКА.

дки з народу
n Самородки

( Пряма лінія
ПОСТАВТЕ ЗАПИТ
ЗАПИТАННЯ
ГОЛОВНОМУ ПОЛІЦЕЙСЬКОМУ
ОБЛАСТІ ПІД ЧАС ПРЯМОЇ ЛІНІЇ
В «ГАЗЕТІ ВОЛИНЬ»
Фото vl.npu.gov.ua.
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14 квітня, у вівторок,
новий начальник ГУНП
у Волинській області,
полковник поліції

Юрій Крошко
відповість на запитання
наших читачів.
Із 12–ї до 13–ї ви
зможете поспілкуватися із
Юрієм Олександровичем,
зателефонувавши на номер:

( 0673522244.
У Миколи Станіславовича є «і ставок, і млинок, і вишневий садок…».

МИКОЛА САЛІВОНЧИК
ЗМАЙСТРУВАВ ВДОМА ВІТРЯК
І ТЕПЕР МАЄ СВОЄ БОРОШНО!
Такого млина не знайдеш не тільки в селі Щитинь
Любешівського району, а й в у всій окрузі

24
СТОРІНКИ:

в одному номері —
одразу два.
Читати вистачить
на цілий тиждень!
Не забудьте подякувати листоноші,
що, незважаючи на коронавірус, доставила вам
газету «Волинь» додому.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Будьте здорові!
Наш YouTube-

канал
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ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

»

с. 10

Свої запитання можна також надіслати
на електронну адресу редакції:
volyn.nova@gmail.com.

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 28.04.2020 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

Наш Telegram-

канал
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Доброго дня
вам, люди!

10 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.31, захід — 20.08, тривалість дня — 13.37).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 17 день Місяця.
Іменинники: Марія, Іларіон, Степан, Ілля.

Фото tatler.com.

11 КВІТНЯ

Бережіть себе і близьких!

Ой, і нелегка поштарська ноша у пана Миколи...

Фото Людмили ВЛАСЮК.

Красномовніше за цю
світлину годі знайти
слів. Так працюють у
Троянівському відділенні
зв’язку на Маневиччині — не
боячись труднощів, як цей
листоноша. Поштарі дуже
просили саме так назвати
свого колегу за його добре
серце і працелюбність.
Дівчата, я обіцянку
виконала!

n

Сонце (схід — 6.29, захід — 20.09, тривалість дня — 13.40).
Місяць у Стрільці. 18 день Місяця.
Іменинники: Марко, Кирило, Остап, Іван.
12 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.27, захід — 20.11, тривалість дня — 13.44).
Місяць у Стрільці. 19 день Місяця.
Іменинники: Іван, Пантелеймон, Захар.
13 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.24, захід — 20.13, тривалість дня — 13.49).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 20 день Місяця.
Іменинники: Веніамін, Інокентій, Ганна, Яків.
14 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.22, захід — 20.14, тривалість дня — 13.52).
Місяць у Козерозі. 21 день Місяця.
Іменинники: Марія, Марко, Макар, Юхим.
15 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.20, захід — 20.16, тривалість дня — 13.56).
Місяць у Козерозі, Водолії. 22 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Юхим, Сава, Микита.
16 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.18, захід — 20.18, тривалість дня — 14.00).
Місяць у Водолії. 23 день Місяця.
Іменинники: Феодосія, Микита, Іван, Йосип.

Людмила ВЛАСЮК

Він нагадує мені доброго «почтальйона Пєчкіна» із мультфільму дитинства. І там є така фраза:
«Я чому вредний був? Тому що у
мене велосипеда не було. А тепер
добрішати буду». Микола Скулінець й сам так віджартовується,
бо сьогодні від негативних думок
рятує лише гумор. Листоноша, а
відомо, що заробітна плата у них
незавидна, розвозить пошту на
власному авто. Він і сам сміється:
«Поки є зарплата, то машиною,
потім мотоциклом, а гроші кінчаються — то велосипедом. Отак і
живемо».
А якщо серйозно, то Микола
Скулінець справді заслуговує
уваги — він єдиний чоловік–листоноша у своєму колективі.
На пошті з’явився зовсім недавно, років п’ять тому, але його
чоловіча підтримка тут вельми

www.volyn.com.ua

Жебраки пандемії не бояться
Цього безногого чоловіка, який просить
милостиню не один рік, можна найчастіше
побачити в центрі Нововолинська,
навпроти магазину «Вопак»
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Всі жінки-колеги відчувають підтримку єдиного чоловіка у відділенні.

відчутна. Кажуть, що є кому і лампочку вкрутити, і дров принести.
Сам із Бережниці, там і розносить кореспонденцію. І найголовніше — він батько 11 дітей, привітний у спілкуванні, відразу йде
на контакт. Каже: «Ви запитуйте,

Спробуйте — не пошкодуєте!

Попостимо по–нардепівськи?
Як з’ясувалося, навіть
у Верховній Раді багато
хто дотримується посту,
тож у парламентській
їдальні подбали про
відповідне меню (звісно,
ще до карантину). Ціни і
фотографії страв днями
опублікували «Українські
новини». Окрім того,
Фото ukranews.com.
видання поділилося
рецептом смачних і корисних морквяних котлет із меню
українських депутатів. Ця дієтична страва вітамінна,
апетитна, та й готується просто. Здається, приблизно
такі котлети робили наші мами у 1990–х. Згадаємо?
Інгредієнти: 5–7 середніх морквин, 100 г манної крупи,
1 ст. л. цукру, 1 ч. л. солі, 0,5 ч. л. меленого чорного перцю.
Приготування. Моркву вимити, скласти в каструлю, залити водою так, щоб рідина повністю покривала овочі, і варити на середньому вогні приблизно 25–30 хвилин. Охолоджену моркву почистити і натерти на дрібній тертці. Додати
цукор, сіль і перець, а також половину норми манної крупи,
перемішати до однорідності. Сформувати з цього фаршу
невеликі котлети, обкачати в манній крупі, що залишилася,
і смажити на середньому вогні в добре розігрітій олії по
2–3 хвилини з кожного боку до утворення золотистої скоринки. Потім зменшити вогонь, сковороду накрити кришкою і на маленькому вогні готувати котлети ще 10 хвилин.
А в багатьох родинах уже повним ходом готуються до
найвеличнішого свята — Воскресіння Христового. І хоч цьогоріч його зустрічатимемо із тривогою, та без великодньої
випічки ніяк не обійтися. Тож господині знайдуть у традиційній рубриці «Пальчики оближеш» сьогоднішнього випуску
«Цікавої газети на вихідні» аж ДВІ СТОРІНКИ рецептів
пасок і помадок до них. А в наступному номері — за 16 квітня — оригінальні і класичні страви до святкового столу. Не
пропустіть!

а я відповідатиму». Дивлячись,
як цей чоловік тягне величезний
мішок із посилками на другий
поверх у відділення поштового
зв’язку, подумала: «Ой, нелегка
ваша поштарська ноша, пане Миколо!».

Увага: пандемія соціальної
безвідповідальності!
У Луцьку майже вдвічі зросла ціна
на часник (природний антибіотик) та
лимони
Менш помітно повзуть вгору ціни на
гречку, цибулю й інші продукти, бо їх підвищили постачальники! Так пояснюють
деякі торгові мережі «зліт» розцінок на
продукти. Моралізаторство відмінимо, бо
дієвішою є мова штрафів. У Шанхаї, наприклад, місцеві антимонопольники покарали бізнесмена на 290 тисяч доларів
за підвищення цін на овочі (ціна зросла
майже в 7 разів). І в нас активна позиція
Антимонопольного комітету могла би бути
кращою за будь–які лекції про підвищення
соціальної відповідальності бізнесу у цей
складний для світу час.

Віруси минають,
а гроші залишаються
Тост–пісня
Вірус і його наука —
То є справді класна штука!
Хай той вірус процвітає,
Він нам грошей назбирає!
А як хоче жити хлоп,
Очі вилізуть на лоб.
Далі їжу він купує,
Хоч копієчку рахує.
Бо сидить він без роботи,
Доти, доти, доти, доти.
Доки здохне вірус той,
Але він ще йой–йой–йой.
Хай живе і процвітає,
Він нам грошей назбирає!

Сидить собі тихо та сумирно в інвалідному візку.
Має свій контингент співрозмовників, які щодня
підходять до сердеги, принесуть якусь булочку й
ведуть із ним голосні серйозні розмови так, ніби
це відбувається не на вулиці, а у якихось просторих
кабінетах чи овальних залах.
Для нещасного нема погодних перешкод у
вигляді дощу, снігу чи негоди. Не став пересторогою і коронавірусний карантин, який передбачає
обмеження спілкування та перебування у помешканні (як дізналася, якесь у нього є). А одного дня,
повертаючись з магазину, почула, як один із його
«друзів» напівжартома запитав, чи не боїться той
«зарази». У відповідь інвалід скрушно похитав головою: «Погано, що людей на вулицях мало. Мені
б хоч на сигарети й на їдло нашкребти…» Що тут
скажеш? У кожного своя мрія…

n Погода

«День першого цвітіння абрикос
приходить янгол з квіткою розквітлою»
Про чарівний період у природі, коли «радість
п’єш до дна», пише поетка Богдана Матіяш
За прогнозами чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі,
10 квітня — мінлива хмарність, вночі невеликий дощ. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду, вночі пориви — 15 — 20 метрів.
Температура повітря по області вночі від 1 до 5
градусів тепла, вдень — 8–13 вище нуля. 11-го —
мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно–
західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі сильні
заморозки — від 0 до мінус 5 градусів, вдень —
плюс 9–14. 12 квітня — мінлива хмарність, без
істотних опадів. Вітер південно–східний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі від
0 до 5 градусів морозу, вдень — 10–15 вище нуля.
13-го — мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно–західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви — 15 — 20 метрів. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів
тепла, вдень — 14–19 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 10 квітня було 1967 року — плюс 26, найхолодніше — 2012-го — мінус 4 градуси.
У Рівному 10–11 квітня мінлива хмарність.
Температура повітря від 1 градуса вночі до
13 вище нуля вдень. 12–13-го — ясна погода,
без опадів. Температура повітря вночі — 1 градус вище нуля, вдень —
плюс 18.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n О часи! О звичаї!
Фото eurosolidarity.com.
Фото 1ua.com.ua.

«Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором:
обрати або Україну, або Коломойського».

Петро Порошенко:
«Відсутність співпраці з МВФ
означає дефолт, а дефолт —
це наступ Росії»
«Яку таку нелюбов до України в собі знайшли —
до українського народу, до пенсіонерів, — що поставили
інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси
України?»
Петро МАКАРУК

реба чесно сказати людям: дефолт,
до якого Україну
штовхають деякі політики та олігархи — це відсутність зарплат, пенсій
і наступ Росії. Про це заявив
лідер партії «Європейська
солідарність», п’ятий Президент України Петро Порошенко в ексклюзивному
інтерв’ю телеканалам «Прямий», «Еспресо» та «5 канал».
«Подивіться, яка коаліція
склалася проти прийняття
цього закону (так званий
«антиколомойський» закон,
прийняття якого вимагав
МВФ як умову для продовження співпраці з Україною. — Ред.) — це ОПЗЖ
із Медведчуком, група Коломойського, Тимошенко
з «Батьківщиною». Яку таку
нелюбов до України в собі
знайшли — до українського народу, до пенсіонерів,
до всіх, що поставили інтереси олігарха Коломойського вище за інтереси України?» — наголосив Петро
Олексійович.
«Я хочу наголосити, що Зеленський залишився перед дуже непростим вибором: обрати або
Україну, або Коломойського (закон унеможливлює
повернення олігархові націоналізованого Приватбанку. — Ред.). На щастя,
зараз вибір був зроблений
на користь України. Як буде
далі — я не знаю. Бо замість

Т

того, аби прийняти закон
про банки в цілому, він був
прийнятий у першому читанні. В які ігри ми намагаємося
грати? Щоб зараз накидали
поправок (їх уже внесли рекордних 16 тисяч — Ред.),
затягнули і зруйнували таким чином напрямок співпраці з міжнародними фінансовими організаціями», —
застерігає Порошенко.
«Тому вибір простий: або
депутати працюють на Росію (бо відсутність МВФ означає дефолт країни, а дефолт означає російський
наступ), або ми працюємо
над порятунком держави, бо сьогодні мова йде
не про розвиток, а про порятунок України. І тут треба
чесно говорити з народом.
І тому ніхто навіть сумніву
не мав, що «Європейська
солідарність» буде лідером
цього процесу», — наголосив лідер партії.
ДО РЕЧІ

Жоден із волинських
нардепів не підтримав
цей законопроєкт у першому
читанні.
Представник «Слуги народу» Вячеслав Рубльов
був «відсутній», у групі
«За майбутнє» «відсутніми» на сайті Верховної
Ради значились Ігор Палиця, Ірина Констанкевич
та Степан Івахів. Ігор Гузь
не голосував. Усіх цих волинських нардепів оглядачі зараховують до так
званої «групи Коломойського».

« Подивіться,
яка коаліція

Ось він, своєрідний музей під відкритим небом, над яким з чиєїсь
злочинної байдужості нависла загроза.

Ледь не згоріло село
Сваловичі: язики вогню
сягали 10 метрів
У цьому автентичному куточку Волинського Полісся
на Любешівщині знімався чесько-словацькоукраїнський художній фільм «Пофарбоване
пташеня». Режисер Вацлав Маргоул вибрав
його, бо тут і декорацій не треба було робити для
відтворення подій, що стали вже історією. І ось цієї
перлини могло не стати
Катерина ЗУБЧУК

склалася проти
прийняття цього
закону — це ОПЗЖ
із Медведчуком,
група Коломойського,
Тимошенко
з «Батьківщиною».

»

n Пряма мова
Софія ФЕДИНА,
нардеп від
«Європейської
солідарності»,
про рекордні
понад 16 тисяч
поправок, які
внесли деякі депутати
спеціально для того, щоб
затягнути голосування
по «антиколомойському
закону» у другому читанні:

»

Ми бачимо ситуацію,
коли банк Коломойського для окремих депутатів
і окремих середовищ
є набагато важливішим,
ніж держава і ніж добробут українського народу.
Ми розуміємо, що всі
ці тисячі правок перешкоджають вчасно отримати
допомогу від МВФ, а відтак
Україна все більше стоїть
на межі дефолту. Треба добре запам’ятати імена тих
депутатів, які всі ці правки
подали, адже ми розуміємо, що вони просто продали українську державу. n

»

огонь
був
такої
сили, що язики його сягали 5–10 метрів. А перекинулося полум’я сюди через
річку Прип’ять. Директор Національного природного парку
«Прип’ять — Стохід» Олександр
Сащук у телефонній розмові
розповів:
— Біда сталася минулого
понеділка. Вогонь добрався до Сваловичів з боку села
Бучин. Стихію приборкували
рятувальники, служба охоро-

В

тря — 18 градусів, сильний
вітер, який лише роздмухував
полум’я. А довкруг дуже багато сухого очерету, осоки, і все
це спалахувало, як смолоскип.
До того ж територія у заплаві
Прип’яті важкодоступна. І нарешті таке: у цій річці нинішньої
весни так мало води, як ніколи.
Навіть заправити водою пожежну машину і то непросто.
Директор Національного
природного парку «Прип’ять —
Стохід» Олександр Сащук
не може стримати обурення
діями якогось палія, котрого,

річці нинішньої весни так мало води,
« Уякційніколи.
Навіть заправити водою пожежну
машину і то непросто.
ни нашого парку, працівники
ДП «Любешівське лісомисливське господарство», «Любешівагроліс». Полум’я було такої
сили, що його не вдавалося
зупинити. Виникала загроза
загибелі людей. Тут працювали
декілька пожежних автомобілів,
трактор із плугом, який оборював територію з боку села, щоб
перекрити шлях вогню.
За словами Олександра
Сащука, ясно, що стихія — рукотворна: хтось ось так бездумно, незважаючи на те, які
можуть бути наслідки, вирішив
спалити суху траву. На жаль,
це вже стало на Волині масовим явищем. Проблема боротьби з вогнем ускладнювалася тим, що квітневої пори
висока температура пові-

»
як він висловився, і людиною
важко назвати. Це ж гине все
живе — тварини, які населяють
водно-болотні угіддя, не мають шансів порятуватися. Тож
з боку держави покарання для
тих, хто нищить довкілля, має
бути суворішим.
У Сваловичах мені доводилося бувати не раз. Без перебільшення скажу, що знаю всіх
його жителів. Років п’ятнадцять
тому їх було зо два десятки,
а сьогодні вже вдвічі менше.
Переважно це люди літнього віку, які нікуди не подалися з рідного куточка й стали
частинкою унікальної природи.
Важко навіть уявити, як болить
їхнє серце тепер, коли бачать
чорне згарище на підступах
до села. n

Статуетку символу міста — кликуна, встановлену біля Східноєвропейського національного університету у Луцьку (на фото),
по-варварськи видерли невідомі. Мініскульптури встановлюються в Луцьку
в рамках проєкту, започаткованого ще 2015 року. Їх неодноразово викрадали, але щоразу знаходили зловмисників і статуетки повертали на свої місця.

Фото Поліни ЗАБОЛОТНОЇ.
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Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст України

«Життя іде
і все без коректур»
Читаєш ці поетичні рядки і вражаєшся,
наскільки все просто й водночас навдивовижу
геніально сказано. Може, в когось на думці і
було щось аналогічне, але «вдягнути» його в
потрібні слова змогла тільки Ліна Костенко
ро її «життя без коректур» мимоволі згадала,
коли прочитала у соцмережах, як хтось пропонує «2020 рік виключити і перепоставити,
бо він із вірусом». Ось такий жарт на тему дня —
відповідно до біди, яку ми переживаємо у зв’язку
із коронавірусом. От би справді можна було натиснути чарівну кнопочку і перезавантажити якщо не
весь рік, то принаймні нинішню весну. На жаль, так
можна лише пофантазувати, а ось життя наше без
чернеток — його не підправиш…
А хотілося б, бо ж карантин з його правилами й
вимогами багато що поставив, як то кажуть, з ніг на
голову. Хіба ж то нормально, що березень минув,
а я впродовж цього місяця жодного разу не була
у відрядженні?! Пригадую останню (чи крайню, як
зараз люблять говорити) поїздку на Любешівщину,
зокрема, у село Щитинь, яка була у лютому. Повертаючись ввечері до Луцька і знаючи, що на диктофоні записано чимало історій для майбутніх публікацій, припускала, що наступного разу, коли знову
зберуся у дорогу, це вже буде весна. Тільки тоді ще
ніхто не відав: весна прийде, що б там не сталося, бо ніякий коронавірус не може спинити колесо
природи, ось тільки пандемія втисне нас в особливі
рамки, і від відряджень на деякий час доведеться
відмовитися. Залишається тільки пошкодувати, що
березневої пори так і не довелося побувати на Поліссі. Адже це не лише не написані репортажі, а й
втрачені враження.
Це ж не вдалося побачити перших лелек, які зазвичай повертаються із теплих країв у кінці другої
декади першого весняного місяця. Як і «жнив» у березових гаях, де традиційно щороку лісівники заготовляють сік. Чи помилуватися галявиною, вкритою
суцільним білим килимом анемон. Щоб хоч якось
компенсувати цю втрату вражень, спускаюсь до
вулиці Глушець, поряд з якою живу, де, знаю, уже
цвітуть лісові фіалки, кульбаба, ще якісь квіточки,
назва яких мені й не відома.
А ще такою компенсацією стала поїздка у моє
Любче, що в Рожищенському районі. Якби не карантин, який наклав табу на пасажирські перевезення,
я б у березні, як це буває кожного року, відкрила
весняно-літній сезон і щотижня бувала б там. Та в
ситуації, яка склалася нині, виручити може лише
дочка, сівши за кермо автомобіля. І виручила. Минулої суботи ми були на своїй «фазенді», про життя-буття якої не потурбуєшся віртуально. Тут треба
хоч час від часу бути, підтримувати сякий-такий порядок. А ось такої весняної пори настроюватися на
те, чим село мене і тримає, не відпускаючи від себе,
хоч уже майже півстоліття, як стала лучанкою: садити, сіяти, а за якийсь час придивлятися до рядочків,
чи ж добре зійшло…
Побувавши у Любчі, не лише компенсувала враження від спілкування з природою, втрачені через
незвичайність нинішньої коронавірусної весни, а й
набралась трохи того оптимізму, з яким тут живуть
люди, незважаючи на епідемію. Вони бідкаються, що автобус не ходить і якщо треба добратися
в Рожище чи Луцьк, то треба видзвонювати, хто б
то із знайомих підвіз (це турбує, зокрема, тих, хто
працює в райцентрі). І нарікають на те, що захисні
засоби навіть якби й хотіли мати, то на місці їх нема
де купити. Хоч про захисні засоби, то вже так, до
слова — сусідка, яка йшла дорогою і побачила, що в
мене закрите обличчя, гукнула: «У нас у селі можна
й без маски!». І справді їх ніхто тут не носить — хіба
лиш продавці у магазинчиках. В основному надія
на те, що життя у своїй хаті, по суті — на природі,
де нема натовпу, вбереже від злощасної інфекції.
Люди працюють у полі — хтось уже посадив картоплю чи посіяв буряки, інший оре, готує поле для
подальших робіт. Відчувається дух передвеликодніх
турбот: одні порядкують на обійсті, інші підбілюють
дерева у садку чи вибивають килими… А ще йдуть
на кладовище, щоб прибрати після зими могили
рідних.
2020 рік — високосний та ще й із загадковим,
підступним вірусом, але його треба прожити таким,
який він є. Іншого не буде… n

П

Всі ходимо у масках,
а люди, старші 60 років,
мають сидіти вдома
Роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину
Прийняті постановою №211 нові норми обмежувальних
заходів викликали в українців безліч запитань. Тому
надаємо роз’яснення щодо найбільш поширених із них
? ЧОМУ ЗАПРОВАДИЛИ ПРАВИЛО НОСИТИ
З СОБОЮ ДОКУМЕНТИ,
ЩО ПОСВІДЧУЮТЬ ОСОБУ?
v Наявність у людини документів дасть змогу перевірити,
чи мусить вона бути на самоізоляції або в обсервації. А також це забезпечить органам правопорядку застосовувати
адміністративну відповідальність для порушників правил
карантину.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ БЕЗ МАСКИ?
v У постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях
ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце — частина будь–якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату
(під’їзди, підземні переходи, стадіони, парки, сквери, дитячі
майданчики, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні заклади та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений
органами місцевої влади. Наприклад, у Києві до громадських
місць відносяться також зупинки громадського транспорту
та 50–метрова зона навколо них; церкви та 50–метрова зона
навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів,
зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них
територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь–який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське
місце».
? НАВІЩО ЗАПРОВАДЖУЄТЬСЯ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
МАСКОВИЙ РЕЖИМ?
v Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи
розповсюдження коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є
переносником вірусу, проте здатні наражати на небезпеку
інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного
матеріалу, який може містити збудник, зменшується.
? ЯКА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ
КАРАНТИНУ? ЧИ МОЖУТЬ МЕНЕ ОШТРАФУВАТИ ЗА
ПОХІД В ПАРК ЧИ ВІДСУТНІСТЬ МАСКИ?
v Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17
тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням,
може бути й кримінальна відповідальність.
? ЧИ ЗАКРИВАЮТЬ ЦЕРКВИ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ?
v Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися
вдома на період карантину.
? ХТО КОНТРОЛЮВАТИМЕ ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ
КАРАНТИНУ? ЧИ БУДЕ ПОЛІЦІЯ СТОЯТИ НА ВХОДАХ
У ПАРКИ?
v Контроль за дотриманням правил карантину в публічних
місцях здійснюватимуть МВС та Нацгвардія.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ ПО ВУЛИЦІ ВТРЬОХ?
v Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток —
супроводження дітей незалежно від їх кількості.

? У ЯКОМУ ВИПАДКУ ЛЮДЯМ, СТАРШИМ ЗА 60 РОКІВ,
МОЖНА ТЕПЕР ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ?

v Люди віком понад 60 літ поки що мають сидіти вдома. Вони
належать до групи підвищеного ризику, відтак — потребують
самоізоляції. Що це означає? По–перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По–друге,
утримуватися від контакту з іншими особами — крім тих, з
якими вони спільно проживають.
А якщо вони не мають близьких людей молодшого
віку, які можуть про них піклуватися?
Людям, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на
COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більш ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди
мають дотримуватися маскового режиму.
Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, що одиноко проживають,
серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які
перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
? ЧИ МОЖНА БУДЕ ГУЛЯТИ НАВКОЛО БУДИНКУ?
v Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна
пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/
сквери, зони відпочинку тощо.
? ЧИ ДОЗВОЛЕНО ВИХОДИТИ НА ВУЛИЦЮ З ДІТЬМИ?
ЧИ МОЖНА ДІТЯМ, МОЛОДШИМ 14 РОКІВ,
ВИХОДИТИ САМИМ НА ВУЛИЦЮ?
v Дітям до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. У постанові №211 вказано,
що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в
громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та
територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не
покидати домівку без супроводу дорослих.
? ЧИ МОЖНА ХОДИТИ В ПАРК ЧИ СКВЕР?
v Ні, відтепер — не можна. Відвідування парків, скверів, зон
відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше, ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше, ніж удвох. Вигул домашніх тварин в парках та
скверах дозволяється лише однією людиною.
? КОЛИ ДІТИ ЗНОВУ ПІДУТЬ У ШКОЛУ?
v Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі
освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проект «Всеукраїнська школа онлайн».
Старт трансляції — 6 квітня.
? ЧИ ПРАВДА, ЩО МАГАЗИНИ, БАНКИ ТА АПТЕКИ
МАЮТЬ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ ВІДВІДУВАЧІВ МАСКАМИ
АБО РЕСПІРАТОРАМИ?
v Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб
відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів
виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення
себе масками покладається на відвідувачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!
Джерело: kmu.gov.ua.

