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Дорогі українці!

На честь Великодня
вишили 14 ікон —
хресну дорогу Ісуса Христа
Так парафіяни
із села Звиняче
Горохівського
району нещодавно
прикрасили
свій храм
(на фото) с. 19

Щиросердечно вітаю усіх із величним святом
Великодня!
Свято Світлого Христового Воскресіння для всього світу є
символом перемоги життя над смертю, добра над злом, віри
над безнадією.
Пасхальні дні спонукають переоцінити своє життя, стати
смиреннішими, добрішими, милосерднішими, очиститися від
скверни й надихнутися духовним відродженням та християнською любов’ю. У ці дні наші душі особливо потребують благословення й піднесення, надто у такий непростий для світу
час боротьби із підступною недугою.
Нині як ніколи маємо бути сильними й розважливими та
пам’ятати, що найсильніша молитва – у нашому серці. Давайте
проведемо цей Великдень удома, бо від нашої мудрості залежить те,
світ здолає
е, як швидко
д ос
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і
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Щиро вітаю вас із великим
і світлим святом
Пасхи — Великоднем!
Нині ми зустрічаємо свято Воскресіння Христового
в особливих умовах: навіть зібратися великою родиною
за святковим столом для багатьох із нас — недосяжно. Але
ми всі знаємо, що ці проблеми минущі.
Великдень — це те свято, яке дає нам нову надію
і нові сподівання. Попри всі негаразди я прошу вас вірити в те, що все буде добре. Адже надії на щасливе життя
дають нам силу й наснагу, дозволяють сподіватися, боротися, жити.
І свято Пасхи сьогодні особливо стане нам в пригоді. Бо воно показує, що навіть у часи найгірших лихоліть
можливе велике диво. Можлива перемога світлих сил над
силами темряви, можливе
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З Великоднем!
Миру та злагоди
у ваших сім’ях
і в Україні!
Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!

Народний депутат України
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Погляд
Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар «Газети Волинь»

ЮДА.
До якого треба молитися

Н

n Уроки пандемії

COVID-19 нещадний і до молодих
Фото rbc.ua.

У селищі Торчин
Луцького району
цими днями помер
19-річний хлопець,
в якого посмертно
виявили коронавірусну
інфекцію. А всього
станом на ранок 15
квітня на Волині було
зареєстровано сотню
хворих з цією недугою,
на Рівненщині — 184
Оксана КРАВЧЕНКО

БІЛЬШЕ ДОСЛІДЖЕНЬ
— ТРИВОЖНІША
СТАТИСТИКА
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У ці дні напередодні
Пасхи мені часто спадає
на думку відомий
вислів — «Ніколи не
кажи ніколи». Бо саме
те, від чого категорично
відхрещуємося, зрештою
приходить до нас і
змушує змінити свою
точку зору. У мене так
сталося із почитанням
святих. Цієї традиції
раніше я не сприймала
взагалі, хоч до неї й
закликає Церква. Була
безсумнівно проти, щоб
до віри в Бога залучати
ще якихось третіх осіб.
Тим більше таких, які
носять ім’я Юда…
е дивуйтеся, але серед
дванадцяти апостолів так звався не лише
зрадник Юда Іскаріот, який
продав Ісуса Христа за тридцять срібняків, а й ще один
учень — Юда Тадей. Він був ні
в чому не винний послідовник
Спасителя, та, оскільки вчинок
першого наклав негативний
відбиток на ім’я, до речі, досить поширене серед євреїв,
моє знайомство з Юдою Тадеєм почалося з несприйняття його особи. Зрештою, так,
мабуть, скажуть 90% волинян,
котрі вірять у Бога і цікавляться
питаннями релігії.
Але сьогодні забираю
назад усі свої негативні висловлювання про нього, бо
відкрила для себе Юду Тадея
як справжнього захисника у
важких обставинах. Молитва
до нього, яка так і називається
«У важких обставинах життя»,
дуже сильна і творить дива.
Ще більший ефект має так звана дев’ятниця до Юди Тадея. Її
треба читати протягом дев’яти днів не у просто важких,
а в найважчих ситуаціях і, як
свідчить мій досвід та численні відгуки користувачів інтернету, найскладніші проблеми
вирішуються. Текст дев’ятниці
можна знайти в інтернеті або
придбати у будь–якій греко–
католицькій крамниці.
Особисто я прийшла до
визнання Юди Тадея абсолютно несподівано. Все почалося багато років тому, коли
відкрила молитовник на сторінці з проханням до нього і
так само швидко закрила. Бо,
як було сказано вище, довгий
час нехтувала святими та вважала: вистачає Ісуса Христа і
Богородиці, все інше, так би
мовити, надбудова. Але, як це
часто трапляється з церковними реліквіями, вони можуть
довго залишатися без ужитку,
і все ж, подібно до рушниці в
театрі, зрештою вистрілюють
і влучають у десятку.
Моя перша молитва до
святого була про здоров’я
близьких. Усі знають, наскільки гостра ця проблема, коли
родичі у віці. Не скажу, що після звернення до Юди Тадея
хвороби зникали. Це було б
неправдою. Але вони легше
перебігали і краще піддавалися лікуванню. Без додаткової
плати знаходилися добрі лікарі
і людяний медперсонал. Крім
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Юду Тадея зображають
із вогненним язиком
над головою — символом
апостольства.