Військовий капелан Олександр Вронський розвозить продуктові набори лучанам, які
опинилися у скруті в зв’язку з карантином. Разом із матінкою закуповує харчі: макарони,
крупи, сіль, олію, чай, печиво. До благодійності, яку нині координує церква, потроху долучаються небайдужі волиняни, каже отець Олександр. Таким волонтерством займаються ще
декілька священників Волинської єпархії ПЦУ. Гроші на продукти переказують благодійники.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua
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ОВИНИ КРАЮ

Навіть за захисні костюми
від коронавірусу Порошенкові
довелося воювати з росіянами

ЇХНЄ ЖИТТЯ ТІЛЬКИ
ПОЧИНАЛОСЯ

Фото eurosolidarity.org.

Першу партію їх уже відправлено в лікарні України
Дарія КЛИЧ

тисяч спеціальних
захисних костюмів,
які були доставлені
з Китаю коштом корпорації
РОШЕН та Фонду Порошенка,
відправлені в медичні заклади Чернівців, Тернопільської
області, Києва та Вінниці.
До кінця тижня планується
передати такі костюми в інші
області України. Про це п’ятий Президент, лідер партії
«Європейська солідарність»
розповів у Відкритому партійному офісі, звідки почав свій
шлях по Україні цей критично
важливий для лікарів вантаж.
«Так само, як ми в 2014–
2015 роках об’єдналися
і давали відсіч російській
агресії зусиллями добровольців, волонтерів, простих
громадян, так само, як тоді
ми збирали бронежилети,
розгрузки, найбільш необхідне в роздягнутій, роззброєній
і майже знищеній українській
армії, так само тепер ми ма-
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ємо захистити наших лікарів,
бо саме вони зараз на передньому фронті боротьби з коронавірусом», — наголосив
Порошенко.
«Медики мають бути одягнені в захисні костюми, мати
якісні маски, якісні противірусні окуляри, бахіли, рукавички, мати головне обладнання
і ліки для того, щоб рятувати
українців», — перерахував Петро Олексійович. Він показав
демонстраційний костюм —
саме такий, який необхідний
для багатогодинної зміни
медперсоналу в інфекційних
відділеннях. «Він стерильний,
найвищого рівня захисту,

Олена ВОЛИНЕЦЬ

ро це повідомляє сектор комунікації поліції Волині,
висловлючи щире співчуття рідним та близьким покійних. Досудове розслідування розпочало територіальне управління ДБР, розташоване у Львові. Процесуальне
керівництво здійснює прокуратура Волинської області.
А у місті гірників автомобіль Opel Me riva, за кермом
якого була 50-літня жінка, зіткнувся лоб в лоб із ВАЗ 2115.
Внаслідок цього 60-річний чоловік, який їхав жигулями,
загинув на місці. Водій іномарки з травмами була госпіталізована. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження. n

П

Прокуратура Волині затвердила й скерувала
до суду обвинувальний акт у розслідуваному
слідчими Теруправління ДБР, розташованого
у Львові, кримінальному провадженні про заміну
номера кузова транспортного засобу, вчинену
за попередньою змовою групою осіб, серед
яких — працівник поліції, та про підроблення й збут
свідоцтва про реєстрацію авто

«Це спорядження – найвищого рівня захисту».

Наталка МУРАХЕВИЧ

роє обвинувачених — наразі вже колишній 27-літній інспектор роти № 3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській області, 24-річна лучанка та на 8 літ старший за неї мешканець одного із сіл
Луцького району — провернули оборудку із легалізацією
в Україні належного волинянину автомобіля на польській
реєстрації. За 700 доларів США в кустарних умовах вони
замінили номер кузова авто, виготовили на нього українські номерні знаки та свідоцтво про реєстрацію.
Злочинні дії експравоохоронця і його спільників були
викриті працівниками Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України
та управління СБУ в області. Далі — слово за судом. n

Т
Центральний офіс партії «Європейська солідарність» перетворився
на велику перевалочну базу, звідки відправляють допомогу у лікарні
по всій Україні.

перша партія, 10 тисяч штук,
прибула літаком із Китаю», —
повідомив Порошенко.
Він укотре нагадав, що
на світовому ринку нині
величезний ажіотаж навколо
медзасобів. Країни намагаються перехопити контракти
одна в одної. «І фактично там,
де ми замовили 70 тисяч,
зараз завод намагається
зірвати нам контракт, бо приїхали росіяни з валізами грошей, щоб перехопити його в
нас. Але ми точно поставимо
в Україну необхідну кількість
захисних костюмів (після
зриву контракту китайцями
Фонд Порошенка домовився
про закупку 100 тисяч таких
костюмів у Південній Кореї. —
Ред.)», — запевнив Порошенко.

ДО РЕЧІ

Волонтер Юрій
Бірюков (на фото)
повідомив, що
у березні Петро
Порошенко витратив
на боротьбу із епідемією коронавірусу 92 мільйони власних
гривень. За ці гроші було закуплено захисні костюми, маски
та окуляри для медиків, реанімаційне обладнання, продуктові набори, медичні препарати,
відремонтовано апарати штучної вентиляції легень тощо. «За
місяць. Майже сто мільйонів, —
зазначив Бірюков. — А за минулі 5 років — уже понад ДВА
МІЛЬЯРДИ (потрачено на благодійність. — Ред.). Може, вже
досить соромитися цього і старанно приховувати?» — зазначив волонтер. n

Фото 112.ua.

»

6 квітня внаслідок ДТП у селищі Ратне загинули
двоє правоохоронців — капрал поліції Станіслав
Виховський, поліцейський сектору реагування
патрульної поліції, та рядовий поліції Артем
Глущук, курсант ІІ курсу Львівського державного
університету внутрішніх справ МВС України

700 ДОЛАРІВ — І АВТОМОБІЛЬ
ЛЕГАЛІЗОВАНИЙ

березні Петро
« УПорошенко
витратив
на боротьбу
із епідемією
коронавірусу 92
мільйони власних
гривень.

ЗЛОЧИН РОЗКРИЛИ ЗА ГОДИНУ
До Нововолинського відділення поліції звернулася
84-літня місцева жителька та повідомила, що
у дворі будинку її побили і пограбували
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а місце оперативно прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції. Вони обстежили
прилеглу територію і на одній із вулиць виявили
особу, схожу за описом на нападницю, у якої були речі потерпілої: мобільник, гаманець і продукти. Зловмисницею
виявилася 47-річна жителька Нововолинська, котра раніше
вже притягалася до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Вирішується питання щодо повідомлення їй
про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст. 186 (грабіж) КК України, та обрання міри запобіжного
заходу. Їй загрожує до 4 років позбавлення волі. n

Н

Більше новин — на сайті

n Офіційно

Карантин — це не канікули!
Шановні лучани! Сьогодні ми переживаємо непростий час через
пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. У цілому світі вживаються
жорсткі заходи для запобігання поширенню цієї недуги
а жаль, коронавірусна інфекція легко
передається від людини до людини,
через що така висока кількість захворювань та смертей. Вона не вибирає своїх
жертв, перед нею усі рівні — політик, бізнесмен, спортсмен, лікар, педагог, сантехнік…
Закликаю лучан бути відповідальними та дотримуватись умов карантину! Без
крайньої необхідності не виходити з дому!
Лише від усвідомлення небезпеки та дій

Н

5

кожного з нас буде залежати поширення вірусної інфекції у нашому місті.
Луцькою міською радою вжито жорсткі
заходи для того, аби зменшити контакти
людей та знизити рівень передачі інфекції.
Однак багато містян не розуміють, що карантин — це не канікули! Щодня на вулицях ми бачимо людей без захисних масок,
дітей — на дитячих та спортивних майданчиках. Така поведінка та нехтування еле-

ментарними правилами безпеки може призвести до зростання рівня захворюваності
у нашому місті.
Бережіть себе, своїх рідних та близьких!
го здоров
я усім!
Міцного
здоров’я

вагою
ю
З повагою
ретар
секретар
кої ра
ади,
міської
ради,
онувач
виконувач
новаж
жень
повноважень
кого
міського
ви
голови
орій
Григорій
ТОВІТ
Т.
ПУСТОВІТ.

VOLYN.COM.UA
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120 тисяч
літрів

сировини для
антисептиків за
два дні відвантажило луцьке
підприємство
«Укрспирт». Ра-

ніше підприємство
цього не виготовляло, але у зв’язку
із нестачею засобів
дезінфекції буде
здійснювати таку
діяльність до
30 квітня.

РЕЗОНАНС
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n В епіцентрі лиха

n Шок!

У ПОЖЕЖІ НА ВОЛИНІ
ЗГОРІВ НЕ ЧОЛОВІК,
А ЙОГО… КОХАНКА.
КАЖУТЬ, УБИВ
І СПАЛИВ
Принаймні господар будинку, раніше
судимий за жорстоке вбивство, зник
із села
Леонід ОЛІЙНИК

У

www.volyn.com.ua

Крушинці Любомльського району сталася пожежа. Згоріла хата.
Рятувальники виявили у згарищі обгорілі рештки людини. Подумали, що це тіло господаря. Щоправда,
як повідомили нам у секторі комунікації
поліції Волинської області, судово-медична експертиза визначила, що загинула жінка.
Правоохоронці порушили справу
за ст. 270 Кримінального кодексу України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).
Як розповіли кореспонденту «Волині» місцеві мешканці, власник згорілої
оселі Микола С. свого часу відбував
покарання за вбивство вагітної дружини. Він її побив та втопив у болоті,
прив’язавши камінь на шию. Труп виявили через кілька місяців…
Після тюрми у душогуба зав’язалися стосунки з одруженою місцевою
мешканкою. Складались вони непросто: колишній в’язень бив її, і його коханка нерідко ходила із синцями… Разом часто випивали.
У жінки залишилося троє дітей різного віку. Щоправда, батьківських прав
на наймолодшого сина її позбавили раніше.
У поліції розповіли, що про підпал
та вбивство говорити рано, адже триває досудове слідство, яке має з’ясувати обставини смерті жительки Крушинця. Але власник оселі, яка згоріла,
із села, кажуть, зник… Селяни ж бояться його повернення. n

Троє волинських медиків допомагають
італійцям боротися з коронавірусом
Це хірург Андрій Власюк та ендокринолог Софія Черниш з обласної лікарні МВС.
А також уродженець Луцька Тарас Оранський, який трудиться анестезіологомреаніматологом у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому центрі, що у Львові
Фото Лариси МАТУС.

По десять фахівців обрали
Мінохорони здоров’я
та Міністерство внутрішніх
справ. Відомо, що Італія
за рівнем поширення
коронавірусу та смертності —
на третьому місці в світі після
Америки й Іспанії. Українська
влада у заявах на цю тему
згадує й наших заробітчан,
які теж хворіють у чужоземній
країні. Тому наші спеціалісти
подалися у північний регіон
Марке з гуманітарною місією,
а одночасно й за досвідом

Фото із особистого архіву Тараса ОРАНСЬКОГО.
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Оксана КОВАЛЕНКО

іністр охорони здоров’я
Максим Степанов розповів, що за кордон поїхали
медики найбільш затребуваних
спеціальностей, які знають іноземну. Це інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри. Відомо, що за два
тижні вони мають опанувати новий
досвід боротьби з коронавірусом
і поширити його в Україні. Наша влада навіть планує навчальні відеотрансляції для тисяч українських
медиків.
Лучанин Тарас Оранський — анестезіолог-реаніматолог. Він та його
наставник поїхали в Італію від Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, що у Львові.
Мама Тараса Оксана Оранська розповіла «Газеті Волинь», що син хоч
і не може похвалитися великим досвідом роботи (попрацював два роки
на інтернатурі й рік лікарем), зате має
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Наші земляки застосовують свої уміння і вивчають нове.

дуже хороші практичні навики завдяки своєму керівникові Роману Собку,
який працював медиком в АТО. Також Тарас Оранський знає англійську
та німецьку мови.
Як мама і як лікар Оксана Оранська, звісно, тривожиться, як працюватиметься її дитині в надзвичайних
умовах. Ділиться, що син поставив
її з чоловіком перед фактом: «Він нас
навіть не запитував, бо працює, й ми
два чи три місяці не бачилися. Розумію, що ті, хто займається важкими
пацієнтами, яких треба вміти «вентилювати», тепер дуже затребувані.
…Пишу йому через соціальні мережі.
Від нього обмаль інформації. Бажаю
йому Божої опіки і благословення. Головне, щоб вони були обережними,
бо й молодих той вірус теж не шкодує».
Оксана Оранська аналізує, що
нині лікарі усього світу є першопрохідцями у вивченні впливу коронавірусної інфекції на людський організм:
«Вони привезуть неоціненний досвід,
бо я так розумію, що ця інфекція, найімовірніше, — не на один рік. Тому ми,

n Пряма мова

n Політика

Українці визнали «Європейську
солідарність» «реальною
опозицією»
Такої думки про партію Порошенка дотримується
28,35% наших співгромадян
Фото eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ

одночас прокремлівську «Опозиційну
платформу — За життя» Медведчука як опонента
влади сприймають 23,5%.
А 14,6% опитаних бачать
такою опозицією Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Юлії Тимошенко.
Якби зараз проводилися
вибори Президента України, 40,4% респондентів
підтримали б Володимира
Зеленського. 11,75% проголосували б за Петра Порошенка. 8,75% опитаних віддали б перевагу Юрію Бойку,
5,05% — Юлії Тимошенко,
4,25% — Ігорю Смешку. Інші
кандидати набирають значно менше голосів.
Отже, Володимир Зеленський залишається політиком з найвищим електо-

українці, вчимося й осягаємо нові виклики разом з іншими».
Українські добровольці надаватимуть допомогу італійцям, хворим
на COVID-19, упродовж двох тижнів.
Їх здоров’я застрахували.
В іноземній країні наших зустріли
з радістю. До літака прибув сам міністр закордонних справ Італії Луїджі
Ді Майо. Згодом у соцмережі Twitter
під відео зустрічі літака з українськими медиками написав: «Підкріплення
прибуває».
У тому «підкріпленні» є ще двоє лікарів з Волині — хірург Андрій Власюк
та ендокринолог Софія Черниш. Обоє
працюють в лікарні МВС. Як розповіла заступник начальника з медичних
питань ДУ «Територіальне медоб’єднання МВС України по Волинській
області» Лариса Матус, українці трудяться у так званій «червоній зоні»
міста Урбіно. Нині вони щодня скидають інформацію, фото, протоколи
лікування у вайбер-групу, аби колеги
у Луцьку теж вчилися «долати коронавірус». Детальніше читайте у нашому
наступному номері. n
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останнього часу на два відсотки зріс
« Протягом
рейтинг Петра Порошенка (з 9,6% у лютому
до 11,8% у березні), а Юлії Тимошенко
знизився (з 7,5% у лютому до 5,1%
у березні) — більше ніж на два відсотки.
ральним рейтингом. Щодо
інших політичних діячів,
то протягом останнього
часу на два відсотки зріс
рейтинг Петра Порошенка

»

(з 9,6% у лютому до 11,8%
у березні), а Юлії Тимошенко
знизився (з 7,5% у лютому
до 5,1% у березні) — більше
ніж на два відсотки.

Визнання українцями
партії Порошенка «Європейська солідарність» головним опозиціонером
гарантує їй друге місце
на виборах до Верховної
Ради, якби вони відбулися
зараз. Так, за «Слугу народу» готові проголосувати
31,45% опитаних, далі йде
«Європейська солідарність», яку підтримали б 12%
респондентів. «Опозиційна
платформа — За життя» набрала б 9,8% голосів, Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» — 5,85%.
Партія «Голос» не потрапляє до парламенту —
за неї готові проголосувати
лише 1,9% респондентів.
З інших політичних проєктів
найближчий до прохідного
бар’єра показник має «Сила
і честь» — 2,9%. Електоральні показники більшості
партій у березні порівняно
з лютим переважно не змінилися. Втратила симпатії
виборців «Батьківщина» —
електоральний показник цієї
політичної сили за останній
місяць знизився на 2,5%.
Опитування провів
Центр соціальних та маркетингових досліджень SOCIS
у період з 13 по 23 березня
2020 року. Його учасниками
були 2000 респондентів. n

Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент України, лідер
«Європейської солідарності»,
закликав владу надати
спеціальні субсидії найменш
захищеним верствам населення
на час карантину:
Наша протидія пандемії
обов’язково має поєднуватись
із нашою протидією економічній кризі. Бо в людей через
два-три тижні закінчаться
гроші. Влада мала б подумати
про надання тим, хто потребує підтримки, спеціальних
субсидій. Коли людина малозабезпечена може за рахунок
цієї державної допомоги собі
купити харчі і ліки. Це не
означає, що слід по тисячі
доларів роздавати всім. Ні.
Звернути увагу
на тих, хто на
сьогодні потребує цієї
субсидії, і
дати адекватну відповідь.

«

»

www.volyn.com.ua
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Фото з архіву Оксани КОВАЛЕНКО.

У 36 волинян
виявили
COVID-19
Такі дані оприлюднила головний державний санітарний
лікар області Наталія Янко станом на вчорашній
ранок. За попередню добу додалося 2 нових випадки
захворювання в Горохівському районі, тож усього їх тут
стало 3
Оксана КРАВЧЕНКО

к повідомив начальник
управління охорони
здоров’я облдержадміністрації Ігор Ващенюк, літнього жителя Берестечка госпіталізували в обласну інфекційну лікарню, стан здоров’я
двох інших інфікованих коронавірусом жителів Горохівщини занепокоєння у лікарів не
викликає. Найбільше випадків зараження — 12, у т. ч. 1
летальний, — зафіксовано в
Луцьку. У Старовижівському
районі — 11, на жаль, помер
від COVID-19 водій екстреної
медичної допомоги, серед
інфікованих — його рідні й
колеги. У Луцькому і Володимир–Волинському районах
офіційно зареєстровано по
4 випадки зараження, у Рожищенському та Ківерцівському
по 1.
В області постраждало від
коронавірусної інфекції троє
дітей віком до 7 років (Луцький район, смт. Стара Вижівка, м. Володимир–Волинський), а також 4 волинян до
30 років. В 11 хворих діагноз
встановлено при зверненні по медичну допомогу. 25
інфікованих виявлено в ході
проведення епідеміологічних
розслідувань при обстеженні осіб, котрі контактували із
хворими на COVID-19.
Перший удар прийняли
на себе медичні працівники
Волині: коронавірусну інфекцію виявлено у 20 із них,
двоє померло. Лікарі кажуть,

Я

що вони мали хронічні супутні
захворювання. Більшість же
інфікованих лікуються амбулаторно, у стаціонарах надають допомогу 9 пацієнтам із
COVID-19, з них одна хвора —
на апараті штучної вентиляції
легень.
Практично у кожній районній лікарні є пацієнти з підозрою на коронавірус, усього
їх в області на вчорашній

— Ми почали готуватися
до роботи в умовах пандемії
ще у січні. Але пік захворюваності попереду, тож потрібно
створити умови для цілодобового режиму досліджень, місце для відпочинку працівників,
налагодити їхнє харчування.
Цими днями у нас перебували
експерти Міністерства охорони здоров’я України з питань
молекулярної лабораторної
діагностики, вони позитивно
оцінили рівень кваліфікації
наших вірусологів, потужності
закладу. Не менш напружено
працюють і лікарі–епідеміологи, які теж тепер на вагу

удар прийняли на себе медичні
« Перший
працівники Волині: коронавірусну інфекцію
виявлено у 20 із них, двоє померло.
день було 29 осіб. Зразки біологічного матеріалу від них
передані у вірусологічну лабораторію ДУ «Волинський
обласний лабораторний
центр МОЗ України», яка проводить молекулярно–генетичні дослідження методом
полімеразно–ланцюгової реакції. Загалом тут за період
спостереження виконали
227 таких досліджень, а з урахуванням тих, що проводилися в Києві, лабораторним
методом обстежено 446 волинян.
Як розповіла головний
державний санітарний лікар
області Наталія Янко, лабораторія готується працювати
цілодобово. Зараз облаштовують додаткові робочі місця,
встановлюють додаткове обладнання, залучили спеціалістів–вірусологів із лікарень
та приватних закладів.

»

золота. Зараз проводяться
протиепідемічні заходи у
29 зареєстрованих вогнищах
COVID-19, з початку епіднагляду проведено розслідування 178 підозр на ймовірне
зараження новим коронавірусом, — розповіла Наталія
Янко.
З учорашнього дня пацієнтів із пневмоніями готові
госпіталізовувати до Волинської обласної лікарні в Боголюбах, де створено належні
умови для порятунку хворих
із COVID-19 з ускладненнями.
P. S. На ранок середи
у Рівненській області було
зафіксовано 44 випадки захворювання на коронавірус і
6 летальних випадків у зв’язку з цим.
Дані по Україні: 1668
хворих на COVID-19, вилікувалось 35 осіб, померло —
52. n

n У номер!

У Луцьку вперше провели сесію
під відкритим небом
На позачергове засідання, яке відбулося вчора на стадіоні
«Спортивне ядро», зібралося 33 обранці
Ірина ПАСІЧНИК

епутати виділили 500 тисяч гривень із
міського бюджету для медиків, які захворіють на коронавірус. Начальник
управління охорони здоров’я Луцька Володимир Лотвін запевнив, що медпрацівники
міста забезпечені необхідними засобами. З
бюджету міста на цей напрямок виділено понад 7 мільйонів гривень.
Обранці також своїм рішенням дозволили
у період карантину відновити роботу аптек та
магазинів, які реалізовують продукти, насіння і садивні матеріали, пестициди, агрохімі-

Д

кати, побутову хімію, салонів та майстерень
оптики, ремонту взуття, веломагазинів і веломайстерень. Крім того, дозволили роботу
установам із забору аналізів та проведення
лабораторних досліджень, ветеринарним
клінікам.
Луцькі депутати звернулись до Антимонопольного комітету України щодо унеможливлення зростання цін на лікарські засоби,
товари медичного призначення та соціально
значущі товари в період карантину. Вони сподіваються, що АМК застосує штрафні санкції до
порушників, які підняли ціни на 200–300%. n

Пані Галина призвичаюється до думки, що на Великдень
вперше за багато років до церкви не піде.

«Пенсіонерам зараз таки
легше, аніж молодим,
бо хоча б мають
гарантовану пенсію»
Карантинні заходи найбільше спрямовані на охорону
здоров'я людей літнього віку. Саме вони за здатністю
бороти коронавірусну інфекцію часто найвразливіші. Це
їхнє життя змінилося, як ні в кого. Як почувається людина
у віці, на яку спрямована навала «важкої» інформації і
яка навіть не може поговорити про це у звичному колі.
Я розпитала про «карантинне» світовідчуття у 80–річної
лучанки Галини Малиновської (на фото), яка нині не
може сходити ані до церкви, ані на ринок, ані до друзів у
волинському товаристві «Холмщина»
Оксана КОВАЛЕНКО

алина Малиновська — колишня вчителька української мови й літератури
Луцької школи №10. Мешкає з
чоловіком і сином. Розповідає,
що вона добряче змінила свій
звичний режим. Значно рідше
вирушає з дому, не може сходити в бібліотеку. В магазин,
як правило, йде син, а сама
— тільки зранечку, поки немає
людей, і обов'язково у масці та
рукавичках.
Розповідає, що в основному наводить лад у хаті, дивиться телевізор, але дозовано:
«З новин стараюся послухати
основне, що робиться у світі, і
мені того досить. Іноді фільми
переглядаю. Слухаю по радіо
про Волинь. І все. Я ж змінити
нічого не можу, то стараюся
не забивати собі тим голову…
Є маски й рукавички, миємо
руки, дезрозчин сама зробила. Все, що я можу робити для
домашніх, — то піклуватися
про них». Пані Галина змовкає
на якусь хвилю й додає, як це
властиво людям, котрі бачили
всяке у житті, що «пенсіонерам
таки легше, аніж молодим, бо
хай яку, але гарантовану пенсію
мають».
Міркує, що торік у цю пору
вона би вже планувала поїздки
до Лаврова, де має земельну
ділянку. Тепер зась. З нового — й те, що не може ходити
до храму. Але рада, що є вихід: дивиться телетрансляції
недільних служб та проповіді
священника у фейсбуці (зорієнтуватися допомагає син).
Жінка ділиться, що донедавна як побожна людина
хвилювалася, як буде з Великоднем. Виручило радіо. Пані
Галина вже й подругам розповіла: «Так гарно священник з
таким ім'ям, як у композитора,

Г

— Микола Лисенко — розповів,
що от у всіх є вдома свячена водичка, кошичок. Можна собі заспівати, хто пам'ятає, як у церкві: «Христос Воскрес із мертвих…». Добре, як усі в родині
разом «Отче наш» прочитають.
Насамкінець сказати: «Христос
Воскрес — Воістину Воскрес»
та й освятити тою свяченою водою складений кошичок. Я так
зраділа, що почула таку мудру
пораду! У мене настрій був на
декілька днів!»

фільми
« Іноді
переглядаю. Слухаю
по радіо про Волинь.
І все.

»

А нинішні реалії щоразу
підкидають нові теми для роздумів. Сьогодні, каже, порадувала подруга, повідомила про
молоду сусідку, яка постійно
запитує, що їй принести з магазину. А назавтра розчарували
українці, які втекли з обсервації. Пані Галина міркує вголос:
«У кожного своя правда, але
принаймні порядність і турбота
про того, хто біля тебе, повинна
все-таки бути. У такі моменти
стає прикро. Та й про економіку думаю з тривогою. Переживаю, як ми з тим справимося. Я
навіть не хочу думати, що уряд
не той, кого ж ми обрали. Нехай
думають ті, хто обирав».
Наостанок Галина Малиновська підсумовує, що легше,
коли є віра у добро, — і читає
про це свої рядки:
«Здоров'я дай, Боже,
Все решту — ми зможем.
Здолаємо разом.
Не поодинці.
Ми — нація сильна,
ми — українці!» n
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Погляд

n У всіх на вустах

Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора
«Газети Волинь»

«ЛЮДИ, КОЛИ ЦЕ ВЖЕ СКІНЧИТЬСЯ?»,
«МИ ВЖЕ НЕ МОЖЕМО», «ХОЧУ В ШКОЛУ!»

Дистанційне
навчання:
головне —
не зійти з розуму
— У мене 10 балів за твір
з англійської мови, —
хвалиться дружина.
— А в мене десятка
за самостійну роботу
з географії, — сміюсь
у відповідь.
Жінка помагала меншій
доньці з іноземною, а я —
старшій — із «факторами, які
впливають на демографічну
ситуацію»
дин із таких факторів,
до речі, — рівень народжуваності, який закликав піднімати
під час карантину Президент Зеленський. Про його пропозицію, звісно,
у розмові з дитиною не згадую, а про
себе думаю, що правильним закликом з боку глави держави було б «постаратись не повбивати одне одного» у період, коли сім’я багато тижнів
поспіль замкнена у чотирьох стінах.
Дистанційне навчання стало для
багатьох родин справжнім випробуванням — зі сльозами та істериками.
— Людоньки, як ви встигаєте? —
панікує мама доньчиної однокласниці у батьківській групі у вайбері. —
10-річна дитина не може сама спланувати, знайти, вивчити, виконати
і прозвітувати про зроблене. А я, попри карантин, і далі працюю!
— Я вичитала, у кого після карантину залишаться не помитими
вікна, — той злочинець. Боюсь, що
руки не дійдуть, бо хоч і працюю
дистанційно, розриваюсь між дітьми
та комп’ютером, — пише інша мама.
Дистанційне навчання справді
жорстко переформатувало графік
батьків та дітей. Особливо важко
стало тим, хто продовжує працювати чи робить це з дому. Мами і тати
були змушені стати викладачами
з десятків предметів, розібратись
(як, втім, і вчителі) із онлайн-платформами — сайтами, соціальними
мережами, спеціальними програмами на зразок Zoom, налагодити процес навчання і контролю.
Адже без батьківської підтримки
навіть для найдисциплінованішої
7–12-річної дитини це непросте
завдання. Коли нова тема, яка
самостійно опрацьовується, «не
йде», а поруч — гаджети, телевізор,
іграшки, м’яч, що «школяр на дому»
вибере? Є маленький шанс, що
сяде виготовляти ляльку-мотанку,
яку задав вчитель праці, але навряд. Швидше за все, рука потягнеться до гаджета з улюбленою
грою «Бравл старс»…
Ми пробували шукати вихід
у складанні плану. Так справді легше. Але що в той план далі вписувати, якщо уряд видав дивну заборону навіть на прогулянки у парку,
ніби там на нас віруси з дерев скачуть?
Словом, усі ми повинні усвідомлювати, що теперішня ситуація —
нестандартна. Що навчальний процес — не звичний, а карантинний.
І головне в ньому — не будь-що
опанувати нову навчальну програму, а зберегти нормальне психічне
здоров’я батьків, дітей і вчителів. n
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Це сьогоденні репліки батьків про онлайн-освіту під час карантину
Фото Лідії ДІДУХ-ЯВОРСЬКОЇ.

З 12 березня мами й тати дізналися багато нового
про віртуальні класні кімнати, відеопрограму Zoom
та звикли до 150 повідомлень на день в «гарячому»
вайбері. Відкрили це для них і для себе вчителі.
У період карантину багато що є експериментом
і великою проблемою для сімей без інтернету й
гаджетів. Шлях до науки став тернистішим для усіх.
Видається, що попри щорічні карантини через грип
Міносвіти взялося до роботи лиш зараз. Але як!
Навчає плавати стільки люду, просто викидаючи усіх
із човна
Оксана КОВАЛЕНКО

МАМА 8 ШКОЛЯРІВ
ЛІДА ДІДУХ-ЯВОРСЬКА
(село Буркачі, Горохівський
район): «Виховую з чоловіком десятеро дітей. Семеро
з них — школярі, один син
вчиться з дому в університеті.
Тож нині в хаті на дистанційному навчанні, окрім студента, є першо-, друго- і четвертокласники, а ще учні з 6, 8,
9 і 11 класів».
Мама Ліда має великий
привід для радості. Випадково підготувалися до школи:
разом із селом проводили
у хату інтернет, а тут за два дні
раптом — карантин. «Кожен
тепер з телефоном. А троє
менших — на моєму. Як починається урок з 10.00, то вже
дитина сидить і розв’язує
завдання. Потім фотографує
і скидає вчительці, а за кілька
годин оцінюють». Багатодітна мама наглядає за трьома
найменшими школяриками:
«Їх треба направляти, наглядати. Тут кажу Ніні, щоб сідала
за математику, а потім гукаю
Рому».
ВЧИТЕЛЬКА ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЛЮБОВ БОЙКО (м. Горохів): «Дистанційна освіта є своєрідною цілиною для усіх».
Пані Любов, яка є ще й
заступницею директора НВК
«ЗОШ І–ІІІ ступенів школа-гімназія» м. Горохова, працює з другокласниками. Спостерігає, що багато залежить
від ставлення батьків і дітей:
«Є категорія дуже старанних
учнів, які відсилають відео
з вивченими віршами, усе, що
задаю. Є і слабші, які з меншим бажанням виконують
завдання». Крім того, з 13-ти

учнів класу в однієї дитини
немає телефону, який тепер
ключовий при навчанні. Учителька рахує: «Щоб виконати
завдання з усіх предметів,
школяреві потрібно 5–6 годин. Є й онлайн-уроки. Вірити, що стільки діти вчаться,
це самообман».
ТАТО 7-класника ОЛЕКСАНДР ЗАБІЛЬСЬКИЙ
(м. Луцьк): «Як виявилось,
батьки зобов’язані вміти користуватися певним програмним забезпеченням».
Чоловік втіленням дистанційного навчання не задоволений. Йому не подобається, що нікому нема діла

освіта є
« Дистанційна
своєрідною цілиною
для усіх.
»
до того, чи є вдома комп’ютер
з під’єднаним інтернетом.
Він каже: «А ще, мені здається, що нова українська школа
(НУШ) не передбачає такого
на уроці, як пояснення навчального матеріалу. Це тепер пережиток радянської
системи освіти? Тести нині —
це наше все. Складається
інколи враження, що школи
працюють для управлінь освіти, а управління — для міністерства, а не для маленьких
українців».
ЗАСТУПНИЦЯ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ТЕТЯНА
СОЛОМІНА: «Престиж професії залежить від того, як ти
можеш навчати й виховувати
у будь-яких умовах».
Представник влади роз-

«Саджу за уроки одних, а за меншими наглядаю, щоб не заважали».

повіла, що налагодження
дистанційного навчання в області покладено на директорів шкіл. Кожен аналізує
можливості свого закладу,
компетенцію вчителів і приймає рішення. Тетяна Соломіна повторює очевидне: зараз
в освіті дистанційні технології
застосовуються з великими
проблемами. І якщо в якомусь з волинських сіл інтернету нема, то вчитель залишає
завдання, написане від руки,
або диктує по телефону. Соломіна каже, що управління
готове швидко реагувати
на будь-які проблеми (мають
свою вайбер-групу), але поки
скарг не отримували. Звітів
про те, як справляються, від
жодної з 614 шкіл краю не вимагають, щоб не відволікати
від праці в складних умовах.
«З кожної ситуації є урок: ми
нині говоримо, щоб у програму курсів підвищення кваліфікації вчителів включити
навчання онлайн-освіті», —
підсумовує представниця
обласної влади.
ВЧИТЕЛЬКА ЛУЦЬКОЇ
ШКОЛИ, ПОБАЖАЛА ЗАЛИШИТИСЯ НЕНАЗВАНОЮ:
«Працюю з дому, з комп’ютера й телефону. За час карантину опанувала роботу
з онлайн-ресурсами Мій клас,
Google Classroom, Zoom».
Але, зі слів вчительки, чимало її колег старшого віку
не мають IT-навичок і навчати дистанційно не вміють.

n Ті, що тримають небо

Крім того, педагоги повинні
ще й вчитися організовувати
й мотивувати дітей в онлайні!
За її спостереженнями, «плюси» карантину у тому, що діти
вчаться самостійності, зросла
обізнаність про уроки батьків,
а також зміцніли їх контакти
з педагогами. Негативи дистанційного навчання — збільшення часу з гаджетами, менше руху і, звісно, оцінювання.
Вчителька пояснює, що тести
та самостійні роботи не показують реальні знання. А ще ж
на онлайн-уроки не завжди
вдається зібрати усіх учнів одночасно.
На запитання «Про що
мала би подбати зараз влада?» фахівчиня відповіла так:
«1. Якісний, швидкий інтернет
у кожну родину. 2. Удосконалити процес уроків на ТБ,
бо у деяких регіонах доступні не всі канали. 3. Міносвіти
має проаналізувати світовий
досвід дистанційного навчання і дати відповіді на найболючіші питання: чи оцінювати, чи проводити контроль
знань, який відсоток матеріалу діти психологічно здатні
опрацювати самостійно?».
УЧЕНИЦЯ 4-го класу
ЗОШ І–ІІІ ст. НІНА ДІДУХ
(село Мерва, Горохівський
район): «Хочеться в школу,
на урок і на перерву нормальну. Бо зараз після уроку вчителька пише в телефоні: «Відпочинок. Побігати. Випити
чаю». То вже йду пити чай». n

Фото knyahynynok-rada.gov.ua.

РОСТИСЛАВ КУШНІРУК НАРЕШТІ ОТРИМАВ
«ПОСВІДЧЕННЯ РЕАБІЛІТОВАНОГО»
Важливий документ жителю
села Княгининок Луцького
району вручила секретар
сільської ради Віта Ковальчук
(на фото)
Власа КРИМСЬКА

освідчення реабілітованого
та потерпілого від політичних
репресій волинський патріот отримав на підставі Закону України «Про
реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–
1991 років», йдеться на сайті Княгининівської громади.

П

Ростислав Григорович — знана людина не тільки в громаді, а й на Волині.
Він відомий як громадський діяч, педагог, диригент, композитор, як засновник
і багатолітній керівник народної аматорської хорової капели «Посвіт», заслужений працівник культури України, лауреат
журналістської премії імені Степана Сачука «За служіння суспільству» — 2019.
Народився в селі Німецьке (тепер
Княгининок) у 1930-му (незабаром він
святкуватиме свій 90-річний ювілей).
Уже з 11 літ разом зі своїм старшим братом став на шлях боротьби за незалежність України в лавах УПА. А в 1944-му
його разом із батьками та сестрою було

Гасло Ростислава Григоровича: « Поки
ноги носять, треба щось робити».

вислано на довгих 14 літ до Кіровської
області в Росії.
Зі спецпоселення Кушнірук Ростислав Григорович був звільнений у квітні
1958 року. n
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n А ви як думаєте?

«Краще утриматися цьогоріч
від городів, ніж наразитись
на коронавірус»
Як ви добиратиметесь на дачу, щоб посадити картоплю та інші овочі,
коли триває карантин і не працює громадський транспорт?
Фото ogorodnik.net.

Валентин
МАРТИНЮК,
завідувач
хірургічного
відділення
№ 2 Волинської
обласної дитячої
лікарні, заслужений
лікар України (м. Луцьк):
— У мене є город у селі Борисковичі
на Горохівщині, звідки я родом. Раніше
добирався до батьківської хати дизелем або автобусом, а минулої суботи
підвіз родич. Тому картоплю і дещо
з городини ми вже посадили.
Як лікар, я розумію важливість карантинних обмежень і вважаю, що
більшість із них необхідні й виправдані.
Сьогодні справді не час розважатися
в ресторанах чи відвідувати масові заходи, не можна дозволяти дітям гуртами гуляти. Але потрібно максимально
сприяти сільгоспвиробникам, фермерам, господарям, дачникам у весняно-польових роботах. Адже після
карантину можлива економічна криза,
прогнозують проблеми із продовольством. Для багатьох малозабезпечених
людей вирощене на городі є суттєвою
підтримкою. Тому вважаю, що влада
повинна подбати, аби до дачних масивів, до сіл була змога дістатися. Звичайно, не у переповнених автобусах,
а з дотриманням усіх санітарних вимог.
Фізичні навантаження на свіжому повітрі корисні всім: й молодим, і літнім.
Григорій ПУСТОВІТ,
секретар Луцької
міської ради,
в. о. міського голови
(м. Луцьк):
— Насамперед мені
здається, що багато
хто з наших громадян
так і не зрозумів, що ми живемо зараз в умовах пандемії. І ті заходи, які
вживаються Кабінетом Міністрів, місцевою владою, — це не змагання посадових осіб: а що би нам ще обмежити чи заборонити. Це необхідні дії для
унеможливлення інфікування людей
коронавірусом. Заборона накладена урядом на приміські перевезення,
а дачі, як правило, розташовані за містом, — це один із кроків, спрямованих на боротьбу з небезпечною хворобою. Про який виїзд на дачу може йти
мова, коли людям старшим за 60 років,
а це зазвичай вік дачників, не рекомендовано взагалі виходити з дому! Краще
утриматися цьогоріч від городів, ніж
наразитись на коронавірус.
Алла ОПЕЙДА,
співачка, заслужена
артистка України
(м. Луцьк):
— Я мешкаю у приватному будинку. Тож
тішуся з того, що маю
поруч шматок городу,
гарний квітник. Нікуди не треба їхати.
Колись мала дачу, але вона досить далеко, то віддали її, бо пальне дорожче
коштувало, ніж врожай. Я дуже співчуваю людям у багатоповерхівках, які через усю цю ситуацію навіть не можуть
нікуди вийти, окрім балкона. Дуже хочеться, щоб швидше це лихо минуло
і все стало на свої місця. Будемо сподіватися і берегтися!

Картопля для українця значить багато, але життя ж — дорожче.

Ірина ФАРІОН,
мовознавець,
народний депутат
України VIІ скликання
(м. Львів):
— У мене немає дачі.
Але ситуація з транспортом для мене надзвичайно критична, бо далеко живе
донька з дуже маленькими дітьми.
Мені вдається лише половину шляху
із десяти кілометрів проїхати трамваєм, а решту йду пішки.
У нас нині при владі колоніальна адміністрація, народ привів до керма окупантів — і отримав те, на що заслужив.

на дачі
« Коронавірус
не страшний. Якби там
було де ночувати, то я б
там і залишався.

»

Справжній карантин був би тоді,
коли б понад 70 тисяч заробітчан, які
рвалися в Україну, було ізольовано, але
вони в’їжджали безконтрольно, тому
ми приречені нині на біду. Все, що робиться після того, викликає у суспільстві несприйняття.
Богдан НІЧАЙ,
ветеран шахтарської
праці (селище
Благодатне міста
Нововолинська):
— У мене садова ділянка розташована недалеко від дому, до неї
хвилин двадцять ходьби. Тому жодних незручностей із садінням нема. Але я категоричний противник тих жорстких обмежень і заборон,
які нині діють, бо це принижує людську
гідність. Коли є загроза поширення вірусу в автобусах, то поставте на маршрут більше транспортних одиниць,
щоб не було скупчення пасажирів. Бо
скільки б ми не обмежували людей,
результат буде лише тоді, коли вони
зрозуміють, що треба дотримуватися
певних правил.
Спілкуючись зі своїми товаришами,
колишніми колегами, знаю, що майже
всі добираються на дачі власним тран-

спортом. Вони можуть собі це дозволити, адже отримують більшу пенсію,
регресні виплати. А як бути тим, кого
ця земельна ділянка в прямому смислі
рятує? Прикро, що влада приймає непродумані рішення, тим самим створюючи нові проблеми. А хто їх буде
вирішувати?
Оксана КУШНІР,
заступник директора
загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів
№ 3 (м. Ківерці):
— Карантин якраз
збігся у часі з початком
весняно-польових робіт.
Але поки що нічого не робила на своїй
дачі у селі Жабка. У нас там земельна ділянка 12 соток. Раніше я їздила
маршруткою № 107 «Ківерці — Луцьк»,
а тепер громадський транспорт не ходить, то доведеться добиратися пішки,
це приблизно 4 кілометри. Обов’язково одягну всі засоби захисту й піду,
якщо не буде категоричної заборони
працювати на городах. Планую посадити картоплю й городину.
Галина КАЖАН,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Ніяк не буду їздити, а пішки не дійду.
Думаю, що впровадити
такі жорсткі карантинні
заходи змусили обставини. Адже краще сидіти живому вдома, ніж лежати деінде. Відміна руху
громадського транспорту для мене
зовсім не критична, адже останнім часом щодо нього було дуже багато негативу: тролейбуси і маршрутки графіку
не дотримувалися, чекати їх потрібно
було довго. Нині я нікуди не виходжу
і нікуди не хочу йти.
Любов ФРАНЧУК,
пенсіонерка
(м. Луцьк):
— Мені й раніше доводилося добиратися
з пересадкою — спершу
до ЦУМу якимось тролейбусом, а звідти вже
12-м номером — у кінець вулиці Володимирської, де моя дача (можна, звичайно, доїжджати і маршруткою від Ки-

ївського майдану, де живу, але ж я пенсіонерка, то економлю кожну гривню).
А цієї весни взагалі не знаю, як воно
буде. Розумію, що навіть у зв’язку
з початком весняно-польових робіт
маршрут цей не відкриється, поки триватиме карантин. Тож надія на те, що
у травні все якось наладиться.
Залишається по-доброму заздрити
тим, хто має свій транспорт чи може
розраховувати, що хтось із знайомих
виручить і підвезе. У такій, кращій ситуації — сусідка і по будинку, в якому
живу, і по дачі. Чую, як вона тішиться, що вже й дерева побілила, і якийсь
порядок після зими навела, — і це,
як сіль на рану, бо така робота мене
ще тільки чекає. Овдовівши, вже й
рада була б попрощатися із дачею.
Але як подивлюся на садочок, як подумаю, що це ж покійний чоловік і садив, і прищеплював фруктові дерева,
то жаль бере. Бо ж то пам’ять про рідну
людину, яку хочеться зберегти.
Василь
ЗАЛЕВСЬКИЙ,
колишній заступник
головного редактора
газети «Волинь»
(«Радянська Волинь»)
(м. Луцьк):
— Тепер не їжджу на дачу. Я там дещо зробив,
ще коли тролейбуси ходили. Та справа в тому, що картоплю треба садити.
Моя ділянка на Володимирській. Я зайшов би й пішки, бо ж треба багато
ходити. Але після тої ходьби вже ніякої
роботи не буде. А потім ще ж вертатися. Хоча в молодості я завжди добирався тільки пішки. У четвер дочка обіцяла завезти автомобілем. Коронавірус на дачі не страшний. Якби там було
де ночувати, то я б там і залишався.
Ірина
МАЛИНОВСЬКА,
фітнес-тренер
(м. Ковель):
— Мені добиратися
на дачу не проблематично. Постійно ходжу
пішки і цього року — теж.
Я мешкаю на околиці міста, а дача розташована одразу за нафтобазою. Беру
наплічник, пляшку для води (бо там
криниця зі смачною водою) — і вперед.
Сорок хвилин — і я на місці. Стежина
туди малолюдна, можна йти. А рухатися не боюся. Напередодні подолали
з чоловіком 20 км, йшли чотири години.
Загалом у мене на дачі уже все
скопано, посіяна редиска, цибулька
посаджена, часник зимовий. Ходимо
туди не тільки задля роботи. Хочеться
просто побути там, особливо в неділю.
Тепер при карантині дача — це гарний
вихід.
Лариса РОЗПУТНЯК,
колишня вчителька,
пенсіонерка
(м. Луцьк):
— Маю дачу на масиві «Веснянка», їздимо
з чоловіком власною автівкою. А от сусіди наші
дуже потерпають: не можуть добратися, тому городи у багатьох пустують.
(Як вдається плани поєднати, то підвозимо). Для людей це дуже велика проблема, бо багато дачників — пенсіонери, і вони дійсно живуть із тих городів.
До речі, ті, хто має автомобілі і належні
будинки з опаленням, цієї весни повтікали сюди разом з онуками. Одній сусідці
навіть однорічну дитину привезли: у місті
з малими не можна гуляти, та й батьки
мусять працювати. Так що одні двори тут
дуже тихі, а інші — незвично галасливі.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК,
Оксана КОВАЛЕНКО,
Мирослава КОЗЮПА,
Олег КРИШТОФ, Сергій НАУМУК,
Кость ГАРБАРЧУК. n
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в хаті не міг всидіти. Дивлюсь,
дрова ріже. То хіба я можу сидіти в хаті? Йду до нього і допомагаю.
«ВНУКИ КАЖУТЬ,
ЩО ЦЕ БОЖА КІМНАТА,
І ЛЮБЛЯТЬ СЮДИ
ЗАХОДИТИ»

Як пішли на своє хазяйство, то господар і діжку
зробив, і масницю, які й досі служать.

Колись на жорнах вручну доводилося молоти, а тепер природа допомагає.

Ось такий вітряний млин змайстрував чоловік,
йдучи за своєю мрією.

МИКОЛА САЛІВОНЧИК ЗМАЙСТРУВАВ ВДОМА
ВІТРЯК І ТЕПЕР МАЄ СВОЄ БОРОШНО!

»

Закінчення. Початок на с.1

Катерина ЗУБЧУК

«ЩОБ ПОБАЧИТИ
УСТРОЙСТВО КРИЛ,
У РОКИНЯХ ПОБУВАВ —
У МУЗЕЇ ПІД ВІДКРИТИМ
НЕБОМ»

Коли голова Щитинської
сільської ради Любещівського району Василь Саливончик
розповів про місцевого чоловіка-столяра, який навіть
вітряка зробив, то ми подумали, що йдеться про ту бутафорію, яку зараз можна побачити
на багатьох обійстях. Наприклад, підводу, яку, за відомою
байкою, тягнуть лебідь, щука
й рак. А виявилося, що не забавку змайстрував Микола Салівончик, а діючий вітряний млин.
— Я й раніше, — сказав
при зустрічі чоловік, — як захочеться житнього хліба у печі
спеченого, то вручну на жорнах молов (колись цей нехитрий пристрій на Поліссі в кожній хаті, вважай, був, то тепер
уже — рідкість. — Авт.). А про
вітряний млин мав думку з дитинства. Але не знав, з чого почати. Жив у нашому селі дядько Михалко. Він, почувши про
мою мрію, підказав: «А ти зроби будку, прибий два дрючки
і спробуй, чи працюватиме».
Я дерев’яну будку маленьку —
метр на метр, у якій не повернутися — збив, сякі-такі крила
прилаштував — і вже не вручну
на жорнах молов. Але неважно
вітер крила крутив.
І тоді чоловік поїхав у Рокині, що в Луцькому районі,
у музей під відкритим небом.
Купив квиток за десять гривень
як екскурсант «і подивився
на устройство крил» старовинного вітряка, привезеного
сюди з Полісся. Повернувшись
додому, взявся за роботу.
Онук Максим дідусеві допомагав майструвати такі крила,
як треба. І тепер, як каже Микола Станіславович, за пів години
відро борошна готове. Треба
дерті змолоти на корм худобі,
свиням — теж нема проблеми.

Подружжя Салівончиків у своїй Божій кімнаті
з домашнім іконостасом.

Салівончик став не просто ревним
« Микола
парафіянином — він багато літ був старостою

Микола Станіславович із гордістю показує
майстерню, яка починалася з молотка,
пилки, а сьогодні і деревообробним
верстатом облаштована.

у церкві села. Та й зараз ще, як треба, то виконує
ці обов’язки, не претендуючи на якусь оплату.

»

Стоїть цей вітряний млин в кінці городу Салівончиків. Усі, хто
йде дорогою, на нього задивляються, бо ж один він на всю
округу. Крутяться крила — значить, добрий вітер.
Ну а ми з господарем
не здалеку його оглянули,
а й усередину зазирнули,
про принцип роботи механізованих жорн майстер нам
розповів. Слухали, придивлялися, що й до чого, і вдихали
особливий запах свіжозмеленого борошна.
«ОТО НАША ПЕРША
ДІЖКА, У ЯКІЙ ЩЕ Й ЗАРАЗ
ХЛІБ ЗАМІШУЮ»

Вітряний млин — це вже,
як мовиться, вінець того, чим
майстровитий чоловік усе
життя займається.
— Ще в дитинстві коші (ко-

шики), корзини з лози від батька навчився робити, — розповідає наш герой. — А столярку,
якось так Бог дав, сам освоїв.
І масниці робив, і діжки, цебрики. На базар ніколи не возив, бо вдома розбирали. І зараз мав би замовлення, але
літа вже в мене не ті.
Дружина Миколи Станіславовича веде нас у комірчину
і показує діжку, що стала раритетом, — її чоловік зробив
майже сорок років тому. Жінка
каже:
— Ми в 1979-му поженилися і рік жили з Миколиними батьками. А як поїхали
на заробітки, грошей зібрали,
то купили собі хату, у якій наші
двоє дітей виросли. Коли перебралися сюди, то Коля зробив і діжку, і масницю. Щоб
усе своє було.