того, Юда Тадей допомагав
вирішувати конфлікти і матеріальні питання, налагоджував
стосунки із людьми і рятував
від депресії. Зрештою, легше,
мабуть, сказати, про що я не
просила Юду Тадея…
Потім була історія моєї подруги, яка виявилася ще більшим нігілістом щодо святих,
ніж я. Її погляди на них були
майже протестантськими: ніяких посередників між Богом
і людьми! Але якось син цієї
жінки захворів на гайморит.
Оскільки це був не перший
випадок, бо хлопчик ріс хворобливим, досвідчена мама просила медиків зробити рентгенівський знімок. Лікар відмовлявся, мовляв, немає підстав.
А коли нарешті побачив знімок,
підняв гвалт: негайно лягайте
у стаціонар, потрібен прокол і
викачування гною з гайморових пазух. Якщо не допоможе
— буде трепанація черепа.
Можете уявити собі стан
бідолашної мами, яка почула
такі новини?! Знаючи, що болячки в сина завжди протікали в найважчих формах, вона
вже налаштувалася на гірше,
а потім, від безвиході, почала
молитися Юді Тадею. Мабуть,
робила це дуже щиро, бо за
кілька годин сказали, що трепанації не буде, досить проколу, і то лише одного, хоч зазвичай йому їх потрібно робити
більше. З тих пір дев’ятниця до
Юди Тадея — настільна книга
моєї подруги.
Молитва до цього святого — чудовий приклад того,
як Господь може допомагати
людям, які про це його щиро
просять. Власне, християнська релігія цим і сильна, що
пропонує не бабусині казки,
а практичні речі. Воскреслий
Господь передав своїй Церкві
чимало дарів, серед них — робити дива. Це одна з причин,
чому ця віра так поширилася
у світі. Інакше як пояснити те,
що за дві тисячі з гаком років
із невеликої купки апостолів
вона розрослася до 2,2 мільярда християн! Щоб таке
відбулося, треба, аби за Церквою стояла якась реальна
сила, а не тільки пишні слова.
Цю силу дає їй Ісус Христос,
чиє воскресіння будемо скоро святкувати, і молитва до
святого Юди Тадея — одна із
ланок Його великої справи. n

Медики кажуть, що юнак із
Торчина хворів на цукровий діабет, госпіталізували його до
Луцької центральної районної
лікарні саме через цю недугу. Симптомів, характерних
для коронавірусної інфекції,
у нього не було, і рентген–обстеження це підтвердило. Та
раптово у пацієнта підвищилася температура — і життя
обірвалося. Коли зробили
тест на COVID-19, він виявився позитивним. Нині сімейний
лікар та працівники правоохоронних органів встановлюють
коло тих, хто контактував із
хворим і міг заразитися.
А загалом у Волинській
області на вчорашній день
було зареєстровано чотири
летальні випадки від коронавірусної інфекції, одужало
три особи. На Рівненщині від
COVID-19 померло 7 пацієнтів, 8 людей вдалося вилікувати.
Відчутний ріст захворюваності на Волині було зафіксовано станом на ранок 15 квітня — 20 нових лабораторно
підтверджених випадків, з них
у Луцьку — 8, Нововолинську
— 7, в Луцькому районі —3, у
Старовижівському — 2. Як пояснила учора під час брифінгу
заступниця голови Волинської облдержадміністрації
Тетяна Щербак, збільшення
статистичних даних пов'язано
з тим, що одночасно надійшли
результати ПЛР–досліджень
з Києва і з обласного лабораторного центру.
Загалом за весь період
спостереження коронавірусна хвороба виявлена у 28 лучан, 12 жителів Горохівського
району, 17 мешканців Нововолинська, 17 осіб із Старовижівщини, 7 — з Луцького

Висока температура – одна з найхарактерніших ознак
коронавірусної інфекції.