Галина Миколаївна показує
ту діжку, яка й дотепер служить
у хазяйстві. Може, зауважує,
не дуже зграбна, бо ж то перший виріб столяра-самоучки, але не поміняли на іншу.
На 6 буханок замішувала тісто
в ній. А тепер, коли вони удвох
з чоловіком залишилися («син
у своїй хаті в Щитині живе,
а дочка — у Луцьку»), то тільки
3–4 «кірпічики» пече, бо «нащо
більше — зачерствіє».
Отож столярування Миколи Салівончика почалося
з діжки, маслобійки. А його
майстерня, яку з приємністю
господар показував, бо тут багато що є, — з молотка, пилки,
стамески…
— Бувало, — каже Галина Миколаївна, — і сварилася, щоб не перетруджувався:
«Колю, руки будуть боліти!..».
То тепер верстат є. А раніше
все вручну доводилося різати, стругати. Такий уже є мій
чоловік… Якось нога боліла,
уколи приймав, а все одно

А ми маємо ще одну підказку від сільського голови,
який познайомив нас із цікавим чоловіком: Микола
Салівончик ще й домашній
іконостас зробив. Тож просимо показати ту кімнату, в яку
господар сам, може, і не повів би, бо не напоказ усе там
зроблено. А потрапивши
туди, чуємо від Миколи Станіславовича:
— Як онуки бувають у нас,
то кажуть: «Діду, то Божа кімната».
Така собі маленька домашня церква із власноруч
зробленим іконостасом, перед яким родина молиться.
З нею, як виявилося, пов’язана непроста сторінка у житті подружжя Салівончиків.
То був 1994 рік. Дружина, яка
хворіла ще з кінця вісімдесятих, на цей час дуже погано
почувалася. Їй зробили операцію на серці.
— Саме тоді, — розповідає чоловік, — у Щитині церкву збудували, і Бог навернув мене до храму. Молився
я за здоров’я своєї Галі, просив, щоб Господь вберіг її.
І вимолив… Як подяка — ось
ця наша Божа кімната, де стоїть зроблений мною домашній
іконостас.
Микола Салівончик став
не просто ревним парафіянином — він багато літ був старостою у церкві села. Та й зараз ще, як треба, то виконує
ці обов’язки, не претендуючи
на якусь оплату.
Не втримуємося від запитання, де ж знайшла Галина
Миколаївна такого не лише
майстровитого, а й доброго,
турботливого чоловіка, який
молитвами своїми вимолює
у Бога здоров’я своїй дружині? Жінка пригадує:
— На весіллі у Щитині познайомилися. Провів Коля
мене на мій хутір Заковорот,
і на віки вічні приліпилися
ми одне до одного. Літо, осінь
позустрічалися, а на Різдво
в 1979-му сватання було.
А далі при нагоді спогад
жінки про те, що і в рідному
селі хлопці були, які залицялися до неї, і як «на сезон їздила,
то кавалерів мала, а вийшла
за свого Колю»:
— Хоч скажу по правді,
як було. Мати мені говорила: «Галю, він же з паличкою ходив, коли з армії
вернувся, бо ногу мав поламану… А то ж треба з ним
всю жизнь жити. Хто його
знає, що може бути». Мати
таке тлумачила, а я своє
знала… А ще згадала Галина
Миколаївна, як тітка Миколина казала йому: «Бери Галю.
Глянь, яка в неї постава.
Буде тобі заступа». Я й зараз
висока, але вже слаба. А тоді
була дівка нівроку (Микола трохи нижчий зростом
за мене). Вийшло ж із часом
навпаки, що не я йому заступа, як тітка казала, а він мені.
Так в одній упряжці і тягнуть Салівончики все життя
свого сімейного воза. n
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n На власні очі
Андрій
БОНДАРЧУК,
народний
депутат України
I скликання,
Почесний
громадянин Волині,
Луцька і села Сереховичі
Старовижівського району

березня 1993-го.
Середа. Аеропорт
«Бориспіль». За ініціативи Національного космічного агентства та потужного «Південмашу», звідки
прийшов Леонід Кучма, група
депутатів, конструкторів летить у Байконур. Літак ЯК-40 є
власністю цього заводу.
Маршрут Київ — Ленінське.
Космодромне місто в Казахстані, якого немає на жодній
карті. Відстань 3300 кілометрів, у повітрі — 4,5 години.
Зголосились добровольці,
близько 15 осіб. Для мене
не побувати на такому загадковому об’єкті був би гріх.
Завданням поїздки було вивчення можливості України
бути й надалі космічною державою. Очолює нашу групу
голова Комісії з питань нацбезпеки та оборони Валентин Леміш і керівник агентства Володимир Горбулін.
Ленінське, куди ми приземлились, дуже далеко від
Байконура. Будинки майже
всі на один копил — «хрущовки». Не дивно, бо споруджувався комсомольськими
темпами в 1950-х роках. Поселились ми у готелі «Байконур». Мені з прес-секретарем
агентства Едуардом Кузнецовим випав двомісний номер.
На ранок автобуси довго
везуть нас до стартових майданчиків Байконура. Степ,
знайомий мені з 1956 року,
коли перебував на цілині. Такий же безмежний, здається,
безкраїй, з клубками перекотиполя. Але тут він помережаний залізничними коліями, які
ведуть від об’єкта до об’єкта.
З вікон автобуса видно порожні солдатські вагончики,
ще далі покинуті й підпалені
«стройбатівцями» казарми —
сліди солдатського бунту.
Уява малювала Байконур
одним зі стартових майданчиків, звідки злетів перший
космонавт Юрій Гагарін,
а за ним — багато інших.
Та коли ми об’їхали кілька
об’єктів, побували на кількох стартових майданчиках,
у монтажно-випробувальному цеху ремонтного комплексу «Енергія» — «Буран»,
у підземних ходах сполучення, спостережному пункті
тощо, це не могло не вразити. І то лише невелика частина
того, що називається космодромом. За територією Байконур — невелика європейська держава, взаємопов’язаний комплекс споруд. Усе
зберігалося у суворій таємниці. Конструктор знаменитої
СС-18 Станіслав Ус розповів
про цікавий випадок: коли він
одного разу забув у поїзді па-

Як я підпільно робив
фото на Байконурі
Фото з особистого архіву Андрія БОНДАРЧУКА.
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Є на світі місця, про
які знає багато людей,
однак побувати там
при всьому бажанні
без дозволу секретних
служб — зась.
Це надсекретні об’єкти.
Таким був і є космодром
Байконур, найбільший
у світі, введений у дію
2 червня 1955 року.
Побувати там мені й
не мріялось. Та ось така
щаслива можливість
трапилась
пку, весь КДБ Союзу поставили на вуха. Ту «Сатану» ми побачили в шахті, коли полковник відчинив величезний люк.
Я схопився за фотоапарат, але
він попередив: «Запрєщєно».
Та все-таки нам вдалось
побачити транспортування
до стартового майданчика ракети-носія і супутника. Потайки, з-під розстебнутого плаща, мені вдалось зафіксувати
на фотоплівку це вражаюче
видовище. Величезного, начиненого електронікою, приладами, монстра доставили

1993 рік. Космодром Байконур. Андрій Бондарчук (праворуч)
з парламентським колегою Михайлом Горинем.

пункт, звідки ми дивилися
на її старт, розташований
на віддалі трьох кілометрів.
І то не випадково. Заходи
безпеки абсолютно не зайві.
Звичайно, раніше обмежене
коло людей знало про трагедії Байконуру. 24 жовтня
1960 року під час підготовки
до запуску першої міжконтинентальної стратегічної ракети СС-7 відбувся спонтанний запуск двигунів другого
ступеня. Аварія не є випадковістю. Це закономірність
комуністичних реалій. Адже

територією Байконур — невелика європейська
« Задержава,
взаємопов’язаний комплекс споруд.
Усе зберігалося у суворій таємниці.
»
на чотирьох спеціальних залізничних платформах. А монтажно-складальний цех і сам
ракетний корпус «Енергія» —
це фантастика. До пілотської
кабіни висота 9-поверхівки,
людей туди доставляє ліфт.
Із корпусу «Енергії» на висоті
100 км стартує літак, який після програми польоту приземляється в заданому районі.
Незабутнє видовище — старт
космічної ракети-носія «Зеніт», сконструйованої в Україні. Щоправда, спостережний

наближалось найбільше тоді
свято — 7 листопада, день так
званої Великої Жовтневої Соціалістичної революції. Треба
було його «ознаменувати»
успіхами у зміцненні обороноздатності СРСР. У процесі
підготовки виявили неполадки і поспіхом стали їх усувати.
Найголовніше — треба було
злити пальне. Але це зайняло б немало дорогоцінного
часу, тому вирішили знехтувати вимогою.
І ось настає урочистий

Троянди всім дівчатам та жінкам дарував митрополит Михаїл у
кафедральному соборі Святої Трійці на Всенічній напередодні
Благовіщення. Дійство вже стало традицією, його започаткував
архієрей кілька років тому. Воно пов’язане з іконою Благовіщення,
де зображено архангела Гавриїла, який явився, щоби благовістити
Пречистій Діві Марії про народження Спасителя, з лілією в руках.

і відповідальний момент: запуск двигуна, а через 15 хвилин — пуск. Та запуск відбувся
передчасно, якраз за 15 хвилин до старту. Страшенної
сили вибух сколихнув землю,
струсонув атмосферу. Ознаменувати свято грандіозним
успіхом не вийшло. Трагедію
суворо засекретили. Пам’ятаю, в «Правдє» лиш було повідомлення про загибель в автоаварії першого командувача
ракетних військ стратегічного
призначення маршала СРСР
Митрофана Нєдєліна та урочистий похорон його праху
в кремлівській стіні, де спочивають кремовані останки визначних людей Союзу.
Та насправді навряд чи
в урні були його останки. Як
розповідали очевидці цих подій, плавився метал, бетон,
земля, вибух був настільки
потужним, що забрав життя
більше ста чоловік. Люди спалахували, мов факели, було
багато обпечених, поранених.
Командувача дуже ретельно шукали, та марно, бо все
навкруги було розкидано
страшною силою, спопеліло. Вдалося натрапити лише
на оплавлену Золоту Зірку Героя і шматок маршальського
погона.
Винних не знайшли
і не шукали, мабуть, всі вони

загинули. Нікого не покарали.
Коли Генеральний конструктор Михайло Янгель доповів
Хрущову про катастрофу, той
цинічно запитав: «А ти почєму
остался?» Річ у тім, що Янгеля
врятував випадок: на той час
він затримався у підземній курилці. (Пам’ятаєте популярну
пісню про Гагаріна: «Закурім
пєрєд стартом, у нас єщо в запасє чєтирнадцать мінут»?)
І те, що відчував Сергій
Корольов, сталось. Вірити чи
не вірити у фаталізм, містику — справа особиста. Однак
щось тут є. Через три роки,
день у день, майже в той же
час знов сталася страшна
трагедія, знов загинуло багато людей. Тому цей день
вважається на Байконурі
днем поминків і жодних робіт
не проводять.
Обговорюючи трагедію
з Сергієм Корольовим, Микита Хрущов запитав його
думку щодо покарання: «Что
дєлать с Янгєлєм?» Важке,
надто важке питання. Корольов довго мовчав, а потім
сказав: «Со мной тоже могло
такоє случиться…»
Те зловісне місце трагедії 1960 року й досі відкрите: страшенна сила рознесла товстелезні стіни шахти
з надміцного бетону, посилені
п’ятдесятиміліметровою сталевою арматурою. Ще один
зруйнований майданчик:
свіжа трагедія з людськими
жертвами сталась у жовтні
1990 року. Через 4 секунди
після запуску вибухнув двигун
першого ступеня ракетного
комплексу «Зеніт». Ракета вагою 440 тонн, що рівнозначно
90 тоннам тротилу, рознесла
вщент стартовий майданчик.
Як встановила комісія, причиною стало попадання у двигун, до кисню, масла, коли
його збирали в Підмосков’ї.
Цікавий музей космонавтики, кімната Гагаріна із солдатським ліжком на панцирній
сітці, його гімнастерка з погонами старшого лейтенанта.
Довелось зустрітись, поговорити з багатьма талантами
космічної, ракетної техніки.
Це Станіслав Конюхов — генконструктор КБ «Південне»,
В’ячеслав Філін — заступник
генконструктора НВО «Енергія», Станіслав Ус — генеральний конструктор СС-18 та багато інших.
На підсумковій розмові,
де були присутні й казахські
парламентарії та військові,
йшлося про співробітництво,
широкі можливості України
як космічної держави. Звісно,
Україні не можна губити той
величезний технічний і науковий потенціал, який вона має,
його треба поставити на службу народу. З розмов представників ВПК колишнього СРСР
бачу, з якою ностальгією вони
згадують старі часи. Казахи готові співпрацювати, але
проти диктату Росії у питаннях
використання космодрому. n

Трьох порушників, які здійснювали підводне полювання гарпунними рушницями, виявили інспектори рибоохорони на озері Лука поблизу села Самари на Ратнівщині. Мисливці встигли виловити 19 кг риби: 21 щуку, 6 окунів, 5 краснопірок
та одного ляща. Збитки, завдані рибним запасам, становлять 7 752 гривні. Такі дії
караються штрафом у розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеженням волі на строк
до трьох років із конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
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ВАНІЛЬНА

Інгредієнти: 350 г борошна,
борошна 110 мл момо
лока, 90 г цукру, 2 яйця, 50 г вершкового масла, 2 ч. л. сухих дріжджів, 0,5 ч. л. солі; для
прошарку – 100 г вершкового масла, 150 г
цукатів, 30 г мигдалю.
Приготування. Ця новинка набуває шаленої популярності серед господинь завдяки
красивому й особливому вигляду і надзвичайному смаку. По суті, американський крафін
– це поєднання круасана і мафіна. Для його
приготування слід двічі просіяти борошно.
Всипати сухі швидкодіючі дріжджі, сіль. Перемішати. В молоко додати 1 ст. л. цукру.
Окремо збити протягом 5–7 хвилин 2 яйця з
цукром, влити до цієї маси молоко з цукром
і всипати борошно із сіллю та дріжджами,
замісити. Розм’якле вершкове масло розділити на кілька шматочків і частинами вводити в тісто, ретельно вимішуючи доти, поки
воно перестане липнути до рук (приблизно
20 хвилин). Тоді накрити плівкою і на годину
поставити в тепле місце. Цукати дрібно нарізати. Мигдаль подрібнити блендером. Тісто
обім’яти, розділити на 2 частини, сформувати кульки. Накрити плівкою і залишити на
15 хвилин. Кожну частину тіста розкачати в
пласт завтовшки 3 мм. Викласти по половині
розм’яклого вершкового масла й розмазати
його по всій поверхні, так само розподілити
цукати і мелений мигдаль. Згорнути в рулетики, защипати і перевернути швом донизу.
Залишити на 10 хвилин, потому гострим ножем розрізати рулети вздовж на 2 частини,
не дорізаючи до кінця 3 см. Одну половинку
рулета згорнути равликом розрізами назовні, потім, дійшовши до нерозрізаного краю,
другу частину закрутити спіраллю, підняти й
укласти зверху. Підрівняти, покласти у змащені форми і залишити на 60 хвилин, а тоді
випікати 35–40 хвилин при 180°С. Посипати
зверху цукровою пудрою.

Фото receptydoma.top.

Інгредієнти: 0,5 л молока, 0,5 кг цукру,
2 пакетики ванільного цукру, 0,5 ч. л. солі, 8 яєць,
150 г вершкового масла, 7 ст. л. рафінованої олії,
2–3 ст. л. сметани, 1 скл. родзинок, 80 г дріжджів,
11–12 скл. борошна.
Приготування. Цей варіант ідеальний для
тих, хто не визнає ніяких добавок у вигляді цитрусових, маку, кориці. Печіть класичну паску за старовинним рецептом. Такий великодній хліб добре
зберігається, довго не черствіє. Для опари в тепле молоко додати дріжджі, 1 ч . л. цукру і 3,5 скл.
борошна. Добре перемішати і залишити на 40–50
хвилин. Тим часом добре збити яйця з цукром,
сіллю, ванільним цукром, додати цю масу в опару, що підійшла, влити 5 ст. л. олії, сметану та настругане ножем вершкове масло і все ретельно
вимісити. Перебрані родзинки залити окропом,
через 5 хвилин зцідити і просушити на паперовому рушнику. Всипати в тісто частину просіяного
борошна (приблизно 3–4 скл.), зверху ізюм, добре перемішати, а тоді вмісити в тісто. Поступово
додаючи решту муки (може знадобитися більше
або менше залежно від її якості, величини яєць
тощо), замісити м’яке еластичне тісто. Наприкінці влити 2 ст. л. олії і місити, поки воно легко
відставатиме від рук. Більш яскравого жовтого
кольору можна досягти, додавши 0,5 ч. л. куркуми. Готове тісто накрити рушником і залишити
на 1–1,5 години в теплому місці. Коли тісто підніметься, обім’яти його 1–2 рази, воно має знову
збільшитися в 2–3 рази. Дно і стінки форм для випічки ретельно змастити смальцем. Руки вмочити
в олію і сформувати колобки, заповнюючи ними
форми на половину об’єму, накрити рушником і
залишити на 40–50 хвилин, щоб підрухалися. Час
випічки залежить від розміру паски і становить від
30 до 45 хвилин, температура 170–180 градусів.
Поки печеться, приготуйте білкову помадку, нанесіть її на ще теплі пасочки, зверху притрусіть
кольоровою присипкою.

ТРАДИЦІЙНА

Інгредієнти: 3 білки, 200 г цукрової пудри, дрібка солі, 1 ч. л.
лимонного соку.
Приготування. Білки ретельно
збити зі сіллю до стійких піків, поступово досипаючи цукрову пудру
невеликими порціями. Наприкінці
влити лимонний сік і ще раз збити.
Готову глазур нанести на теплі паски, зверху посипати декоративною посипкою. Для зручності паски
можна вмочувати в білкову помадку, наливши її в широку тарілку чи
іншу ємність.
ЗІ ЗГУЩЕНОГО МОЛОКА

Інгредієнти: 4 ст. л. сухого молока, 6–8 ст. л. згущеного молока,
2–3 ч. л. лимонного соку.
Приготування. У невеликій
мисці ретельно змішати всі інгредієнти. Якщо маса вийшла надто густа, додайте трохи згущеного молока. Отриманою глазур’ю змастіть
остиглі паски і відразу ж посипте
кондитерською посипкою. Не баріться з оздобленням, щоб декор
встиг закріпитися. Залиште до повного застигання. Чим товщий шар
глазурі, тим вона довше застигає.

Безперечний плюс такої помадки
– відсутність у її складі сирих яєць,
яких маленьким ласунам давати не
рекомендують.

БАБКА ДРІЖДЖОВА
Інгредієнти: 3,5 скл. борошна, 1 яйце,
6 жовтків, 20 г сухих дріжджів (або 40 г свіжих), 130 г вершкового масла, 1 скл. теплого молока, 3/4 склянки цукру, щіпка солі,
200 г родзинок, 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування. Такий рецепт у багатьох став фаворитом, адже випічка зачаровує своєю пухкістю, легкістю, пружною
структурою. Просіяне борошно змішати із
сухими дріжджами (якщо використовуєте
свіжі, то змішати їх із 2 ст. л. цукру, 0,5 скл.
теплого молока, 4 ст. л. борошна і залишити
на 20 хв.), додати решту інгредієнтів, окрім
масла і родзинок, замісити тісто. Розтопити
й остудити масло, влити його до тіста і добре вимісити до еластичної консистенції.
Прикрити рушником, поставити на годину-півтори в тепле місце, щоб підійшло. Тоді
замісити ще раз, додати родзинки. Форму
змастити маслом, присипати борошном,
на 1/3 її висоти викласти тісто, знову накрити і відставити, щоб підійшло до верху.

Інгредієнти: для опари – 20 г свіжих
дріж
дріжджів,
60 мл теплої води, 1 ст. л. меду,
50 г борошна; для тіста – 0,5 кг борошна,
4–5 ст. л. меду, 7 яєць, 2 ч. л. лимонної цедри 100 г вершкового масла кімнатної темдри,
пер
ператури,
1/4 ч. л. солі, 150 г ізюму.
Приготування. Вона особлива тим, що
печ
печеться
без цукру, лише на меду. Для опари
роз
розчиняємо
дріжджі в теплій воді з медом,
дод
додаємо
борошно і перемішуємо. Залишаємо на 40–60 хвилин при кімнатній температ
ратурі,
поки опара не подвоїться в об’ємі. З
бор
борошна,
меду, злегка збитих яєць, опари,
сол та цедри замішуємо однорідне тісто і
солі
зал
залишаємо
його на 30 хвилин. Далі добавляє нарізане шматочками вершкове масляємо
ло, ще раз вимішуємо і ставимо в теплому
міс щоб підходило приблизно 1,5–2 годимісці,
ни. Упродовж цього часу 2 рази трохи обмин
минаємо
тісто. Розмочені родзинки злегка
відт
відтискаємо,
додаємо 1 ст. л. борошна і перем
ремішуємо.
Коли тісто підрухається, ділимо
йог на частини. Кожну розтягаємо руками
його
пр
в прямокутник
завширшки приблизно в третин висоти формочки, в якій випікатимуться
тину
пас
паски.
Посипаємо родзинками, згортаємо
рул
рулетом
і ставимо у форму на торець. Декот пасочки можна сформувати без ізюму,
котрі

ХАЙ ПАСКА СОНЕЧКОМ
ВСМІХНЕТЬСЯ ЗОЛОТИМ!
Без сумніву, переважна більшість жінок (та й чоловіків) погодиться із тим, що
кулінарія – це також творчість, а іноді навіть мистецтво. Це й справді так! Бо інакше
звідки з’являються щоразу все нові й нові рецепти давно відомих страв? Мабуть, вони
зароджуються в ту мить, коли вправна господиня або й початківець задумується:
«А що як додати ще трохи...
або замінити на...?» І додає або
заміняє – й отримує шедевр! А ви
любите творити? Якщо ні, строго
дотримуйтеся рецептів. А захочете
ризикнути – просто візьміть їх за
основу і дайте волю своїй фантазії.
Бо хіба ж паска буває несмачною?

поки маса стане білою. Наприкінці
приготування додайте не більш як
2–3 краплі лимонного соку: якщо
його забагато, глазур може не застигнути. Коли помадка трохи загусне, швидко покрийте нею верх
пасок. Якщо ж все-таки не встигли
використати всю глазур і вона застигла, прогрійте її на водяній бані
або в мікрохвильовці.

ПИШНА

Інгредієнти: 1 скл. цукрової
пудри, 1 ч. л. швидкорозчинного
желатину, 2 краплі лимонного соку,
6 ст. л. води, ванілін до смаку.
Приготування. Желатин залити 2 ст. л. води і залишити, поки
набухне. Цукрову пудру та ванілін
залити 4 ст. л. води, поставити на
вогонь і варити до повного розчинення цукру. Щойно він розтане,
знімайте сироп з вогню, охолодіть
до 60 градусів, вкиньте розбухлий желатин і збийте міксером,
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Фото slk.kh.ua.

Випікати в розігрітій до 170 градусів духовці
30–35 хвилин. Вистудити близько 15 хвилин
у формі, потім вийняти й остаточно охолодити на решітці. Вистуджену бабку щедро
притрусити цукровою пудрою або покрити
помадкою.

МЕДОВА

З глазур’ю – гарніше і святковіше
Може, ви полюбляєте з паскою їсти шинку й холодець і хочете,
щоб у ній було менше цукру? Але малеча точно віддасть перевагу
яскравій, солодкій, оздобленій випічці. Задовольнити такі
забаганки дітвори допоможе помадка
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ІЗ МАРШМЕЛОУ
З ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ

Інгредієнти: 100 г жувального зефіру, 1 ст. л. соку лимона,
100–120 г цукрової пудри, 1 ст. л.
вершкового масла.
Приготування. У миску з маршмелоу викласти вершкове масло, влити лимонний сік і готувати
на водяній бані на невеликому
вогні, щоб зефір не прилипав до
ємності. Суміш слід постійно перемішувати силіконовою лопаткою. Коли маршмелоу повністю
розтане і крем стане однорідним,
додати цукрову пудру. (Якщо її не
додавати, глазур буде несмачною,
оскільки сам зефір не дуже солодкий. Кількість пудри можна регулювати на власний смак.) На паску
глазур потрібно наносити теплою
і швидко, бо вона скоро застигає.
На смак така помадка схожа на
пухкий зефір, буде м’якою всередині, і сухою зовні.

ЛЬВІВСЬКА
Інгредієнти: 1 кг борошна,
400 г молока, 10 жовтків, 100 г дріжджів, 200 г масла або маргарину,
300 г цукру, 100 г родзинок, 0,5 ч. ложки
солі, цедра лимона.
Приготування. Для опари дріжджі
розчинити у теплому молоці, додати 100 г цукру і 200 г борошна, добре
перемішати і поставити у тепле місце,
щоб збільшилась удвоє. Відтак додати
решту цукру, жовтки, сіль і борошно,
вимісити, додати родзинки, цедру. Замісити до однорідності і наприкінці влити розтоплений, але охолоджений жир.
Місити приблизно 15–20 хвилин, поки
тісто почне відставати від рук. Поставити у тепле місце, щоб збільшилось
удвоє. Тоді його прим’яти і зачекати,
щоб знову підросло. Розкласти тісто у
форми, заповнюючи на третину об’єму,

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

Фото wkusno-polesno.ua.

щоб догодити на всі смаки. Трохи притискаємо і залишаємо, поки збільшиться вдвічі.
Змащуємо жовтком і ставимо в попередньо
розігріту до 200 градусів духовку. Випікаємо
25–30 хвилин. Гарячі пасочки покриваємо
глазур’ю.

Фото tuttoggi.ua.

Паски забагато не буває
Напекли їх стільки, що не встигаєте з’їсти? Не біда! Великодній хліб
не пропаде. Найпростіше — наріжте його скибочками і підсушіть у духовці.
Такі сухарики смакуватимуть із чаєм чи кавою. А може, ви з тих, хто
полюбляв у дитинстві залити невеликі шматочки паски гарячим молоком,
але тепер просто забули про таку страву? Якщо такі варіанти вам
не до душі — є й цікавіші!
ЧОРНИЧНІ МАФІНИ
«ВІДГОМІН СВЯТА»

За цей час заливка повинна загуснути
і підрум’янитися. Готові маффіни трохи
охолодити і посипати просіяною цукровою пудрою.
ХЛІБНИЙ ПУДИНГ «MIШЕЛЬ»

дати знову піднятись удвоє. Духовку
нагріти до температури 200°С. Поставити паски і через 10 хвилин знизити
температуру до 170–160°С. Випікати
ще 50 хвилин. З цієї порції виходить
3 паски діаметром близько 20–23 см.

Фото segodnya.ua.

ПОВІТРЯНИЙ ПИРІГ ІЗ ЧЕРСТВОЇ
ПАСКИ

Фото gazeta.ua.

Інгредієнти: 400 г паски, 150 г
чорниці або інших заморожених ягід,
4 яйця, 400 мл молока, 4 ст. л. цукру,
0,5 ч. л. меленої кориці.
Приготування. Духовку розігріти
до 180 градусів. Паску нарізати кубиками. Збити яйця з цукром і дрібкою
солі, влити молоко, перемішати. Додати яєчну суміш до змішаних із ягодами
і дрібкою кориці великодніх сухариків.
Залишити на 10 хвилин, щоб м’якуш
просочився рідиною. Форми для мафінів змастити вершковим маслом і присипати дрібною крихтою, викласти хлібну масу. Випікати десерт 20–25 хвилин.

Інгредієнти:
200 г паски, 2 яйця,
300
мл
молока
або 50 г
вершків,
50 г цукру, ванілін
до смаку.
Приготування.
Фото gazeta.ua.
Порізати
паску на невеликі кубики. Збити разом
яйця, молоко, цукор та ванілін. Дно
форми щільно встелити шматочками
паски. Залити частиною яєчно-молочної суміші. Зверху викласти другий шар
із паски та шар фруктів. Знову залити
яєчною сумішшю. Дати кілька хвилин
просочитися і поставити в розігріту
до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Фото segodnya.ua.

Інгредієнти: 350 г черствої паски,
200 мл молока, 125 г цукру, 5 яєць, 60 г
вершкового масла, 100 мл сметани, 80 г
волоських горіхів, 80 г шоколаду.
Приготування. Паску нарізати невеликими шматками і замочити в холодному молоці. Розтопити вершкове
масло і дати йому трохи схолонути.
Змастити маслом форму і присипати сухарями. Жовтки добре розтерти
з цукром, додати розтоплене вершкове
масло і сметану. Все ретельно вимішати. Окремо збити білки з дрібкою солі
в круту піну. Розм’якшену паску залити
жовтками, добре перемішати і збити
міксером, щоб позбутися великих шматочків. Акуратно додати білки і всипати
подрібнені горіхи й шоколад. Заповнити
форму цим тістом і випікати в розігрітій до 200 градусів до рум’яної скоринки. Готовий пиріг охолодити, вийняти
з форми і посипати цукровою пудрою.
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З РОСИ І ВОДИ!
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ПІСЛЯ НАЙТЕПЛІШОГО РОКУ
ВЕСНЯНІ МОРОЗИ «ПЕРЕПЛЮНУЛИ» ЗИМОВІ!
Фото 24tv.ua.

За даними Служби
з питань зміни клімату
Коперника, ця зима
була найтеплішою
у Європі за всю історію
спостережень (тобто
з 1855-го). Крім
того, вона виявилася
на 1,4 градуса
теплішою, ніж сезон
2015–2016 років, якому
належав попередній
рекорд. Середня
температура повітря цієї
зими була на 3,4 градуса
вищою порівняно
з середнім показником
цієї пори року періоду
1981–2010
Петро КРАВЧУК,
автор «Книги
рекордів
природи»

в Центральній
геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського (Київ) повідомили, що
вперше за 140 літ спостережень за погодою в Києві за всю
календарну зиму метеорологічна до столиці так і не завітала. Адже стійкого переходу
середньодобової температури
повітря через 0 градусів до мінусових значень протягом грудня 2019 — лютого 2020-го так
і не відбулося. Упродовж усіх
трьох місяців середня температура була плюсовою і становила 2 градуси тепла. Кліматологи
обсерваторії також зауважили, що вперше температура повітря не опустилася за позначку
–10 градусів. Це наслідки глобального потепління, темпи
якого, на жаль, пришвидшуються, наголосили в установі.
Не стала винятком і наша

А

Іще якихось два тижні — і «сонце сипатиме квіти, як з бриля»
(за Ліною Костенко).

Волинь. Зими фактично й
не було. Адже навіть річки
так і не вкривалися льодом.
Та і як вони могли заледеніти,
якщо середня температура повітря зимових місяців у Луцьку
становила +1,8 градуса, що
майже на 5,6 градуса перевищує норму?! А найбільший
мороз опускався лише до позначки 7,5 градуса нижче нуля.
І то лише одного дня — 9 лютого. Такого ще ніколи не було,
щоби взимку температура повітря в наших краях не «дотягала» до 10 градусів морозу! Так
і хочеться зіронізувати: ну геть
розлінилася зима! А може, розумничка-зима рятувала бідних
українців від захмарних цін знахабнілих газових магнатів? Бо ж
припускають деякі науковці, що
наша рідна планета Земля —
то живий і розумний організм!
Для порівняння нагадаю:
у Володимирі-Волинському
11 лютого 1929 року зафіксува-

ли найнижчу температуру повітря на території області: мінус
38,9 градуса! Наступним найхолоднішим днем було 12 січня 1950-го: тоді о 7-й годині
ранку в Любешові термометри

А яка зима без снігу, завірюх
та бурульок на дахах? Так-от,
перший сніг минулої зими випав вчасно: у Любешові, приміром, він вранці 3 грудня зробив
генеральне прибирання — вибілив усе навкруги. Та через
день від нього й сліду не залишилося. Без снігу минув і Новий рік. Загалом же, за даними
метеорологів, за зимові місяці
у Луцьку був 21 день зі сніговим
покривом. Максимальна висота
його сягала тільки 4 сантиметри
(і то лише один день, 29 грудня). А стійкого снігового покриву не було взагалі. Сніг випадав
і того ж або наступного дня
розтавав. Найтриваліший період снігового покриву в Луцьку
становив лише 6 днів (протягом
5–10 січня).
Не знаю, як в обласному
центрі, а в Любешові зимою й
завірюх фактично не було. Тільки 22 березня невеликий вітерець трохи покрутився у прощальному танку зі сніжинками.
Не бачили й бурульок.

розумничка-зима рятувала бідних
« Може,
українців від захмарних цін знахабнілих газових
магнатів?
»
показували 37,2 градуса морозу. А останню 30-градусну холоднечу на Волині зафіксували
8 січня 1987 року. Тож нинішнє
покоління молодих краян так
і не відчули пекучого морозища.
Але повернімося до теперішніх погодних аномалій.
У жодній українській казці немає
згадки, щоб надворі квіти тішили око всю зиму! А ось сині примули у Любешові (і не тільки!)
цієї зими цвіли! Та так яскраво!
І досі цвітуть! Дивина, та й годі!

І ще такий цікавий факт.
Протягом найтеплішого, 2019,
року у Луцьку було зафіксовано
24 рекордно теплих дні. Із них
чотири — у грудні. А всього
за зиму таких було аж шість
(ще по одному додалося у січні і лютому). Не встояв навіть
температурний рекорд 70-річної давності: 16 грудня повітря
в обласному центрі прогрілося до 9,5 градуса тепла, що
на 1,5 градуса вище за попереднє максимальне значення

для цього дня, зафіксованого
у 1950-му.
Природа й справді в останні роки стала надто непередбачуваною! Адже за логікою,
після найтеплішого в Європі
2019 року і найтеплішої зими
накопиченого тепла мало б вистачити, щоб такою ж погожою
була й весна. Думалося, що
природа встановить ще один
рекорд — і цієї весни найраніше зацвітуть сади. До цього
ніби йшло, бо з кожним днем
під лагідним промінням помітно пробуджувалися квіткові
бруньки персиків та абрикосів,
а форзиція та айва японська
(хеномелес) мали зацвісти
з дня на день. Однак запізнілі прощальні поцілунки зими
(зі снігом та нічними заморозками) призупинили можливий
рекордно ранній прихід весни.
Неймовірно, але весняні холоди (точніше нічні заморозки
наприкінці березня) на півночі Волині перевершили навіть
найнижчі температури, які фіксувалися взимку! Адже вранці
23 березня у Любешові місцева
метеостанція зареєструвала
7,3 градуса морозу. А найнижча температура у Любешові
протягом усієї минулої зими
становила лише –6,7 градуса
(зафіксовано 7 лютого).
Нагадаю, сади в області
найраніше зацвіли у 1990 році,
приміром, у Любешові абрикоси розквітли 24 березня,
сливи — 26 березня, груші —
5 квітня, вишні –14 квітня, яблуні — 18 квітня. І цей природний
рекорд тримається ось уже
30 літ! Як бачимо, навіть цьогоріч, після найтеплішої зими, він
не буде побитий. Це й добре,
бо зменшується ризик пошкодження квіткових бруньок нічними заморозками.
Було б дуже добре, якби все
відбувалося вчасно: влітку було
літо, а взимку — справжня зима.
Та у природи не буває поганої
погоди. Вона діє за своїми глобальними законами.
смт. Любешів. n

Вітаємо!
Листоноша доставочної дільниці села Шклинь-2
Горохівського району
Людмила Омелянівна
ЮШАК
7 квітня відзначила день
народження.
Шановна імениннице,
зичимо міцного здоров’я,
благополуччя, життєвих
гараздів, добробуту, довгих років життя. Хай ніколи не покидає вас почуття
задоволення від здійснених добрих справ. Зичимо щедрої та доброї долі,
терпіння та успіхів. Дякуємо за вашу працю, турботу та відданість. Хай доля
завжди буде прихильною
до вас, а кожен новий день
дарує приємні враження,
задоволення від роботи та світлу надію
на майбутні
роки.
З повагою
друзі.

7 квітня поважний
ювілей відсвяткувала
дорога хресна, жителька села Мерва Горохівського району
Галина Андріївна
ПУС.
Пропливає долі
неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі.
Ось і загорілася 80 свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен
наступний рік.
Нехай життя здається добрим
дивом
І плідні будуть справи та шляхи,
Нехай живеться легко і щасливо,
Благословенні будьте Богом і людьми.
З повагою і шаною
похресник Олександр з дружиною
Ларисою, внуки
Олександр,
Наташа,
правнуки Яна,
Арсен, Нікіта,
невістка Віра,
зять Максим.

На свято Благовіщення 70-літній ювілей відмітила дорога
дружина, любляча
мама, бабуся і прабабуся, жителька селища Сенкевичівка
Горохівського району
Клавдія Василівна
САДОВСЬКА.
Тобі сьогодні, рідна, — 70.
Із вдячністю ми хочемо
вітати тебе
За мудрість всіх твоїх порад,
За вміння всім завжди
допомагати.
За приклад матері й господині,
За могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле
тобі благословіння,
Нехай здоров’я
й сили дарують всі святі.
З любов’ю,
шаною
та повагою
чоловік,
діти, внуки,
правнуки.

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

11 квітня зустріне 60-літній
ювілей коханий чоловік, дорогий
тато, люблячий дідусь, житель
села Конюхи Локачинського
району
Леонід Трохимович
МИГАЛЬ.
Дорогий тату, спасибі тобі за прекрасне,
цікаве, насичене дитинство, за цінні уроки,
підтримку та допомогу. За віру в нас. Ми тебе
дуже любимо.
Летять роки, мов бистрі коні,
Не повернути їх назад.
І нам не віриться нітрохи,
Тобі сьогодні – 60.
Роки так швидко пролетіли,
Неначе їх і не було.
Давно вже скроні побіліли,
Ліг сивий іній на чоло.
Тату рідний! Ми тебе вітаєм,
Хай леліє доленька тебе.
Сотню літ іще прожить бажаєм,
Хай Господь боронить і веде.
Хай Бог дає тобі здоров’я, охороняє
від біди. У домі рідному з
любов’ю, з теплом стрічай
ти нас завжди.
З любов’ю і повагою
кохана дружина Зоя,
дочка Аліна, сини Андрій,
Олег, зять Володимир,
невістка Ірина, внуки
Богдан, Стас, Катруся,
Сашко, Адріана, Артем.

Д

оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»
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КОРОНАВІРУС АТАКУВАВ
ВЖЕ І КІВЕРЦІВЩИНУ
7 квітня в районі зафіксовано перший випадок
захворювання на COVID-19, лабораторно
підтверджений методом полімеразно-ланцюгової
реакції (ПЛР)
Мирослава КОЗЮПА

іверцівське МВУЖКГ
вже декілька днів
проводить дезінфекційну обробку під’їздів багатоквартирних будинків,
автобусних зупинок у місті,
дитячих ігрових майданчиків
тощо. У вівторок на вулиці
Ківерців виїхав пожежний
автомобіль, який обприскує
вулиці знезаражувальним
розчином. Санітарну обробку проводять відповідно до
розпорядження в. о. міського голови І. Мисковця №
21–во від 31.03.2020 року
«Про окремі заходи щодо
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019–nCoV». Документ
зобов’язує усі суб’єкти господарювання на території
громади організувати про-

К

n З перших уст

Алла ГОНТАР:
«На посаду «губернаторки району» йшла
свідомо, бо впевнена в собі й команді»
Фото kivadm.gov.ua.

Новопризначена
голова Ківерцівської
райдержадміністрації
Алла Гонтар — вихованка
району, яка не лише тут
працювала, а й привезла
здобутий закордонний
досвід і стартовий капітал
та вивела в лідери
очолювану сільську
громаду в Журавичах
Людмила ЯКИМЧУК

к зауважує Алла Анатоліївна, ще місяць–другий
тому по–іншому уявляла
початок такої важливої місії. Але
карантинні умови внесли значні
корективи, бо є велика небезпека — чи зможемо подолати
біду? І перш ніж приступити до
виконання обов’язків, вважала за доцільне не з довідок чи
статистики вивчити стан справ
у районі, а особисто, уявивши
себе людиною з можливим
страшним діагнозом, відразу ж заглибитися у ситуацію в
медицині, що вийшла нині на
передній план. Тож її виїзна
нарада в центральній районній
лікарні разом із головою райради Олександром Гурським і
першим заступником міського
голови Ігорем Мисковцем дала
можливість на місці розібратися з проблемою, вивчити її та
почути думки фахівців, що необхідно зробити першочергово.
Оскільки голова РДА очолює районну комісію з надзвичайних ситуацій, Алла Гонтар
на своє перше таке засідання
йшла зі знанням стану справ, і
мала повне право, як вважає,
давати вказівки й рекомендації. З апаратом адміністрації
зустрілася лише після того, як
перша ланка вартових здоров’я
була повністю забезпечена засобами захисту. В цьому дуже
допомогли аграрії району, підтримавши ідею керівника ФГ
«Фелікс–АГРО» Павла Давидюка щодо благодійної допомоги.
А також за сприяння народного
депутата України Ірини Констанкевич і фонду Ігоря Палиці
«Тільки разом» надано необхідну підтримку медикам району
майже на 200 тисяч гривень. До
кінця першого робочого тижня
голови РДА всі лікарі на невеликий проміжок часу забезпечені засобами першого захисту.
Тому й при колегах очільниця
району з полегшенням одягла
свій респіратор, бо подбала
про команду.
— Район великий, хороший, — каже Алла Гонтар.
— Але попереду маємо завершення процесу децентралізації. Розпорошений бюджет. І
ця надзвичайна ситуація… Тож
чекає велика командна робота. Вірю в успіх. Маємо ділових керівників ОТГ і голів сіль-

n Місцеві новини
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ведення періодичних заходів
дезінфекції усіх виробничих,
торгівельних, операційних
площ та місць скупчення людей, зокрема біля входу до
приміщень, прохідних тощо.
Ківерцівське РТМО отримало велику партію першочергових засобів захисту
для медиків: одноразові стерильні халати, дезінфікуючі,
гігієнічні засоби, респіратори FFP2, захисні окуляри,
медикаменти та інші засоби
медичного використання.
Загалом товарів придбано
майже на 185 тисяч гривень.
Районна лікарня першочергово прийматиме пацієнтів із
коронавірусом. У міській раді
інформують, що в аптеках є
індивідуальні засоби захисту: рукавички, антисептики
і маски. Дотримуйтеся правил карантину і будьте здорові! n

ЛІСОВІ БРАКОНЬЄРИ ВТЕКЛИ,
А ДУБИ ЗАЛИШИЛИ
На Ківерцівщині лісова охорона близько години
переслідувала крадіїв на машині з єврономерами
Мирослава СЛИВА

втомобіль на закордонній реєстрації було
виявлено під час патрулювання лісових масивів
працівниками державної лісової охорони ДП «Ківерцівське ЛГ». Помітили його при
виїзді з урочища Шепель
Торчинського лісництва. При
наближенні лісової охорони

А

«Нас чекає складна робота, але я вірю в успіх».

ти на карантині і вдома, то ніби світ
« Якщо
зупинився? Проте це не так! Є активні люди!
ських рад, з якими сподіваюся
на плідну співпрацю, адже, як
ніхто, розумію їхні потреби та
роботу. Ми все подолаємо, бо
ОТГ працюють злагоджено.
Перший випадок із підозрою
на коронавірус підтвердився,
але людина не хвора, є лише
носієм. Розробили в комісії чіткий механізм дій від виявлення
контактних осіб до контролю
самоізоляції.
— З якими проблемами
найперше зіткнулася голова Ківерцівської РДА Алла
Гонтар?
— Найперше — це не вистачає кадрів. Не призначений
заступник голови РДА. Бракує
часу відповідати й на телефонні дзвінки. Люди звертаються
з індивідуальними проблемами — ніби дрібнички, а треба вирішувати. Рятувальники
(керівник Андрій Кузьмов) уже
поставили біля лікарні палатку
для першого огляду пацієнтів,
лісівники допомогли встелити в ній підлогу. Апарат працівників держслужби працює
в посиленому режимі. Хтось
— дистанційно, інші — через
телефонний зв’язок. А ще ж є
рідне село Журавичі, в яке добираюся пізно ввечері, і там
теж за звичкою чекають люди.
Маємо кілька осіб, що повернулися з інших держав, для них
тут створили умови для самоізоляції. У громаді люди свідомі
— проявили пильність, бо навіть мали курйозний випадок
з братами–близнюками, один
із яких був за кордоном… А мій
робочий ранок розпочинаєть-

»

ся о 7–й годині із телефонної
розмови з представниками
апарату сільської ради, котру
донедавна очолювала.
— Як можна потрапити у
вашу команду?
— Хто любить громаду, в
кого моральні закони на першому місці, хто прагне допомогти, той у моїй команді. Нині
люди самі телефонують і пропонують свою підтримку. Якщо
ти на карантині і вдома, то ніби
світ зупинився? Проте це не
так! Є активні люди! Злагоджено працюємо з ківерцівським
міським головою Володимиром Жгутовим і його першим
заступником Ігорем Мисковцем. Менше очних зустрічей —
більше в телефонному режимі,
скайп–зустрічі з головами ОТГ.
Фейсбук–спільнота на зв’язку,
хоча нема часу для переглядів,
щоб навіть подякувати за привітання. Є люди, які зацікавлені в
розвитку громади, тож створюватимемо нові громадські організації… Будуть і прийомні дні в
голови райдержадміністрації.
— І наостанок побажання
ківерчанам у ці дні від «губернаторки району».
— Вочевидь, ще місяць–
два тому радила б інше… А тепер кожного дуже прошу: будьте, мої дорогі і шановні люди,
вдома! Менше контактуйте
у цей час. Сприймайте це не
як вирок, а як подарунок для
свого духовного розвитку, як
час для очищення планети від
негативу. Любіть одне одного!
Цінуйте життя і кожну мить у
ньому! n

невідомі почали втікати. Погоня тривала близько години, а коли врешті зловмисників вдалося наздогнати,
двоє чоловіків у балаклавах
дременули з місця події, покинувши автомобіль із деревиною дуба. Нині за фактом
тривають слідчі дії. Встановлюються місце самовільної
порубки, сума завданих збитків та особи злочинців. n

ГЕРОЇВ НЕ ЗАБУВАЮТЬ
3 квітня 2020 року минули п’яті роковини з дня
загибелі учасників АТО, жителів села Суськ – Андрія
Карпюка та Дмитра Степанова, які віддали свої життя,
захищаючи Батьківщину у неоголошеній війні
Ірина ПАСІЧНИК

ндрій та Дмитро підірвалися на міні поблизу
Авдіївки. За особисту
мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті
державного суверенітету
та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі наші краяни
нагороджені орденом Богдана Хмельницького III ступеня (посмертно), медаллю
«За жертовність і любов до
України», а також пам’ятною
медаллю «122–й окремий

А

аеромобільний батальйон».
Обом рішенням районної
ради від 25 червня 2015 року
присвоєно звання «Почесний
громадянин Ківерцівщини»
(посмертно). У 28–літнього
Дмитра залишилися дружина та 4–річна донечка, а от
24–літній Андрій, на жаль,
одружитися так і не встиг.
«Від імені кожного жителя
громади висловлюємо співчуття і глибокий жаль рідним
та близьким. Усім серцем
поділяємо Вашу непоправну
скорботу», — зазначають у
міській раді. n

У Журавичівській громаді організовують
централізований вивіз сміття з кладовища.
Громадськість закликають активніше
долучитися до впорядкування могил своїх
померлих родичів та просять викидати
непотріб у спеціально відведені місця та не
перетворювати цвинтар на звалище.
У Ківерцях із 6 квітня 2020 року припинили опалювальний
сезон. Зокрема, це стосується дошкільних, загальноосвітніх
закладів, позашкільної освіти та культури, комунальних
підприємств, адміністративних приміщень Ківерцівської
міської об’єднаної територіальної громади.
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n Волинського роду
Фото з сімейного архіву Світлани МАРТИНЮК.

привчали його до віри, ось він
і підтримує село, в якому виріс.
Відбудували місцевий храм,
поставили нові купола. Першим його дарунком для рідної
школи був комп’ютерний клас
ще у 2008 році, допомагає також зі спортивним інвентарем,
спонсорує поїздки учнів у Карпати.
НА БУДІВНИЦТВО ВИДІЛИВ
140 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ

Світлана (друга справа) радіє кожній зустрічі зі своїми рідними,
бо ж трапляються вони не так часто.

«Мама щоденно дякує Господу за прожиті
роки і щиро просить здоров’я для своєї
родини», — каже Світлана Іванівна.

«У Таїланді красиво, але вдома я лише тут»:
про Матросів у Старосіллі знає кожен
без перепочинку, працює щоденно — то у полі, то біля домівки по господарству. І все
виглядає з далеких доріг дітей,
внуків та правнуків. На Маневиччині живуть і працюють дві

Закінчення.
Початок на с. 24
Людмила ВЛАСЮК

атькова родинна історія не менш цікава, — продовжує пані
Світлана. — Мій дідусь Микола Трохимович по татовій лінії
початок Другої світової війни
застав у Польщі, де проходив
армійську службу. А коли повернувся додому у 1941-му,
Німеччина вже напала на Україну. Потрапивши в полон, зумів
втекти, але тяжка праця в неволі добряче його виснажила —
при зрості близько двох метрів
важив всього 47 кг. До речі, дід
Микола народився у Гельсінкі
у Фінляндії: прадід Трохим служив матросом і забрав на корабель й дружину. Звідси й пішла
наша сільська кличка.

-Б

І ВАГІТНОЮ ГРАЛА
У ГАНДБОЛ

Коли Світлана Іванівна
говорить про свою бабусю,
у її голосі відчувається ніжність
і теплота. Велику роль у вихованні внуків відіграла Марія
Гордіївна. З нею малеча вчила
вірші, таблицю множення, вона
постійно з ними спілкувалася.
— У підлітковому віці ми ходили в колгосп на тік, — згадує
Світлана Мартинюк. — Йдучи
з нічної зміни додому, наберемо в кишені зерна, то бабуся,
як побачить, примусить назад

часто з мамою
« Ми
та сестрою
гостюємо
у наших рідних
у різних країнах.

Тамара Павлівна виховала дітей мужніми і сильними,
працьовитими та чесними.