району, 6 — із Володимир–
Волинського. Також є недужі
у Ковельському, Камінь–Каширському, Рожищенському,
Іваничівському, Ківерцівському районах.
За даними Волинського
обласного лабораторного
центру, серед потерпілих четверо дітей, 9 осіб віком 18—29
років, 28 людей, яким від 30
до 49. Найчисельніша вікова
категорія хворих — від 50 до
65 літ, їх налічується понад 40
відсотків. Постраждали від
COVID-19 і 18 волинян, яким
за 65.

області
« УнаВолинській
вчорашній день
було зареєстровано
4 летальні випадки,
на Рівненщині – 7.

»

МЕДИКИ У ЗОНІ
НАЙБІЛЬШОГО РИЗИКУ

Коронавірусну інфекцію
вже виявлено у 40 медичних
працівників (40% від усіх зареєстрованих випадків), 35 із
них знаходяться на амбулаторному лікуванні, 1 — у лікарні, двоє —померло, одна
особа одужала.
На першій лінії боротьби з
COVID-19 бригади екстреної
медичної допомоги. Цими
днями недугу діагностували
у ще одного водія Старовижівського відділення центру
ЕМД, який раніше разом з
колегою, що помер від коронавірусу 3 квітня, ремонтував
автомобіль. Захворіли лікарка і водій «швидкої» з Нововолинська, син 72–річного
чоловіка, який став першою
жертвою коронавірусу в місті
шахтарів.
Учора у Волинській об-

ласній інфекційній лікарні з
підтвердженим діагнозом
COVID-19 перебувало 13 пацієнтів, двоє з них потребували штучної вентиляції легень.
Надходять хворі й у спеціально
облаштований для лікування
коронавірусної інфекції корпус
Волинської обласної клінічної
лікарні, де створені належні
умови для порятунку пацієнтів
у важкому стані. Ще у 33 наших
краян підозрюють COVID-19.
Утримувати ситуацію під
контролем, на думку представників влади, вдається завдяки запровадженню строгого карантину. Дотримуватися
обмежувальних заходів, не
виходити з дому з 13-ї години суботи до 6.00 вівторка,
провести Великдень у тісному сімейному колі закликала
волинян заступниця голови
облдержадміністрації під час
брифінгу Тетяна Щербак. Вона
повідомила, що рішення про
закриття кладовищ у зв’язку
з поминальними днями на Волині немає, однак планується
засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де це питання,
можливо, будуть розглядати.
Йшлося й про передбачені
заходи впливу на порушників
карантинних вимог у церквах.
У храмі не повинно перебувати більше 10 осіб (10 квадратних метрів на одну людину), відстань між вірянами
на вулиці — 1,5—2 метри. За
недотримання цих вимог загрожує штраф.
І навіть якщо поруч усі
видаються здоровими, не
втрачайте пильності: дуже
часто коронавірусна хвороба проходить безсимптомно.
Тож радість свята Світлого
Христового Воскресіння поєднуймо із почуттям відповідальності. n

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Шановні волиняни!
Напередодні Великодня усі ми перебуваємо у стані особливого піднесення. Для кожного
з нас, незалежно від конфесійної приналежності, Світле Христове Воскресіння є одним
із найважливіших та шанованих свят у році. Ми чекаємо його з відкритим серцем,
намагаємося навести лад у наших домівках, очистити душі, переоцінюємо цінності та
плекаємо нові надії. У ці дні ми молимося за наших близьких та рідних, за українську землю
та народ і просимо Божого благословення для усіх нас.
Зі святом Пасхи пов’язано чимало традицій та обрядів, яких українці дотримувались
впродовж багатьох століть. Однак сьогодні, зважаючи на ситуацію у світі, нам доводиться
вносити корективи у святкування Великодня.
Саме тому, вітаючи вас із цим святом, щиро прошу — відсвяткуйте
у
його у
сімейному колі, залишаючись вдома, аби вберегти себе та свою родинуу. I хоч яким
би важливим не було для кожного з нас відвідування храму, помолімоссяя вдома, а
богослужіння подивімося по телевізору. Адже кожна вірую
богосл
ючча людина
знаєє — де б ми не були, Господь завжди з нами.
I нехай панують у ваших родинах любов і доброта,, затишок
з
і т
турбота один про одного. Здоров’я і щастя ууссім вам,
вззаєморозуміння та благополуччя, віри в Бога і віри в те,
що Україна та Волинь пройдуть усі випробування.
Голова Волинської облдержадміністрації
р
р
ї
Юрій ПОГУЛЯЙКО.
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Доброго дня
вам, люди!
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17 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.16, захід — 20.19, тривалість дня — 14.03).
Місяць у Водолії, Рибах. 24 день Місяця.
Іменинники: Георгій, Марія, Йосип, Яків, Микита.
18 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.14, захід — 20.21, тривалість дня — 14.07).
Місяць у Рибах. 25 день Місяця.
Іменинники: Федора, Марко, Георгій, Семен.
19 КВІТНЯ

Переддень Пасхи. Селянська хатина
на Тернопільщині. У кухні — дерев’яна
лава з кошиком, з якого «визирають»
поки що звичайні яєчка. Їх позносили
Лесиній бабусі односельчани. Бо що ж
то за святковий кошик без писанки?
Маленька Леся невипадково зазирала
то у кошик, то бабусі під руку — тепер
за рухами уже її писачка стежать
десятки пар очей. А писачок той ковзає,
вимальовуючи вітрячки, сосонки,
пелюстки на яєчній шкаралупі ось уже
20 літ!

20 КВІТНЯ
Фото list.in.ua.

У її великодньому кошику завше
є писанки

Сонце (схід — 6.12, захід — 20.22, тривалість дня — 14.10).
Місяць у Рибах. 26 день Місяця.
Іменинники: Ярема, Мефодій, Григорій, Павло.
Сонце (схід — 6.10, захід — 20.24, тривалість дня — 14.14).
Місяць у Рибах, Овні. 27 день Місяця.
Іменинники: Данило, Георгій, Юрій, Єгор, Петро.
21 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.08, захід — 20.26, тривалість дня — 14.18).
Місяць в Овні. 28 день Місяця.
Іменинники: Юлія, Іван, Йосип, Ярема, Яків.
22 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.06, захід — 20.27, тривалість дня — 14.21).
Місяць в Овні, Тельці. 29 день Місяця.
Іменинники: Вадим, Гавриїл, Лука.
23 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.04, захід — 20.29, тривалість дня — 14.25).
Місяць у Тельці. 1 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Максим, Федір, Яків.

Оксана КОВАЛЕНКО

n Погода
Леся Мартинюк викладає у Володимир-Волинському педколеджі, а ще керує художнім колективом писанкарів «Писанки княжого граду».
Жінка опанувала усі можливі техніки прикраси
яйця, але найбільше любить традиційний восковий розпис. Коли її питають, чим з того, що
досягла, пишається найбільше, майстриня
відповідає, що поширенням писанкарства
на Волині. Порівнює сучасність з 90-ми роками, бо добре пам’ятає, як дивувалися деякі
мешканці Володимира, побачивши у місцевому Будинку культури Лесині писанки. Дехто й
забув, що буває таке диво. А її витвори з часом
стали тільки досконалішими, ще більш незвичними, але залишились волинськими. Леся Мартинюк розповідає охочим знати найцікавіше
про великодні традиції, що, на відміну від більшості областей, де головним образом для пи-

«Весни колиска запашна
мене гойднула в чисті
небозводи...»
Для Лесі Мартинюк писанкарство – це Україна.

санки є сонце, волинська крашанка — червона
й рожева, бо символом сонця є ружа. Пофарбовану у цибулинні нашу писанку здавна називали
ще й золотою. І у всі часи сідали за це святкове
заняття в доброму гуморі і з молитвою.

А жінка білить хату
Наші села стали
ошатнішими,
гарнішими. Біленьких
«шевченківських»
хатинок у них щороку
залишається усе менше
Євгенія СОМОВА

Нові добротні будинки, що виростають на їхньому місці, одягаються
у «шуби», тішать око веселковими кольорами. І всередині у них вже євроремонти, модні шпалери.

Тож коли, проїжджаючи
львівською трасою, побачила, як жінка прилаштовує
до стіни такої ж як і сама
старенької хатини драбину,
потепліло на душі. Здавалося, потрапила у дитинство, побачила свою бабусю. Так само напередодні
Великодня, запнувшись
хусткою «під молодичку»,
вона білила хату — і зовні,
і всередині. Для неї то було
святе. Той, хто хоч раз
брався за цю роботу, знає,
яка вона нелегка. А моя

мініатюрна бабуся справлялася з нею заввиграшки.
Вона не просто махала
щіткою, вона священнодійствувала. Потім, оцінивши
результати своєї праці,
задоволено усміхалася і казала: «Ой, як хороше пахне
свіжістю». Той неповторний
запах щойно побіленої
її руками хати я чую й досі.
І мені трішки жаль, що
нове покоління вже не знає
радості від того, що «так велично забіліли стіни».