віднести. Для нас усіх вона
була ідеалом чесності, добропорядності і справедливості.
Не нажила ніяких статків, але
мала благородну вдачу.
Повернулася у Старосілля
аж через двадцять років. Тут
Марія Гордіївна нарешті зібрала біля себе усіх своїх дітей:
по амністії вийшов із тюрми
старший син Олексій. У висланні вона думала хоч би рік
«протягти», а Бог дав їй силу
прожити до 82 років. Піклувалася про внуків, тішилася добрим зятем, допомагала доньці вести чимале господарство.
Отак і працювали, не покладаючи рук.
— Мама у 49-річному віці
залишилася вдовою: п’яте-

ро дітей вже мали свої сім’ї,
а двоє ще були школярами, —
каже Світлана Мартинюк. —
Тато ж завжди мріяв, щоб
ми отримали освіту. Він і поступати їздив із нами. Ми всі
брали участь у різних спортивних змаганнях, та найбільше
успіхів здобували у гандболі.
Навіть коли вже була заміжня
і завагітніла старшим сином,
ще за колгосп виступала.
«ФІЗКУЛЬТУРА
В КОРИДОРІ? ПОБУДУЄМО
ДІТЯМ СПОРТЗАЛ»

Тамару Павлівну ми застали за перебиранням картоплі,
але згадувати пережите вона
відмовилась. Сказала, мов
відрізала: багато роботи. Отак,

»

її доньки — Світлана і Людмила. Неспокійна ж і кипуча вдача середнього сина Юри завела його аж на Далекий Схід
після понадстрокової служби
в Німеччині. Військовий пенсіонер, побувавши на Курильському острові Ітуруп, побачив, як браконьєри потрошили
рибу — червону ікру вибирали,
а самі тушки викидали, вони
й валялись на березі невеликих річок. Хотілось щось змінити, тому разом із друзями
відкрив там свою фірму по переробці червоної риби, яка стала сімейною справою: згодом
до нього приєдналися брати
Володимир та Сергій, сестри
Олена та Руслан із родинами. ООО «Континент» — ніби
символічно — це три брати
Оксенюки. А ще Юрій Іванович часто організовує для
односельчан паломницькі поїздки. Мама з бабусею змалку

— Юра як приїжджає
в село, то любить ходити стежками дитинства, — згадує
Світлана Мартинюк. — Побачивши, що вчителька проводить фізкультуру в коридорі,
прийшов до Анатолія Брички
і каже: «Так не годиться. Давайте ми з вами побудуємо спортзал». Так і домовились: фірма
дає гроші, а Микитович займається спорудженням закладу.
У цьому є чимала заслуга і нашого директора, який пройнявся втіленням мрії дітей.
Майже 300 квадратних метрів площі і 8 метрів у висоту — для сільської школи мати
таке приміщення — це круто.
На його будівництво Юрій Іванович виділив 140 тисяч доларів. І для сім’ї старається.
Мамі у Старосіллі побудував
будинок. На місці звичної рідної домівки виріс сучасний
двоповерховий котедж. І сьогодні у неї велика світла кімната, сучасні меблі, іконостас,
де вона щоденно дякує Господу
за прожиті роки і щиро просить
здоров’я для своєї родини.
— Ми часто з мамою та сестрою гостюємо у наших рідних у різних країнах, бо доля
їх порозкидала по світу, — каже
вчителька із Старосілля. — Побачитись з ними дуже хочеться. Так шість років тому вперше
потрапила в Таїланд, де живе
старший брат Сергій. У нього
часом зупиняється волинський
тайбоксер Сергій Снитюк, приїжджаючи на змагання. Він —
наш земляк, родом із Старосілля. Їздила і до Юри в Іспанію, купалася в Атлантичному
океані (усміхається). Дочка
брата Володимира переїхала
до Австралії у Мельбурн, там
має власну справу. Ось в цій
країні я мрію побувати, може,
десь уже на весіллі.
— У Таїланд їздила чотири
рази, — задумалась Світлана
Мартинюк, поглядаючи через
вікно. Саме на перерву вибігли учні. — Там добре, красиво,
але вдома я лише тут. Поруч
ось із цими дітьми. n

Укрпошта пропонує українцям 7 найпопулярніших послуг,
якими можна скористатися, не виходячи з дому
аціональний поштовий оператор
за останні роки зазнав значних
змін — стабільне зростання доходів, значне покращення якості надання послуг, лідерство у сегменті міжнародної доставки, комп’ютеризація
відділень, оновлення автотранспорту.
При цьому тарифи на послуги є одними
з найнижчих на ринку, а основні послуги працюють онлайн для зручності усіх
клієнтів.
Під час карантину компанія пропонує
рішення, аби клієнти витрачали менше
і залишалися вдома більше, заохочує
українців користуватися основними
послугами, не покидаючи домівки. Так,
в Укрпошті можна адресно доставити через листоношу чи скористатися
онлайн-послугами:

Н

1. Отримати пенсію та соціальні виплати.
2. Сплатити комунальні платежі.
3. Замовити ліки.
4. Оформити онлайн-передплату.
5. Отримати поштовий переказ
«З картки додому».
6. Замовити продукти та інші товари
широкого вжитку.
7. Купити товари з інтернет-магазинів.
Аби замовити послуги, не виходячи
з дому, потрібно лише знати листоношу,
яка обслуговує ваш будинок. Для цього
можна заповнити коротку онлайн-форму bit.ly/lystonosha або зателефонувати до контакт-центру 0 800 300 545 та
набрати цифру 9. Просунуті користувачі інтернету можуть скористатися ос-

новними послугами через смартфон чи
комп’ютер на сайті компанії чи в мобільному додатку.
«Укрпошта і у звичайний час, і в умовах карантину працює для того, аби
українці в будь-якому населеному пункті
отримували всі необхідні послуги. Особливо це важливо для 15 млн жителів у
невеликих містах та селах, для яких ми
— і пошта, і банк, і магазин, а тепер ще
й аптека, бо доставляємо ліки. Для багатьох клієнтів такий «зв’язок із світом»
підтримують наші листоноші. І зараз
час, коли їхня робота як ніколи цінна та
актуальна. Тому ми пропонуємо простий
канал для знайомства з ними. Сподіваюся, ця ініціатива змотивує українців залишатися вдома, а ми подбаємо про те,
щоб послуги «прийшли» до них. Звісно,

в захисній масці і рукавичках», - відзначив генеральний директор Укрпошти
Ігор Смілянський.
Як повідомлялося, до кінця дії карантину послуга Укрпошти «З картки додому» надаватиметься без комісії. Будьхто, не виходячи з дому, може надіслати
гроші зі свого карткового рахунку своїм
рідним або близьким, а листоноші Укрпошти віддадуть готівку адресату. В
березні Укрпошта почала доставляти
споживачам лікарські засоби. В рамках партнерства з Liki24.com в період
карантину ця послуга є безкоштовною
для усіх населених пунктів, окрім обласних центрів. Також на час карантинних
заходів Укрпошта безкоштовно зберігає
відправлення у відділенні. n
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Колишня зірка футболу — сьогодні зірка скандальних хронік.

Коли англійців шпетять
за сексуальні вечірки,
українець Алієв згадує
свої амурні подвиги
Пандемія COVID-19 продовжує набирати обертів, тримаючи
любителів спорту на небаченому досі «голодному пайку».
Адже нині карантин стосується усіх. Тож лишається
хіба що згадувати славні події минулого, або ж смакувати
навколоспортивні новини. Яких таки не бракує…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ельгійці першими постановили не тягнути й далі
кота за хвіст і оголосили
про завершення свого футбольного чемпіонату. Великої інтриги щодо переможця
в Лізі Жупіле вже, щоправда, й не було. «Брюгге» має
70 очок і на цілих 15 пунктів
випереджає «Гент», в активі
якого 55 очок.
Та к е р і ш е н н я о з н а чає, що Едуард Соболь (який
виступає за «Брюгге» на правах оренди, а права на футболіста належать «Шахтарю»)
приміряє золоту медаль.
А гравці «Гента» Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун — срібні.
Тим часом в УЄФА закликали європейські футбольні
асоціації не брати приклад
із Бельгії і достроково не завершувати національні першості. Бо ж і справді, якщо
в чемпіонатах ще можна
«роздати медалі» з огляду
на теперішній стан турнірної
таблиці — то як бути з кубковими турнірами? Приміром,
поточний розіграш Кубка
України нині перебуває на півфінальній стадії. Ну не розпилювати ж трофей на чотири
частини, аби поділити їх між
«Динамо», «Минаєм», ФК «Маріуполь» та «Ворсклою»!
Але й на карантині наші
футболісти горобцям дулі
не тицяють. Приміром, головний тренер луганської «Зорі»
(яка, до речі, станом на зараз випереджає «Динамо»
за додатковими показниками
і посідає друге місце в турнірній таблиці УПЛ!) Віктор
Скрипник зізнався, що його

Б

гравці роблять неабиякі успіхи в набиванні м’ячів — просто у своїх квартирах (рулони
туалетного паперу вже ніхто
не копає — надто дорога і дефіцитна це нині річ!). При цьому обуренню дружин (розбиті
люстри!) та сусідів (ходором
ходять і підлога, і стіни!) немає
меж…
А й справді, що це за дитячі забавки — м’ячика у квартирі набивати? Чому б не підійти
до карантинних буднів по-дорослому? Вочевидь, саме так
міркував одноклубник нашого Олександра Зінченка Кайл

ках… закликав англійців бути
відповідальними і суворо дотримуватися умов карантину.
Тож довелося Кайлу, похнюпивши голову, просити вибачення. «Розумію, що є зразком для наслідування і не можу
дозволити собі таку поведінку
в якості професійного футболіста. Хочу вибачитися перед
близькими, клубом і вболівальниками за те, що підвів
їх», — написав нещодавній любитель карантинних секс-вечірок.
Ото життя пішло у футболістів! За набивання м’яча

за гроші? Не приховую, був. Скільки
« Секс
коштував? По-різному. Найдорожчий — тисяча
доларів. Це було і в Росії, і в Україні.
»
Вокер. 29-річний захисник
«Манчестер Сіті» та збірної
Англії покликав у гості товариша, а вже разом вони видзвонили двох «дівчат за викликом». Як стверджують сусіди
Вокера, в їхніх помешканнях
тієї ночі неабияк двигтіли стіни — і аж ніяк не від набивання
футболістом м’ячика! Одним
словом, секс-вечірка вдалася. До речі, відомий навіть
гонорар дівчат: за три годин
невтомної роботи вони одержали 2200 фунтів на двох.
Щоправда, основні витрати у Кайла Вокера, схоже, таки
попереду. «МанСіті» вже ініціював розслідування щодо порушення гравцем умов карантину, підсумком якого може
стати чималенький штраф для
футболіста.
Пікантність ситуації полягає ще й у тому, що раніше Вокер у спеціальних відеороли-

гримають, дівчат у гості покличеш — теж гримають! Можна було б у шахи грати — так
із самим собою трохи нудно…
Тим часом згадав свої
амурні подвиги і ексгравець
київського «Динамо» і національної збірної України 35-річний уродженець російського
Хабаровська Олександр Алієв
(на фото).
— Секс за гроші? Не приховую, був. Скільки коштував?
По-різному. Найдорожчий —
тисяча доларів. Це було і в Росії, і в Україні, — зізнався Алієв
в інтерв’ю sport.ua.
— У тебе дружина тоді
була чи вже ні? — перепитав
журналіст.
— Була дружина, ну і що?
А що тут такого?
А ви як думаєте, шановні наші читачі? «Що тут
такого?» n

ОВЕН. На цьому тижні вдало складатиметься
кар’єра, а також поїздки
і відрядження. Старайтеся
уникати конфліктів, зокрема
з начальством. Спілкування з друзями і близькими краще
перенести на вихідні. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Остерігайтеся вплутатися в авантюру,
краще займіться серйозною роботою. Починати
нові справи зірки не радять. А от у вихідні варто
позбутися того, що вже повністю себе вичерпало.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
понеділок.
БЛИЗНЮКИ. Наступний тиждень виявиться шаленим, насиченим, але цікавим і вдалим. Можливі
приємні несподіванки. Власні принципи, звісно,
цінна річ, але в особливих випадках не варто надто
на них наполягати. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
РАК. Ваші успіхи на важливих ділянках роботи,
в тому числі на переговорах і ділових зустрічах, начальство обов’язково оцінить. Вдало вирішуватимуться будь-які проблеми, тож скористайтеся шансом. Час змінити щось і в особистому житті. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Брати відповідальність на себе вам не звикати, цього тижня теж виникне така необхідність.
Спілкуватися також доведеться багато і з різними
людьми. А от розмови з начальством не бажані.
У вихідні слід залагодити побутові справи. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Бажано приділити достатньо часу собі
і власним потребам, щоб мати змогу адекватно
оцінити події. Можлива раптова зміна планів, але
не кидайтеся в авантюри сторч головою. Вихідні
присвятіть відпочинку в колі рідних. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Обдумано розставте пріоритети. Зверніть увагу на колег і близьких, не будьте егоїстом,
не концентруйтеся лише на собі. Невиконані плани
доведеться надолужувати в інші дні. У вихідні сплануйте роботу на наступний тиждень. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Нові проєкти будуть вдалими, але
варто добре обдумати їх, щоб не попастися на вудку
шахраїв. Не відмовляйтеся від своїх бажань, адже
насправді щастя — у простих речах. У вихідні ймовірні
зміни в особистому житті. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ваші творчі ідеї вдасться реалізувати.
Друзі і колеги достойно оцінять вашу креативність.
Завдяки своїй наполегливості досягнете бажаного.
Спостережливість і здатність критично мислити відкриють нові перспективи. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Не сумнівайтеся у власних силах, ви все
зможете. У ставленні до близьких і колег не будьте
надто вимогливі. Вихідні можуть виявитися конфліктними, постарайтеся уникати зайвих суперечок. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Тиждень буде сповнений і приємних
сюрпризів, і прикрих несподіванок, але все це переважно пов’язано з роботою. Остерігайтеся проблем
зі здоров’ям, зберігайте психологічну рівновагу.
У домашніх справах проявіть ініціативу. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Не будьте надмірно вимогливими —
ні до себе, ні до інших, аби не зіпсувати стосунки з близькими. Можливі кар’єрні перспективи,
не втратьте шанс. Вихідні присвятіть своєму улюбленому заняттю. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер. n

n Анекдоти
:)) :)) :))
Дідусь хотів подзвонити в поліклініку, випадково
потрапив на ceкc по телефону і зрозумів, що він узагалі, виявляється, здоровий.
:)) :)) :))
Чоловік каже дружині:
— Ну, не знаю, давай подаруємо твоїй мамі стільки
грошей, скільки їй виповнилося років.
— Ого! Що, прямо 50 тисяч подаруємо?
— А що, їй прямо 50 000 виповнилося?!
:)) :)) :))
— Сьогодні моя дружина читатиме лекцію про алкоголізм.
— Дуже цікаво, а коли?
— Як тiльки я додому прийду, відразу ж i почне. n
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Правила нескладні: заповніть порожні
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і кожному стовпчику
не було двох однакових цифр.
Cклав Леонід Манчинський.
Відповіді на кросворд
sudoku, опублікований 2 квітня
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ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД
«ВЕСНА» ЗА 2 КВІТНЯ:
1–2. Ластівка. 2–3. Алерган. 3–4. Насіння.
4–5. Ярило. 5–6. Оазис. 6–7. Сніг. 7–8. Газон.
8–9. Нарцис. 9–10. Сік. 10–11. Какао. 11–12. Овен.
12–13. Наяда. 13–14. Амбра. 14–15. Аніс.
15–16. Садівництво. 16– 17. Очерет. 17– 18. Травник.
18– 19. Краб. 19–20. Байбак. 20–21. Квіткарка. 21–
22. Адоніс. 22– 23. Сів. 23–24. Венера. 24–25. Аїр.
25–26. Рукав. 26– 27. Веснонька.

8000 грн

7500 грн

8000 грн

6500 грн

12000 грн

7000 грн

14000 грн

8500 грн

12000 грн

8500 грн

5500 грн

3700 грн

6600 грн

6500 грн

3500 грн

7500 грн

4500 грн

6500 грн

8000 грн

18000 грн

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається дерев’яна хата (5 х 12)
під перевезення. Тел. 098 91 86 208.
l Продається у Луцьку на вул.
Ковельській велика квартира.
Тел. 097 10 20 995.
l Продається квартира в Луцьку (новобудова, можлива виплата на рік).
Тел. 098 66 06 303.
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 130 000 грн. Торг. Тел.:
096 35 79 670.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Део Ланос» у доброму технічному стані. Тел.
050 54 12 867.
l Продається автомобіль «Фольксваген Пассат» (комбі, V-1.6, 1986 р. в.,
у дуже доброму стані, бензин/газ, нова
гума, акумулятор, фаркоп). Недорого.
Тел.: 050 37 88 524, (0332)70–94–24.
l Продається автомобіль «Мерседес-Бенц Віто-110», 1999 р. в., пасажирський, 6 місць, білий колір.
Тел. 068 38 46 177.

l Куплю автомобіль у будь-якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований,
проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається комбайн «Нива», 1988
р. в., у робочому стані, недорого. Тел.
096 38 46 650.
l Недорого продається трактор Т-25 з кабіною, у доброму робочому стані. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Продається трактор Т-40 (є документи, на стартері) у дуже
доброму стані. Недорого.
Тел. 096 72 22 134.
l Терміново недорого продається
трактор ЮМЗ-6 АКЛ у доброму робочому стані. Тел. 066 38 05 887.
l Продаються картоплезбиральний комбайн «Aнна», тюковка «Сіпма», сівалка «Нодет», гноєрозкидач.
Ціни договірні. Тел: 050 56 24 572,
095 44 35 663.
l Ку п л ю н о ж і д о ф р е з и .
Тел. 050 61 07 082, 068 56 40 474.

ПРОДАЮТЬСЯ
запчастини до автомобіля
ГАЗ-66:
двигун, міст, кузов, кабіна,
рама, радіатор, колеса.
Все у доброму робочому стані.
Тел. 0673610429
(після 18-ї год.).

Видалення
аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.

l Продам торфобрикет, дрова, пі-

РІЗНЕ

l Перекриваю дахи, мурую стіни з бло-

l Продається кінний віз у доброму
стані. Тел. 098 91 86 208.
l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.

ків, цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення фасадів. Тел. 098 39 05 559.
l Виготовляю кольорові металеві
штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий і темний двосторонній
дуб), а також штахети жалюзного типу
(горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби, ринви, коліна).
Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

Терміново продається доглянута
дача на масиві Струмівка.
Є будинок, 0,10 га землі, садок,
кущі. Тел. 0664421994.
ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

якісно
швидко
надійно
stelia.in.ua
stelia
info@stelia.in.ua
@

ПРОДАМ
l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит,
мулатка, мускусна, чері веллі, пекінка);

l гусенята (легард та велика сіра);
l індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні ).

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТВАРИН та птиці готові корми (комбікорми),

концентрати (старт, гроуер, фініш), премікси ДБМВ,
засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила),
050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334,
050 4887771 (Віта).
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l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Терміново недорого продам трактор ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., у доброму
робочому стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096 72 22 134.
l Недорого продам трактор
Т-25 у дуже доброму стані. Є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Продам недорого трактор Т-40 після повного капремонту, у доброму стані. Тел. 066 38 05 887.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес-підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

(0
(097)
473– 10 – 69
(095) 479– 05 – 96
(0

добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
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ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!
ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ
НА МОЛОДНЯК ПТИЦІ:
l угорські бройлерні індики породи БІГ-6Н;
l курчата-бройлери, яєчних та м’ясояєчних
порід;
l каченята (Мулард, Башкірка, Пекінка,
Голубий Фаворит);
l гусенята (Легарт, Лінда, Горківська, Сіра).

Можлива доставка!!!
Тел. для довідок: 0667104092,
0975383107.

сок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам щебінь різних фракцій, відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент
М-500, цеглу червону, дрова твердих порід. Тел.: 095 53 55 663, 097 75 16 430.
l Продам у Рожищенському районі тільну корову (на вибір). Тел.:
068 13 89 596, 097 47 73 088.
l Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю телят, корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам кормові буряки. Ціна
3 грн/ кг. Тел. 099 47 03 851.

ПОСЛУГИ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене чорнобильське посвідчення (категорія 3, серія Б № 196174),
видане 10.10.1996 р. Волинською обласною державною адміністрацією
на ім’я Герасимик Василь Петрович,
вважати недійсним.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Колектив медичних працівників КП «Волинська
обласна клінічна лікарня» сумує з приводу смерті
лікаря обласної консультативної поліклініки
Ореста Опанасовича
ТИМЧАКА,
спеціаліста та доброї людини, і висловлює
співчуття родині та близьким покійного. У
пам’яті колег та пацієнток Орест Опанасович
залишиться життєлюбною та працелюбною
людиною. Ця пам’ять є світлою та вічною!

Після тривалої важкої хвороби перестало битися серце лікаря анестезіологічного відділення № 2
КП «Волинська обласна клінічна лікарня»
Тараса Вікторовича
ОВЧАРОВА.
Пішов із життя спеціаліст, праця якого особливо
потрібна в таке тяжке сьогодення, пішов передчасно. Колектив медичних працівників КП «Волинська обласна клінічна лікарня» поділяє
горе рідних покійного, насамперед відданої
дружини Лариси Наумівни, лікаря-гематолога лікарні. Царства Небесного та пам’яті
в людських серцях вам, Тарасе Вікторовичу!

Керівництво та колектив Луцького прикордонного загону висловлюють глибокі співчуття директору
цукрового заводу Новосаду Ростиславу Павловичу
з приводу смерті
матері.
Важко підібрати слова втіхи, коли відходить у Вічність найближча серцю людина, яка
дала життя, була завжди другом та порадником, підтримувала у тяжкі хвилини.
Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з
вами та підтримуємо у годину скорботи.

ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО» (с. Шепель Луцького району)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
тракториста-машиніста с/г виробництва
та електрогазозварника.

Тел. 096778 0334.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Японська вишня. 7. Великий відкритий простір усередині будівлі чи судна. 8. Брязкальце, бубонець.
9. Вузький прохід усередині будинку. 10. Коротке намисто, яке
щільно прилягає до шиї. 13. Одиниця напруги. 15. Рослина з
однорічними зеленими м’якими пагінцями, які не дерев’яніють.
17. Безалкогольний газований напій. 18. Металева зброя, що
надівається на пальці та затискається у долоні. 19. Горб або невисока гора округлої форми. 21. Дитяча обертальна іграшка на
осі у вигляді круга або кулі. 23. Високий стрімкий берег, урвище.
25. Молочний цукор. 27. Геометричне тіло. 28. Газ, необхідний
для дихання й горіння. 29. Волинське селище — український лідер з виробництва холодних соусів.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Легка театральна або циркова споруда у
вигляді розбірної конструкції. 2. Степовий товстий і незграбний
гризун, що живе в норах. А ще за його поведінкою прогнозують
прихід весни. 3. Графічне зображення рекламного характеру.
4. Міра об’єму сипких тіл і рідин в Англії. 6. Перекупник краденого. 11. Львівський футбольний клуб. 12. Казкова водяна істота в
образі гарної дівчини з довгими косами. 13. Спеціальний стіл із
пристроями для кріплення деталей. 14. Румунський екстренер
донецького «Шахтаря». 15. Давній океанічний басейн. 16. Столиця Республіки Гани. 20. Герой мультфільму «Губка Боб квадратні
штани». 22. Архітектор на давній лад. 24. Біла шапочка у медпрацівників, працівників торгівлі тощо. 25. Європейське місто, що
славиться найдовшим будинком. 26. Головна артерія.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Програма телепередач на 13 — 19 квітня
ПОНЕДІЛОК, 13 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
07:05, 08:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 08:55,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:30
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Історія України 12:20, 16:50
Д/ц «Дикі тварини» 13:10,
15:10 «На карантині»: марафон
16:20 Телепродаж 17:30
Перша шпальта 18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Суперчуття» 19:55
Д/ц «Вижити в дикій природі»
21:25, 23:55 UA:Спорт 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9:
Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00,
02.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.10, 12.25 Х/ф
«СМЕРТЬ НЕГІДНИКА» 14.00
Х/ф «ТРЬОХ ПОТРІБНО
ПРИБРАТИ» 15.55 «Чекай
на мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 23.50 Х/ф
«ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
03.45 «Богині ефіру» 04.15
«Орел і Решка. Курортний
сезон» 05.00 «Телемагазин»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Консультант»
23:30 Т/с «Інша я»

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:40 «Неймовірна правда про
зірок»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
11:25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:20, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Т/с «Відділ 44»
05:55 Громадянська оборона
06:45, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 20:55 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00 Секретний фронт
10:55, 13:20 Х/ф «ПОДОРОЖ
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
14:50, 16:20 Х/ф
«ПРИЗНАЧЕННЯ»
17:05 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ»
20:15 Теорія змови
21:20 Т/с «Нюхач»
22:20 Свобода слова
23:45 Х/ф «ГРА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:20 Т/с «Друзі»
09:20 Діти проти зірок
11:10 М/ф «Як вкрасти перо
Жар-птиці»
12:50 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛІЄНТ»
14:20 Х/ф «ТІНЬ»
16:50 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕНДЖ»
19:00 Від пацанки до панянки
16+
21:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
ВОЛОДАР СТИХІЙ»
23:10 Х/ф «ПІРАНЬЇ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.35 Правда життя
09.45, 00.25 Речовий доказ
10.55 Погляд зсередини
11.55, 18.10 Особливий загін
12.50, 17.10 Під іншим кутом
13.50, 02.45 Україна: забута
історія
14.40, 19.50 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050
22.35 Велетні льодовикової ери

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:25 Х/ф «ЖІНКИ»
11:30, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»

ВІВТОРОК, 14 КВІТНЯ

15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:40 Х/ф «ЧЕТВЕРТИЙ ВИД»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:05, 11:15 «Джедаі 2019»
10:05, 18:15 «Спецкор»
10:40, 18:45 «Джедаі»
14:50 Х/ф «ОЗЕРО АКУЛ»
16:25 Х/ф «ВАЖКА МІШЕНЬ»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:10 Т/с «Дзвонар»
22:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-9»
23:50 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА»

ФУТБОЛ-1
08:00 Топ-матч 08:10 Аталанта
- Верона. Чемпіонат Італії
10:00 «Великий футбол» 11:30
Вікторія - Шахтар. 1/16 фіналу
(2013 /14). Ліга Європи УЄФА
13:20 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 14:15 «Суперматч»
(Порту - Бенфіка). Тревел-шоу
15:15 Журнал Ліги чемпіонів
15:40, 22:30 Футбол NEWS
15:50 Ювентус - Реал (2008
/09). Золота колекція Ліги
чемпіонів 17:50 Боруссія (Д) Лейпциг. Чемпіонат Німеччини
19:35 Хет-трик: Майкл Оуен.
Золота колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра 19:40 Вольфсбург МЮ (2009/10). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра 21:30
#залишайсязФутболом 22:40
Реал - Мілан (2009 /10). Золота
колекція Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 16.00, 17.00,
19.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в
Одесі
10.00 СуперЖінка 2
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Підводна ера»
15.30 Країна У
16.30, 21.00 Танька і Володька
17.30 Богиня шопінгу
22.00 Сімейка У
23.00 Королі палат

НТН
05.00 «Top Shop» 06.10
М/ф «Вінні Пух» 06.55 М/ф
«Парасолька на модному
курорті» 07.20 М/ф
«Котигорошко» 07.30, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.00 Х/ф «ЛЕТЮЧА МИША»
10.40 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
14.15 «Самооборона» 15.20
«Правда життя. Професійні
байки» 18.20 «Свідок. Агенти»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 22.30 Х/ф «ЯК
УКРАСТИ ДІАМАНТ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
07:05, 08:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 08:55,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська література
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Історія України
11:45 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія 12:20
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 13:10, 15:10 «На
карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 Д/ц «Дикі
тварини» 17:30 Схеми. Корупція
в деталях 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Вижити в дикій природі» 21:35,
23:55 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Святі та грішні

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9:
Японія»
15:55 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05.30, 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
«Корисна програма» 11.00 Т/с
«Мене звати Мелек» 12.25 Т/с
«Не відпускай мою руку» 13.25
Т/с «Дурна кров» 14.20 «Україна
вражає» 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 02.15
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок.
Сімейна хроніка» 23.45 Х/ф
«ІГРИ ДОРОСЛИХ ДІВЧАТОК»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Контролер

16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

СТБ

2+2

05:55, 08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 «Все буде добре!»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:00, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаі»
10:35, 17:20 «Загублений світ»
13:25 «Помста природи»
13:55 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
15:45 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:10 Т/с «Дзвонар»
22:05 Т/с «CSI: Місце
злочину-9»
23:50 Т/с «CSI: Місце
злочину-8»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Теорія змови
11:10 Х/ф «ЖИВИМ ЧИ
МЕРТВИМ»
13:20 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
15:20, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
21:20 Т/с «Нюхач»
23:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО У
ЗОМБІЛЕНД»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
11:20 Х/ф «НАЗАД НА
ЗЕМЛЮ»
13:00 Шалена зірка 12+
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок 12+
20:50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
22:40 Х/ф «ПІРАНЬЇ 3DD»

МЕГА

ФУТБОЛ-1
07:45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії 08:15 Лаціо Ювентус. Чемпіонат Італії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10 Yellow. Прем’єра 10:20,
21:30 #залишайсязФутболом
11:20, 14:00 «Шлях до Турина»
12:10 Шахтар - Вікторія. 1/16
фіналу (2013 /14). Ліга Європи
УЄФА 14:50 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА 15:50 Реал
- Ювентус (2008 /09). Золота
колекція Ліги чемпіонів 17:35
Журнал Ліги чемпіонів 18:00
Динамо (К) - Ньюкасл (2002 /03).
Золота колекція Ліги чемпіонів
19:45 Передмова до «Мілан Аякс» (2002 /03). Золота колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
19:50 Мілан - Аякс. 1/4 фіналу
(2002 /03). Золота колекція Ліги
чемпіонів з А. Шевченком 22:40
Ювентус - Баварія (2009 / 2010)
Золота колекція Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.05, 17.00, 19.30
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в
Одесі
09.00, 16.35, 21.00 Танька і
Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ДЖОЙ»
22.00 Сімейка У

06.00 Бандитський Київ
07.55, 01.35 Правда життя
09.40, 00.25 Речовий доказ
10.50 Погляд зсередини
11.50, 18.10 Особливий загін
12.45, 17.10 Під іншим кутом
13.45 Україна: забута історія
14.35, 19.50 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
НТН
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
05.55 М/ф «Казка про
20.45 Земля 2050
царя Салтана» 07.05 М/ф
22.35 Велетні льодовикової ери «Капітошка» 07.45 М/ф
«Жив собі пес» 07.55, 16.50,
К-1
20.50 «Випадковий свідок»
06:30 «TOP SHOP»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
08:25 «Дай лапу»
«НЕПІДДАТЛИВІ» 10.40 Х/ф
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
«ЯК УКРАСТИ ДІАМАНТ» (16+)
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На 12.50 «Свідок. Агенти» 14.15
краю світу»
«Самооборона» 15.15 «Правда
11:35, 17:40, 23:50 Т/с
життя. Професійні байки»
«Мисливці за
18.20 «Будьте здоровi» 19.30
реліквіями»
«Легенди карного розшуку»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
22.30 Х/ф «ЛІНІЯ» (16+)
Морський сезон»

СЕРЕДА, 15 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хімія 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 12:20, 16:50 Д/ц
«Дикі тварини» 13:10, 15:10
«На Карантині»: марафон
16:20 Телепродаж 17:30 Наші
гроші 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Особливий загін» 21:35, 23:55
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15 Т/с «Епоха честі»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:45, 23:45 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
05.25, 23.00 «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 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене звати
Мелек» 12.25 Т/с «Не відпускай
мою руку» 13.25 Т/с «Дурна
кров» 14.20 «Україна вражає»
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 02.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка» 22.00
Д/п «Ватутін» 00.40 Т/с «Плата за
порятунок» 03.50 «Богині ефіру»
04.20 «Орел і Решка. Курортний
сезон» 05.00 «Телемагазин»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:30 Т/с «Випробування
вірністю»

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:55 Т/с «Щасливий квиток»

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:10, 13:15 Х/ф «КОЛОНІЯ»
13:25 Х/ф «У ПАСТЦІ ЧАСУ»
15:25, 16:20 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
20:10 Секретний фронт
21:20 Т/с «Нюхач»
23:05 Х/ф «ЯНГОЛ СМЕРТІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»

07:10 Т/с «Друзі»
09:40 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
11:20 Х/ф «ШОУ
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
13:10 Шалена зірка 12+
15:10, 19:00 Суперінтуїція 12+
21:00 Х/ф «РІДНЯ»
23:00 Х/ф «КРИВАВІ ЗАГАТИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.40, 01.35 Правда життя
09.45, 00.25 Речовий доказ
10.55 Погляд зсередини
11.55, 18.10 Особливий загін
12.50, 17.10 Під іншим кутом
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
19.05 Скарб.UA
20.45 Земля 2050
22.35 Велетні льодовикової ери
02.30 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На
краю світу»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці
за реліквіями»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:45 «Джедаі»
10:35, 17:20 «Загублений світ»
13:05 «Відеобімба»
13:15 Х/ф «ВІДДАЧА»
15:05 Х/ф «ШАКАЛ»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
20:15 Т/с «Дзвонар»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
23:55 Т/с «CSI: Місце злочину-8»

ФУТБОЛ-1
06:00 Атлетіко - Валенсія
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
07:45 Журнал Ліги Європи 08:15
Болонья - Мілан. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:10
Шахтар - Партизан (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:00 «Ніч Ліги чемпіонів» 14:15,
17:40 Yellow 14:25 Топ-матч
14:45 «Суперматч» (Мілан Інтер). Тревел-шоу 15:50 Реал
- Ліверпуль. 1/8 фіналу (2008/09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17:50 Передмова до «ОлімпіакосМЮ» (2013/14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:55 Олімпіакос
- МЮ. 1/8 фіналу (2013/14). Золота
колекція Ліги чемпіонів 19:40 МЮ
- Олімпіакос. 1/8 фіналу (2013/14).
Золота колекція Ліги чемпіонів
21:25 Післямова до «МЮОлімпіакос» (2013/14). Золота
колекція Ліги чемпіонів 22:40
Мілан - МЮ. 1/8 фіналу (2009 /10).
Золота колекція Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 19.30 Одного
разу під Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу
в Одесі
09.00, 16.30, 21.00 Танька і
Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 М/ф «Тролі»
15.30 Країна У
22.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Дванадцять місяців» 07.00 М/ф
«Івасик-Телесик» 07.20 М/ф
«Три Паньки» 07.55, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
10.45 Х/ф «ЛІНІЯ» (16+) 12.50
«Будьте здоровi» 14.15 «Таємниці
кримінального світу» 15.25
«Правда життя. Професійні байки»
18.20 «Вартість життя» 19.30
«Легенди карного розшуку» 22.30
Х/ф «ПІСЛЯ ПРОЧИТАННЯ
СПАЛИТИ» (16+)

ЧЕТВЕР, 16 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
07:05, 08:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 08:55,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
11:45 Всеукраїнська школа
онлайн. Всесвітня історія
12:20, 16:50 Д/ц «Дикі тварини»
13:10, 15:10 «На карантині»:
марафон 16:20 Телепродаж
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Суперчуття»
19:55 Д/ц «Особливий загін»
21:35, 23:55 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях 22:15
Т/с «Епоха честі»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
22:30 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «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 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек» 12.25 Т/с «Не
відпускай мою руку» 13.25 Т/с
«Дурна кров» 14.20 «Україна
вражає» 14.50, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий

випадок» 18.00, 19.00, 01.50 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Сімейна
хроніка» 23.50 Т/с «Плата за
порятунок» 03.20 «Богині ефіру»
04.15 «Орел і Решка. Курортний
сезон» 04.55 «Телемагазин»

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 Місія: краса
12:20, 15:30 Реальна містика
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Консультант»
23:20 Слідами

СТБ
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
11:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 «Хата на тата» 12+
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «У кожного свій
обман»
22:50 Т/с «Щасливий квиток»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:00 Секретний фронт
10:55 Х/ф «ЛЮДИНА ПІТЬМИ»
12:35, 13:15 Х/ф «ГРА»
15:20, 16:15 Т/с «Пес»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Нюхач»
22:20 Х/ф «КОСТЯНТИН»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
07:10 Т/с «Друзі»

П’ЯТНИЦЯ, 17 КВІТНЯ
08:40 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
10:20 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ У
КОСМОСІ»
13:00 Шалена зірка 12+
16:00, 19:00 Хто зверху? 12+
18:00 Ревізор. Карантин
21:00 Х/ф «ГОТЕЛЬ
«АРТЕМІДА»
22:50 Х/ф «ТОКСИЧНА АКУЛА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 01.35 Правда життя
09.50, 00.25 Речовий доказ
11.00, 18.10 Особливий загін
12.50 Погляд зсередини
13.50 Україна: забута історія
14.40, 19.55 Секретні території
15.30, 23.35 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Скарби з горища
17.10, 20.45 Земля 2050
19.05 Скарб.UA
22.35 Планета Земля
02.35 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:20 «Орел і Решка. На
краю світу»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с
«Мисливці за реліквіями»
15:00, 21:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

- Севілья (2016/17). Чемпіонат
Іспанії 08:00 Yellow 08:10
Ювентус - Удінезе. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:10
Брага - Шахтар (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 13:00 «Ніч
Ліги чемпіонів» 14:15 Журнал
Ліги чемпіонів 14:45 «Суперматч»
(Фенербахче - Бешикташ).
Тревел-шоу 15:50 Ліверпуль
- Реал. 1/8 фіналу (2008/09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17:35 Журнал Ліги Європи
18:00 Челсі - Базель. 1/2 фіналу
(2012/13). Ліга Європи УЄФА
19:45 ПСВ - Дніпро (2012/13).
Ліга Європи УЄФА 22:40
Фіорентина - Баварія. 1/8 фіналу
(2009/10). Золота колекція Ліги
чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.10, 17.05, 19.30
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в Одесі
09.00, 16.35, 21.00 Танька і
Володька
10.00, 23.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
15.40 Країна У
22.00 Сімейка У

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
2+2
«Казка про золотого півника»
06:00, 07:40 Т/с «Команда А-2» 06.35 М/ф «Умка» 07.20 М/ф «Як
09:20, 18:15 «Спецкор»
козаки у хокей грали» 07.45 М/ф
10:00, 18:45 «Джедаі»
«Як Петрик П’яточкін слоників
10:35 «Рішала»
рахував» 07.55, 16.50, 20.50
12:35, 17:20 «Загублений світ»
«Випадковий свідок» 08.30,
13:30 «Помста природи»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 «Свідок»
13:55 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ МАЙА» 09.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦІ»
15:45 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
10.50 Х/ф «ПІСЛЯ
ГЕРКУЛЕСА»
ПРОЧИТАННЯ СПАЛИТИ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом»
12.50 «Вартість життя» 14.15
20:15 Т/с «Дзвонар»
«Таємниці кримінального світу»
22:10, 23:55 Т/с «CSI: Місце
15.25 «Правда життя. Професійні
злочину-9»
байки» 18.20 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
ФУТБОЛ-1
розшуку» 22.30 Х/ф «КОДЕКС
06:00 Топ-матч 06:10 Атлетіко
ЗЛОДІЯ» (16+)

#залишайсязФутболом
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
06:00 М/с «Попелюшка»
NEWS 10:10 «Суперматч»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
(Хайдук - Динамо З). ТревелДоброго ранку, Країно! 07:00,
УКРАЇНА
МЕГА
шоу. Прем’єра 11:10 Yellow.
08:00, 09:00, 21:00 Новини
Прем’єра 11:20 Шахтар
06.00 Бандитський Київ
09:30 Енеїда 10:35 М/с «Книга 07:00, 15:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
06.35, 01.20 Містична Україна - Арсенал (2010/11). Золота
джунглів» 12:10 Телепродаж
колекція Ліги чемпіонів 13:10
08:30, 15:20 Т/с «Консультант» 07.20, 18.00 Скептик
12:45 Д/ц «Це цікаво» 13:20
«Ніч Ліги чемпіонів» 14:55,
16:20, 21:00 Т/с «Принцеса09.20 Речовий доказ
Д/ц «Мегаполіси» 13:55
жаба»
10.30, 22.35 Секретні території 21:50 Yellow 15:10, 21:20
Бюджетники 15:00 UA Фольк
Журнал LaLiga World. Чемпіонат
19:00 Головна тема
11.20 Земля 2050
16:00 #ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц
Іспанії 15:50
22:00 Українська пісня року
13.20 За лаштунками
«Погляд з середини» 17:35
Боруссія (Д) - Шальке
15.10, 00.25 Особливий загін
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
СТБ
(2012/13). Чемпіонат Німеччини
17.00 Велетні льодовикової
«Суперчуття» 20:25 Д/ц «Світ
17:40 Шахтар - Динамо
ери
05:45, 09:30 «Неймовірна
дикої природи» 21:20 Д/ц
(2016/17). Чемпіонат України
21.00 Титанік: загадка
правда про зірок»
«Дикі тварини» 22:00 Х/ф
19:30 Україна - Португалія.
розгадана
06:40 «Все буде смачно!»
«АМАНДА»
Відбір до ЄВРО- 2020 22:40
23.25 Погляд зсередини
08:35 Т/с «Коли ми вдома.
Барселона - Штутгарт. 1/8
02.05 Підроблена історія
1+1
Нова історія»
фіналу (2009/10). Золота
10:45 Т/с «У кожного свій
06:15, 07:00 «Життя відомих
К-1
колекція Ліги чемпіонів
обман»
людей 2020»
19:00 «МастерШеф
06:30 «TOP SHOP»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
ТЕТ
Професіонали 2» 12+
08:00 М/с «Земля до початку
10:00 Х/ф «КОД ДОСТУПУ
22:20 «Хата на тата» 12+
06.00 ТЕТ Мультиранок
часів»
КЕЙПТАУН»
12.00, 13.30, 15.00, 16.30,
08:50 «Ух ти show»
12:15 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» 23:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦЮЄМО»
18.00 Одного разу в
09:20 Х/ф «ВІКІ,
14:35 Т/с «Кухня»
Одесі
МАЛЕНЬКИЙ ВІКІНГ»
18:30 «Розсміши коміка 2020»
ICTV
12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
11:00 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮ19:30 ТСН: «Телевізійна
18.30, 20.40 Одного
05:05 Скарб нації
ЙОРКУ»
служба новин»
разу під Полтавою
05:15 Еврика!
12:50 Х/ф «НАРЕЧЕНА20:15 «Чистоnews 2020»
13.00, 14.30, 16.00, 17.30
05:20, 12:45, 18:45 Факти
ВТІКАЧКА»
20:25 «Українські сенсації
Танька і Володька
05:50 Скетч-шоу «На трьох»
15:00 «Орел і Решка.
2020»
19.00 М/ф «Льодовиковий
16+
Перезавантаження»
21:30 «Вечірній квартал»
період 3: Ера
07:40, 08:30 Перше, друге і
23:15 «Світське життя. 2020»
динозаврів»
компот!
2+2
22.00 Ігри Приколів
09:20 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
ІНТЕР
06:00, 08:25 «Загублений світ»
23.00 Країна У
13:00 Т/с «Нюхач»
07:45 «Джедаі 2019»
05.40 Д/п «Паломництво на
15:40 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
13:10
Х/ф
«ВІЙНИ
ДРОНІВ»
Святу землю» 06.35 «Слово
НТН
19:10 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
14:45 Х/ф «ВОРОГ МІЙ»
Предстоятеля» 06.40 Д/п
21:45 Х/ф «АНГЕЛИ І
05.20
Х/ф
«ПРОЩАЛЬНА
«Тисяча років на Афоні» 08.00
16:45 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ДЕМОНИ»
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 06.45
«Шість соток» 09.00 «Готуємо
ПЕРІОДУ»
Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК»
разом. Домашня кухня» 10.00
19:00
Х/ф
«ПАРК
ЮРСЬКОГО
НОВИЙ КАНАЛ
12.00 «Легенди карного
«Корисна програма» 11.00
ПЕРІОДУ-2»
06:00, 07:05 Kids Time
розшуку» 15.00 «Чорногорія.
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРІЧНІЙ
21:15 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
Битва за Православ’я»
ВУЛИЦІ» 13.00 «Сходження
НІБЕЛУНГІВ»
07:10 Вар’яти 12+
15.50 «Випадковий свідок»
Благодатного вогню в Храмі
12:00 Хто зверху? 12+
18.05 «Переломні 80-ті»
Гробу Господнього» 14.30,
ФУТБОЛ-1
15:50 Х/ф «ОСТАННІЙ
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
04.45 Х/ф «ТРИ ТОПОЛІ
06:00, 08:00, 08:45 Топ-матч
ВОЛОДАР СТИХІЙ»
«КУХАРКА» 21.00 Х/ф
НА ПЛЮЩИСІ» 16.10 Т/с
06:10 Атлетік- Реал (2016/17). «ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» 23.05
17:50 М/ф «Іван Царевич та
«Несолодка пропозиція»
Чемпіонат
Іспанії
08:15,
14:25,
Сірий вовк»
20.00, 03.10 «Подробиці»
Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЛО:
22:00 «Бундесліга weekly».
20.30 «Крутіше всіх.
19:40 М/ф «Іван Царевич і
ДИВО НА ШЛЯХУ В ДАМАСК»
Чемпіонат Німеччини 09:00
Найкраще» 23.00 «Великоднє
Сірий вовк 2»
(12+)

богослужіння Української
православної церкви» 03.40
Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРІЖКИ»

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»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20,
12:35 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:05 «Міняю жінку»
14:50 «Світ навиворіт - 9: Японія»
15:50 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест
2020»
22:15 «Вечірній квартал»

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 «Корисна
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек» 12.25 Т/с «Не
відпускай мою руку» 14.20
«Україна вражає» 14.50, 15.40,

23.40 «Речдок» 16.35 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
00.35 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 02.15 Х/ф «СВАТАННЯ
НА ГОНЧАРІВЦІ» 03.35
«Чекай на мене. Україна» 05.00
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
12:20 Реальна містика
13:20, 15:30 Т/с «Людина без
серця»
18:00 Т/с «Відважні»
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:05 «Неймовірна правда про
зірок»
07:55 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ - 2»
09:35 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦЮЄМО»
14:20, 14:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35, 18:00, 19:00, 22:45
«Холостяк» 12+
23:05 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
КОЛИШНЮ»

15:10 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
23:20 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 09.30, 01.35 Правда
життя
10.05, 00.25 Речовий доказ
11.15, 18.15 Особливий загін
13.05 Погляд зсередини
14.05 Україна: забута історія
14.55, 17.25, 19.55 Секретні
території
15.45, 23.35 Загадки Всесвіту
16.35, 21.45 Скарби з горища
19.10 Теорія змови
20.45 Земля 2050
22.35 Планета Земля
02.25 Аджимушкай. Підземелля
смерті
03.15 Полювання на НЛО
03.55 Органи на експорт
04.45 Потойбіччя. Сни

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 19:50 «Орел і Решка. На
краю світу»
11:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
ICTV
15:00, 21:40 «Орел і Решка.
Морський сезон»
05:40 Громадянська оборона
16:00, 22:30 «Орел і Решка.
06:30 Ранок у великому місті
Навколо світу»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні новини 17:50 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
10:00 Антизомбі. Дайджест
10:50, 13:15 Х/ф «У ПАСТЦІ
2+2
ЧАСУ»
13:20, 16:15 Х/ф «ПОДОРОЖ 06:00, 17:20 «Загублений світ»
07:35 Т/с «Команда А-2»
ДО ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
09:15, 18:15 «Спецкор»
17:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
22:40 Х/ф «ЗАВЗЯТІ ШАХРАЇ» 09:55, 18:45 «Джедаі»
10:30 «Помста природи»
НОВИЙ КАНАЛ 13:55 Х/ф «НОКАУТ»
15:45 Х/ф «АСТЕРОЇД ПРОТИ
06:00, 07:05 Kids Time
ЗЕМЛІ»
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
19:15 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
07:10 Т/с «Друзі»
ФОРСАЖ»
09:20 Діти проти зірок
21:10 Х/ф «БОКСЕР»
11:10 Х/ф «ГОТЕЛЬ
22:55 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛ«АРТЕМІДА»
СТРІТ»
13:10 Х/ф «РІДНЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Валенсія
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:10 Фіорентина - Рома.
Чемпіонат Італії 09:50, 15:15
Yellow 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:10
Арсенал - Шахтар (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:00 «Ніч Ліги чемпіонів» 14:15
«Суперматч» (Рома - Лацио).
Тревел-шоу 15:25 Топ-матч
15:50 Цюрих - Реал (2009/10).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17:35 Аякс - Селтік (2015/16).
Ліга Європи УЄФА 19:20
Журнал LaLiga World. Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра 19:45 ПСЖ
- Барселона (2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 22:40
МЮ - Мілан. 1/8 фіналу (2009/10).
Золота колекція Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 19.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу
в Одесі
09.00 Танька і Володька
10.00 Королі палат
11.00, 17.30 Богиня шопінгу
13.00 Панянка-селянка
14.00 Країна У
16.00 М/ф «Льодовиковий
період 2: Глобальне
потепління»
21.00 М/ф «Співай»
23.00 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

НТН
05.45 М/ф «Чиполліно» 06.35
М/ф «Енеїда» 07.50, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНА
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 10.40
Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ» (16+)
12.50 «Правда життя» 14.15
«Таємниці кримінального
світу» 15.25 «Правда життя.
Професійні байки» 18.20
«Таємниці світу» 19.30 «Легенди
карного розшуку» 22.30 Х/ф
«МУШКЕТЕР»

НЕДІЛЯ, 19 КВІТНЯ

СУБОТА, 18 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
07:05, 08:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 08:55,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська література
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська
мова 11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Хімія 12:20
Всеукраїнська школа онлайн.
Біологія 13:10, 15:10 «На
карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 Д/ц «Дикі
тварини» 17:30 Схеми. Корупція
в деталях 17:55 VoxCheck 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Суперчуття»
19:55 Д/ц «Особливий загін»
21:35, 23:55 UA:Спорт 21:45
Перша шпальта 22:15 Т/с «Епоха
честі»

21:00 М/ф «Учень чаклуна»
23:10 Х/ф «КРАБАТ: УЧЕНЬ
ЧАКЛУНА»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:55
М/с «Книга джунглів» 07:30
Великодні богослужіння з
Патріаршого собору Воскресіння
Христового Української грекокатолицької церкви 11:00
Недільна cвята меса Римськокатолицької церкви в Україні
11:30 Х/ф «ПАВЕЛ ІЗ ТАРСУСА»
15:00 UA:Фольк 16:00
#ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц «Погляд
з середини» 17:35 Т/с «Епоха
честі» 19:20 Д/ц «Суперчуття»
20:25 Д/ц «Світ дикої природи»
21:00 Новини 21:20 Д/ц «Дикі
тварини» 22:00 Х/ф «ІВАН
СИЛА» 23:45 Пліч-о-пліч

1+1
06:00 Мультфільм
06:10, 07:05 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25, 11:45 «Світ навиворіт»
09:50, 10:45 «Великі випуски
з А. Птушкіним»
14:15 «Світ навиворіт 11: Китай»
15:15 Т/с «Кухня»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10.
Найкраще»
23:25 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
ГОРОБЕЦЬ»

«Добрий вечір на Інтері» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
07:30 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Принцеса-жаба»
13:00 Т/с «Всупереч долі»
17:00, 21:00 Т/с «Ніколи не
здавайся»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Я житиму»

11:00 М/ф «Іван Царевич та
Сірий вовк»
12:40 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
14:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
16:40 М/ф «Учень чаклуна»
18:50 Х/ф «АСИСТЕНТ
ВАМПІРА»
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»
23:10 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»

СТБ

МЕГА

05:45, 09:30 «Неймовірна
правда про зірок»
06:40 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:25 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
13:45 «Хата на тата» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:55 «Один за всіх» 16+
21:50 «Таємниці ДНК» 16+
22:45 «Детектор брехні»

06.00 Бандитська Одеса
06.40, 01.40 Містична Україна
07.30, 18.05 Скептик
09.30 Речовий доказ
10.40, 22.50 Секретні території
11.30 Земля 2050
13.25, 21.00 За лаштунками
15.15 Особливий загін
16.10 Планета Земля
23.40 Під іншим кутом
00.40 Тваринна зброя
02.20 Ризиковане життя

ICTV

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Земля до початку
часів»
08:50 М/ф «Щоденники Барбі»
10:10 М/ф «Барбі та їі сестри:
казка про поні»
11:30 Х/ф «ВІКІ, МАЛЕНЬКИЙ
ВІКІНГ»
13:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

05:50 Скарб нації
06:00 Еврика!
06:05, 12:45, 18:45 Факти
06:30 Антизомбі. Дайджест
07:30 Теорія змови
08:20, 10:00 Громадянська
ІНТЕР
оборона
06.00 Х/ф «ВЕСНА НА
09:10 Секретний фронт.
ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ» 08.00
Дайджест
«Удачний проект» 09.00 «Готуємо 10:55, 13:00 Т/с «Відділ 44»
разом» 10.00 «Орел і Решка.
13:45 Х/ф «КОД ДА ВІНЧІ»
Дива світу 2» 11.00 «Орел і
16:20 Х/ф «АНГЕЛИ І
Решка. Божевільні вихідні»
ДЕМОНИ»
12.00, 02.50 «Орел і Решка.
20:30 Х/ф «ІНФЕРНО»
Карантин» 12.50 «Крутіше
22:45 Х/ф «НОЙ»
всіх. Найкраще» 14.15 Х/ф
«СІССІ» 16.10 Х/ф «СІССІ НОВИЙ КАНАЛ
МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ»
18.00 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ
06:00, 07:05 Kids Time
РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ» 20.00
06:05 М/с «Шоу Луні Тюнз»
«Подробиці» 20.30 Х/ф
07:10 Варьяти 12+
«КОРОЛЕВА» 22.25 Х/ф «ВСЕ 07:40 Ревізор. Карантин
МОЖЛИВО» 00.20 «Речдок»
08:40 Від пацанки до панянки
03.35 «Богині ефіру» 04.15
16+

К-1

2+2
06:00, 09:10 «Загублений світ»
07:35 «Джедаі 2019»
13:50 Х/ф «БЕН-ГУР»
16:00 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ»
18:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
20:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
21:40 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
23:10 Х/ф «ГІСТЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Севілья
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
07:45, 14:00 Журнал LaLiga
World. Чемпіонат Іспанії 08:15
Рома - Лаціо (2013/14). Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40 Футбол NEWS
10:10 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:40, 14:30, 22:50
Yellow 10:50 Партизан - Шахтар
(2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 12:40 «Ніч
Ліги чемпіонів» 14:45, 23:10
«Суперматч» (Хайдук Динамо З). Тревел-шоу 15:50
Шальке - Боруссія (Д) (2012/13).
Чемпіонат Німеччини 17:40
Шахтар - Динамо (2017/18).
Чемпіонат України 19:30 Сербія
- Україна. Відбір до ЄВРО- 2020
21:20 «Великий футбол» 23:00
Топ-матч

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 М/ф «Суперкоманда»
12.15 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
14.00 Одного разу в Одесі
15.30 М/ф «Льодовиковий
період 3: Ера
динозаврів»
17.00 М/ф «Співай»
19.00, 20.30 Танька і Володька
20.00, 21.30 Одного разу під
Полтавою
22.00 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

НТН
05.25 «Святі й праведники
ХХ століття» 06.10 «Наш
Блаженніший» 07.00 «Великоднє
привітання Блаженнішого
Митрополита Київського і
всієї України Онуфрія» 07.10
«Страх у твоєму домі» 10.35
Х/ф «КУХАРКА» 11.50 Х/ф
«ФАНТАЗІЇ ВЕСНУХІНА» 14.20
Х/ф «РІДНА ЗЕМЛЯ» 16.55 Х/ф
«ЧОРНИЙ ТЮЛЬПАН» 19.00
Х/ф «ОБЕРЕЖНО, БАБУСЯ!»
20.40 Х/ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ»
22.10 Х/ф «МУШКЕТЕР»
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n І собі, і людям

Парникових справ майстер
Микола Літвинович із Велимчого Ратнівського району
майже тридцять років вирощує помідори та перець
оловік узявся за помідорну справу ще за часів розвалу Радянського
Союзу, коли безгрошів’я прийшло чи не в кожну сім’ю. А вже
потім став вирощувати перець,
капусту та квіти.
— Пам’ятаю, у ті роки фітофтора нищила врожаї томатів, навіть не можна було зібрати насіння з них, — розповідає
Микола. — То вже нині знають,
як боротися з цією хворобою.
А тоді моя дружина поїхала
у місто й купила насіння. Посіяли ми його, висадили розсаду, і плоди виросли хороші —
їх не вразила ніяка хвороба,
я вже трохи розумівся на тому,
як боротися з фітофторою.
І це був початок нашого бізнесу.
Томати у нього у пік фітофторозу виживали, коли в інших пропадали. Ця інформація
швидко рознеслась по селу,
як і та, що Микола вирощує
розсаду для продажу. Й стали люди йти до Літвиновичів.
Возили продукцію й на ринок,
де покупці ставали у чергу
й просили продавця, аби в одні
руки не відпускав багато, щоб
вистачило для всіх.

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Ч

У МІНІТЕПЛИЦЯХ РОЗСАДА
ДЕШЕВША ТА СТІЙКІША
ДО ХВОРОБ

Добру частину присадибної ділянки у Миколи займають парники. Облаштовано і декілька невеличких
теплиць. Чоловік переконаний, що у парниках помідори
ростуть швидше, аніж у теплицях, і вони стійкіший до хвороб, адже більш загартовані.
— При вирощуванні томатів у парниках витрати менші, адже плівка йде лише для
покриття зверху, — перелічує господар переваги свого методу. — Коли бувають
заморозки, їх легше накрити
чимось, аби розсада не пропала за низької температури.

Добру частину присадибної ділянки у Миколи займають мінітеплиці.

тільки: нарізати-нарубати три тисячі
« Уявіть
кілочків, забити їх у землю і підв’язати до них

»

помідори!
Для парників потрібен кінський гній — він віддає найбільше тепла. Кладу органіку
на дно ями, затим присипаю
землею і висіваю частину насіння просто у ґрунт, а частину висаджую — виношу з хати
ящики з розсадою. Гною кладу близько 30 сантиметрів,
землі — 10–15. Аби розсада
не «згоріла», часто тут провітрюю.
Микола Миколайович
своєю помідорною справою
зайнятий, можна сказати,
цілорічно. Ще восени у приміщення заносить землю,
а ранньої весни висіває насіння у ящики, якими заставляє
всі підвіконня і сонячні місця.
Потім розсаду пікірує — трохи
висаджує у теплиці, решту —
у парники. Господар добре
знає: якщо її не пікірувати,
то буде високою і тоненькою,
а пересаджена, вона укорінюється і зростає сильнішою. Тож

цілу весну працює: сіє, поле,
пікірує, поливає, розкриває,
накриває. А далі знову в роботі
аж до пізньої осені.
СИРОВАТКА І ЙОД —
НАЙКРАЩІ ЛІКИ
ДЛЯ ТОМАТІВ

Із власного досвіду овочівник знає: якщо почалася спека
і ночі теплі, помідорам фітофтора не страшна. Небезпечний
для них відчутний перепад температури, коли тумани. Як тільки хвороба вражає картоплю,
за декілька днів зачепить і томати. Тож Микола відразу приступає до їх обробітку народним методом: на відро води дає
2 літри добре кислої сироватки
та 10 крапель йоду. Цим розчином обприскує рослини кожні
10 днів. А оскільки їх багато,
за сироваткою доводилося їздити навіть на молокозавод.
— Хвороба може за 2–3 дні
весь урожай знищити. Грибні

спори потрапляють на рослини
і через 5–7 днів уже очевидною є фітофтора. Головне —
не прогавити цей час і взятися
за обробку. Якщо помідори вже
вражені, відразу ж відрізаю пошкоджені листки і рекомендую
так робити кожному, підрізаю
й заболені стебла. Якщо ж трохи з цим спізнився, то вириваю
кущі із корінням, не шкодуючи
плодів, і виношу геть із поля, аби
не заразилися інші. Прогавивши
фітофтору, можна втратити весь
урожай. А садимо ми немало —
до трьох тисяч кущів. Щоправда, уже потрохи зменшуємо
свою плантацію, бо то нелегка
робота. Одних кілочків, щоб
підв’язати, скільки треба заготовити, незалежно від того високі чи низькі, рослини обов’язково підв’язую. Тоді вони стійкіші до різних хвороб, — пояснює
Микола Миколайович.
Уявіть тільки: нарізати-нарубати три тисячі кілочків,
забити їх у землю і підв’язати до них помідори! Далеко не кожному таке заняття
до вподоби. Але що вдієш: раз
узявся за помідорну справу,

n Секрети умільця

ЯК ЗРУЧНО ПОМІРЯТИ
ДОВГУ ДОШКУ?
Самому не вельми добре вдається це зробити
сантиметровою стрічкою: вона, буває, злітає і доводиться
починати все заново
Маленька хитрість допоможе
забути про незручності. У стрічці
просвердліть невеличку дірочку
поміж цифрами 2 і 3. Тепер її можна

легко притиснути шилом до дошки. Рулетка не рухатиметься
і не спадатиме. Відкріпити також
ж
швидко і просто. n

ЗАКРІПІТЬ САМОРІЗ
НАДІЙНО
Якщо шуруп
шур не тримається в гнізді, традиційно
ій
пі
ід
підкладають
сірники, трісочку
та знову за
ак
закручують.
Можна спробувати
й інший спосіб.
Обмотайте саморіз тонсп
с
мідним дротиком по всій довжині
ким м
мід
гвинтової
нарізки. Тепер його можгви
ин
на
н вкрутити на старе місце, він
міцно
триматиметься. n
м

роби її, як належить, якщо хочеш мати добрий результат.
Одного року на врожайність
у Миколи вплинула не фітофтора, а щось інше. Як дослідив
городник, вразив коріння дротяник, який не дав кущам розростися, вони «дерев’яніли».
Що тільки не робив — нічого
не допомогло. І мусив чоловік
полишити свою затію побороти
шкідника. На тому полі ніколи
більше не висаджував ні помідорів, ні перцю.
ТОРБА ПЕРЦЮ ЗА…
22 ГРИВНІ

Вирощує наш господар
і цю розсаду. Нині висаджує
лише для власних потреб, а раніше пробував і на продаж —
садив по пів тисячі рослин. Але
якими гарними і соковитими
не були б плоди, ціни не вгадаєш, та й попиту особливого
у селі на нього немає.
— Я якось проаналізував
вартість перцю у Ратному і ту,
за якою продавав його у селі.
Різниця очевидна. У Ратному
на ринку — по 25 гривень за кілограм, а в селі такий же гарний
і соковитий — по 5–6 гривень.
Якось прийшла до хати односельчанка за перцем, наклав
їй цілу торбу, зважив і порахував — 22 гривні. Це був кінець
мого «перцевого» бізнесу. За такі
гроші я й сам куплю. А скільки
то труда треба вкласти, щоб виростити його, а він ще не весь
і дозріє, і увесь не продаси.
А ще Микола, як й інші господарі, садить картоплю, сіє
моркву, зернові, утримує корів,
коня, птицю. До того ж ходить
на роботу. І щодня, із самого
ранку, то з розсадою справу
має, то з парниками, то з городиною. Та й по господарству
мусить встигнути. Проте чоловік постійно має підтримку
дружини та дітей — один у полі
не воїн. n
Р Е К Л А М А

n Рекомендує фахівець

ініціативних
Фото Сергія НАУМУКА.

Кращої картоплі за Белларосу немає

Часникове
захоплення
хорлупівського
поштовика

За порадами щодо
сортів бульби
ми звернулися
до знаного
на Волині фахівця
у цій галузі,
засновника
спеціалізованого
на насінництві
фермерського
господарства
«Еко-Тур» Анатолія
Аршуліка:
айкращ о ю
на сьог о д н і
ми вважаємо Белларосу.
Нещодавно я відвідав семінар у Львові, де фахівці німецької селекційної
компанії «Європлант»
розповідали окремо про
кожен сорт, про технології вирощування, захисту
та збирання. Найбільше
запитань та інформації
було саме про Белларосу.
Вона дуже придатна
для легких ґрунтів. На піщаних землях показує
себе навіть краще, аніж
на важких. Посухостійка —
тобто за будь-яких кліматичних умов дасть урожай. Цю картоплю добре
збирати, вона не травмується, і її легко зберігати.
Ну, і смакові якості чудові.
Попри те, на демонстраційних ділянках у своєму господар-

Фото з фейсбук-сторінки Анатолія АРШУЛІКА.

n Ідея для

—Н

—П

на ті гроші треба
« —булоКартоплі
б здати з цілого поля.
Я зрозумів, що можна мати із цього
зиск, — каже господар.

»

ти. Завіз у цех, а мені кажуть, що сирий.
Порадили просушити.
Тоді продукцію вдалося продати
по 8 гривень за кілограм, що було непоганою ціною.
— Картоплі на ті гроші треба було б здати з цілого поля. Я зрозумів, що можна
мати із цього зиск, — каже господар.
З тих пір і пішло. Євген Микитюк досі
не зраджує цій культурі. За цей час накопичив чималий досвід. Тим більше, що має
фахову агрономічну освіту. Найбільша
площа, яку Микитюки відводили під часник, — 18 сотих.
Усе роблять вручну: накривають, викопують врожай сам господар, його дружина, сини, невістка та внука. Часник садять на зиму. Поле попередньо дискують,
додають органіку. Затим встеляють його
шаром соломи у 30 сантиметрів і більше.
— Один мужик мені підказав: накривай соломою. Тоді не треба сапати, волога затримується, часник лучче росте і головки великі, — веде нас на поле Євген
Адамович. — Коли не накривав, то треба
було кожну головку тягнути. Вимучишся.
А тепер рвати легко, бо ґрунт вогкий.
Щойно навесні з’являться сходи, господар кропить ділянку підживкою. Через 10 днів повторює. Восени після збору
врожаю обрізають стебла і розкидають
їх по полю.
— Наступного дня дискую і сію гірчицю. Весною на цьому місці саджу картоплю — і бульби встеляють поле, — не без
гордості хвалиться Євген Микитюк. —
Тоді обрізаємо корінчики і кладемо часник на горище в хаті та у хліві. Місяць
головки сушаться, потім лущимо їх і зсипаємо в сітки.
Частину залишають на насіння.
На 1 ар його потрібно 10 кілограмів. Минулого року Євген Микитюк посадив 8 сотих. Каже, що з цієї площі можна зібрати
близько тонни часнику. Якщо його продати по 50 гривень за кілограм, то можна
заробити 50 тисяч. Звісно, від цієї суми
треба відняти затрати на виробництво. n

Нещодавно на день народження Анатолію Аршуліку
подарували букет із різних сортів картоплі.

хтось хоче екзотики, то можемо
« Якщо
запропонувати бараболю з кольоровим

»

м’якушем
стві ми випробовуємо
30 і більше сортів. Шукаємо заміну надранній Рів’єрі та ранній Белларосі.
Першій заміну вже знайшли — це сорт Коломба.
Він врожайніший. Період
вегетації на кілька днів

пізніший, але за рахунок
потужної динаміки росту
на момент копання бульбини будуть більшими.
Коломба набагато смачніша. Її зовнішній вигляд
просто чудовий, бо майже
не має вічок. Картоплина

n Знай і вмій!

n На часі

ДАЧНІ ВИТРЕБЕНЬКИ
Чудові способи для
городників, у яких мала площа
ділянки і кожен квадратний
метр на вагу

в ґрунт. Зверху насипте шар вологої подрібненої соломи завтовшки
15–20 см. Якщо зробите шар січки
більший — 25 см — і накриєте чорною плівкою, то позбавитеся шкідників та бур’янів. Коли пагони підростуть до плівки, то треба зробити
в ній отвори.
Можна спробувати і кількаразове підсипання соломою. Спершу
при посадці. Вдруге — щойно картопля проросте. Втретє соломою
підсипають тільки картопляні кущі
замість підгортання.

МІШОК ДЛЯ БАРАБОЛІ

БУЛЬБУ… В БОЧКУ
Фото pobudova.in.ua.

осадив три чи чотири
рядочки на паєві, —
розповідає нинішній
керівник поштового
відділення у Хорлупах Ківерцівського
району Євген Микитюк. — Де збути?
Я сюди-туди, а в сусіда якраз мало бути
весілля і він повинен був їхати в ковбасний
цех у Муравище. Поїхав я з ним і домовився здати туди свій урожай. Але ще ж добре
не знав, як і що робити. Часник обрізав,
помив, і він не висох, коли треба було їха-

Отож візьміть мішки з-під борошна чи цукру, насипте туди дренаж і покладіть бульби. Коли вони
дадуть пагони, присипте їх компостом змішаним із ґрунтом. І так
кілька разів.
Вчасно поливайте та підживлюйте картоплю. За таким же принципом можна вирощувати наш
другий хліб і в ямі розміром
90 на 90 см та завглибшки близько
пів метра.
ПІД СОЛОМУ
Фото zelenasadyba.com.ua.

Сергій НАУМУК

Фото kvitkainfo.com.

Вирощувати цю культуру Євген
Микитюк (на фото) почав ще
у 1990-х. До цього змусило
безгрошів’я

Цьому методу вже майже сто
років. Він вигідний тим, що кущі
не потрібно підгортати.
Ущільніть грядку і покладіть
зверху бульбу, злегка вдавивши

два дні не темніє, навіть
якщо шкірка полущена.
Цього року ми закупили
достатньо елітного матеріалу і будемо його розмножувати та пропонувати картоплярам. Хоча
повністю Рів’єру не відкидаємо, вона все ще популярна.
Є також сорт Сюзанна,
який з’явився в Україні минулого року. Він районований, тобто пристосований
до наших умов, внесений
до реєстру. Підходить і для
Полісся, і для лісостепу.
Середньоранній, посухостійкий, високоврожайний, має жовтий м’якуш,
гарно розварюється.
Може давати до 500 центнерів із гектара.
Ми рекомендували б таку лінійку сортів.
Але якщо хтось бажає
екзотики, то можемо запропонувати бараболю
з кольоровим м’якушем
та інші.
Хочу
наголосити, що нині на ринку з’явилася недорога «насінна» бульба з Росії.
Її продають по 5 грн/ кг.
Насправді це звичайна
картопля. Адже насіннєвий матеріал не може
коштувати дешевше
за 12 грн/кг. Тож покупець
не матиме врожаю,
на який розраховує. Окрім того, є небезпека разом із такою бараболею
завезти на своє поле різні карантинні хвороби. n

Візьміть металеву або пластмасову бочку, відріжте дно, а в стінках
зробіть невеликі отвори на різній
висоті. Вони необхідні для відтоку
зайвої води та для насичення ґрунту
повітрям.
На дно бочки покладіть шар
компосту товщиною 10 см. На нього бульбини у шаховому порядку,
зверху знову компост. Коли з’являться сходи, присипте їх ґрунтом із компостом. Так дійте, поки
ємність не заповниться на висоту
1 метр. Пильнуйте за тим, аби земля в ній не пересихала, адже волога звідти «втікає» швидше. Час від
часу підживлюйте картоплю. Фахівці вважають, що при правильному
догляді з однієї бочки можна отримати мішок картоплі. n

Фото ferma.guru.

ЧИМ ОБРОБИТИ
ЦИБУЛЮ
ПЕРЕД
ПОСАДКОЮ?
Спочатку прогрійте насіння
за температури 35–40 градусів
А тоді замочіть у розчині харчової соди. Вона збагачує рослину
мінеральними речовинами, цибуля
стає більш засухостійкою (що актуально у нинішніх умовах), не утворює стрілок та добре росте навіть
у бідному ґрунті. Разом із тим має
також протигрибкові та антисептичні властивості. До того ж допомагає покращити якість посадкового матеріалу: підвищує стійкість
до хвороб та гарну лежкість.
Температура розчину соди
(на 1 л води додати 1 чайну ложку соди) повинна бути не нижче
45 градусів і не вище 60. Насіння
у такому концентраті тримайте пів
години, добре вкривши посудину,
щоб довше зберегти тепло. n

Сторінку підготував
Сергій
Тел..
02.
НАУМУК. 725102.
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Фото з сімейного архіву Світлани МАРТИНЮК.

n Волинського
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Фарбуємо яйця
до Великодня:
екопоради

Бордовий

Коричневий
Мелена кава

Чорна смородина, гранатовий сік

Світлана Мартинюк розповіла свою родинну історію,
яка може стати цікавим сюжетом
для написання книги.

Тамара Павлівна все виглядає з далеких доріг
своїх дітей, бо за кожним з них болить
її серце.

«У Таїланді красиво,
але вдома я лише тут»:
про Матросів у Старосіллі знає кожен
Так по-вуличному називають їхню родину у цьому
селі на Маневиччині. Життя порозкидало їх по світу.
Світлана Мартинюк так і не зважилася поїхати жити
за кордон. Хоча кликали брати і сестри, однак
її не відпускає щось невловиме, те, що, мабуть,
називається любов’ю. І ця невидима ниточка тримає
її тут. Історія їхньої родини насправді вражаюча.
Вона — про довгий шлях повернення додому, про
віру і про те, що невтомною працею досягаються
вершини
Людмила ВЛАСЮК

вітлана Іванівна працює
у сільській школі заступником директора і разом
з тим навчає першачків. Щоразу, буваючи у Старосільській
ЗОШ, я бачила її за стосами
зошитів, але завжди усміхнену.
Та вона зізналась, як насправді тяжко їй було, коли директор
школи Анатолій Бричка пішов
добровольцем на фронт. Переживала і за нього, і за те, щоб
тут не підвести свого керівника.
— «Матросам» можна довіряти, вони надійні, — усміхаючись, каже Анатолій Микитович. — І шкільний спортзал ми
без них не збудували б. І люди
вони чудові. Ви би бачили їхню
маму?! Маленька, худенька, а
виховала дітей мужніми і сильними, працьовитими та чесними. Доля в неї така, хоч книжку
пиши.

С

ПРИМЕРЗЛА СПИНОЮ
ДО СТІНИ: У БАРАКАХ
БУЛО МІНУС СОРОК

… Марія Гордіївна пробудилася від того, що хтось сильно
гримав у вікно. «Відкривай!» —

чувся чоловічий голос із двору.
Вона встала, відімкнула двері
і в кімнату зайшли кілька незнайомих людей зі зброєю
в руках…
У 1947 році радянська влада виселила у Сибір, а також
і в Казахстан близько 27 тисяч родин із Західної України — серед них і сім’ю бабусі
моєї героїні. Хоч тоді здавалось, що найстрашніше —
це війна, і вона вже позаду.
— Коли в 1941-му в село
прийшли німці, більшість людей повтікали до лісу, — розповідає Світлана Іванівна. — Діда,
Павла Ярмолайовича, вбили
просто на власному подвір’ї.
Баба Марія сама залишилася
з дітьми і згодом на неї чекало
виселення в Сибір. Її неповнолітнього сина Олексія засудили
до 15 років ув’язнення за так
звану позицію, яка була неугодна тодішнім властям. Бабусю ж вивезли разом із двома
дітьми в 1947-му: моєю мамою, якій тоді було дев’ять років, та її братом Іваном. Наймолодшого сина Гордія баба Марія залишила на Україні в тітки.
Він був ще зовсім крихітним.
Товарняки, переповнені
вщент, їхали без зупинок. Ма-
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ленький Іван та Тамара тулилися до матері. Вони були налякані. Велика кількість людей
та клунки не залишали вільного
місця у вагоні. Там не було ні віконець, ні нар.
— Вони приїхали в Прокоп’євськ Кемеровської області, де їх поселили в бараках і постригли, — говорить
Світлана Мартинюк. — Одного
ранку бабуся не змогла встати
з ліжка, бо спиною примерзла
до стіни. Тоді в бараці було

« Неповнолітнього
сина Олексія

Фіолетовий
Сік чорного винограду

Зелений
Листя шпинату, кропиви,
примули, кора крушини, ясена

Жовтий
Рожевий
Червоне вино, лушпиння червоної
Куркума, шафран, морква,
цибулі, журавлинний сік, малина
шкірка апельсина або мандарина
Варіанти візерунків

Фігурні візерунки
У цяточку
Вирізати із щільного
Мокрі яйця обваляти в рисі,
паперу фігурки,
загорнути в марлю і зварити накласти на шкаралупу,
у розчині барвника
туго обгорнути марлею,
зварити у розчині
барвника

Подрібнити
обрані ягоди та
овочі

Покласти у каструлю
і залити водою
(співвідношення 1:2).
Додати сухі барвники
(1–2 ст. л. на склянку
води)

Смужки
Туго обв’язати яйця
ниточками, зварити
(якщо обв’язувати
різнокольоровими
нитками, що линяють,
— вийдуть розводи)

Яйця вимити,
покласти у воду,
довести до кипіння,
зменшити вогонь
і варити 20–30 хвилин
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»

до сорока градусів морозу.
Відігрівали її гарячою водою.
Працювала в училищі техпрацівницею, діти вчилися в школі. У чотирнадцять, приписавши собі два роки, мама пішла
на роботу на фабрику гумового
взуття, аби хоч якось зводити
кінці з кінцями. А коли їй виповнилося вісімнадцять, захотіла
побачити свою малу батьківщину, село, де народилася.
Коли приїхала вдруге у Старосілля, познайомилася з татом
і буквально за два місяці вони
одружилися.
Закінчення на с. 16

Наступний
номер «Волині»
вийде у четвер,
16 квітня.

Приймальня 723894

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Яйця вийняти
з води, дати
охолонути,
натерти
олією
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засудили
до 15 років
ув’язнення за так
звану позицію,
яка була неугодна
тодішнім
властям.
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