Так описує пробудження природи поет
Микола Вінграновський
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 17 квітня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду, вдень пориви — 15–20.
Температура повітря по області вночі — від 0 до 5 градусів тепла, на грунті заморозки до 5 градусів морозу,
вдень — 9–14 вище нуля. 18-го — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі сильні заморозки — від 0 до мінус 5 градусів,
вдень — плюс 8–13. 19-го — хмарно з проясненнями,
без опадів. Вітер північно-східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів морозу,
вдень — 7–12 вище нуля. 20-го — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі та вранці від
0 до 5 градусів морозу, вдень — 6–11 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
17 квітня було 2016 року — плюс 24, найхолодніше —
1974-го — мінус 4 градуси.
У Рівному 17–18 квітня мінлива хмарність. Температура повітря від 1 градуса вночі до 12 вище нуля
вдень. 19–20-го — ясна погода, без опадів. Температура повітря вночі — 1 градус вище нуля, вдень — плюс 13.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94

Фото з фейсбук-сторінки Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Шановні воолиняни!
Пррийміть сердечні вітання з наггоди великого світллого свята –
Воскре
В
ресіння Христового!
Вон
но наповнює наші душі чисстими помислами,
и, спонукає
до мил
илосердя та благодійних вчинк
ків. У ці дні гарячче просимо
Всевиш
ш нього захистити Україну,
у, послати мир н а нашу
благослоовенну землю, дарувати всім українцям здоров’яя, щастя
та впевн
неність у майбутньому.
Щиро зичу вам, шановні земляки, любові,
любові, злагоди, міцного
здоров
ов’я та дост
статку!
Неха
ай пасхалльна радіість увійдее в дім кожної волинськоої рооди
д ни з
непохитн
ною вірою
ю у завтра
ашній день!!
Нехай
й наші моллитви єдн
нають насс із відкритим Великоднім неббом і
поввертают
ться пречи
истим Госсподнім бла
агословенням!
Х истосс Воскрес!!
Хр
Воістинуу Воскрес!!

З повагою
ю
голов
ва Волин
нської об
бласної партійної організ
заціії
ВО «Батьківщи
ина»»
Ва
алерій БОНДАР
РУК.
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n Політика

ЗЕЛЕНСЬКИЙ УЖЕ ВІДКРИТО
РОЗПРАВЛЯЄТЬСЯ ІЗ МАЙДАНІВЦЯМИ
Фото naspravdi.info.

Фото obozrevatel.com.

Слідчі Державного
бюро розслідувань,
яким керує адвокат
Януковича Олександр
Бабіков, повідомили
підозру відомій учасниці
Революції гідності Тетяні
Чорновол у навмисному
вбивстві Володимира
Захарова, який вчадів
під час пожежі в
офісі Партії регіонів
у 2014 році. Також її
звинувачують за іншими
статтями Кримінального
кодексу, зокрема в
масових заворушеннях.
Фактично активістку
зібрались судити за
Майдан
Василь РОГУЦЬКИЙ

часи Революції гідності
на Тетяну Чорновол,
яка була особистим ворогом державного зрадника
Віктора Януковича, вчинили
замах. Її жорстоко побили
невідомі під Борисполем і покинули помирати. Причому
про плани злочинного проросійського режиму розправитися з нею Тетяна знала заздалегідь, але продовжувала
боротьбу. Ось як про це сама
згадувала рік тому: «Буквально за тиждень (до замаху.
— Ред.) мене покликали на
розмову Турчинов, Яценюк та

У

Поправившись після жорстокого побиття, вже за кілька тижнів активістка повернулась на Майдан.

діти? Я згадала повість Дяченків і прошепотіла: «Чи була я
права?». «Зберись! Чи будеш
іти до кінця?» — наказала я
тоді собі. І пішла.
Коли мене вбивали, я геть
не відчувала болю чи жалю за
життям, навіть злорадно думала, що моя страта погубить
Януковича. Але в останній
момент накрило, я побачила
перед очима дітей… Чи була
я права?..»
Після Революції гідності її
чоловік Микола Березовий пішов добровольцем на фронт
і загинув у бою. Оплакавши
важку втрату, Тетяна записа-

справа проти Тетяни Чорновол —
« Кримінальна
це спроба атакувати та перекреслити цінності,
на яких тримається наша незалежність. Це
— намагання влаштувати російське судилище
над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв
Небесної сотні до тих, хто підвозив дрова чи їжу.
Це — ознака реваншу. Це — спроба переписати
історію під диктовку Кремля. Але вона не
вдасться. Бо є ми. Ми — носії пам’яті.

»

Пашинський, вони повідомили мені, що влада прийняла
радикальне рішення щодо
мене, тому запропонували
вивезти мене за кордон. Я
їм подякувала і відмовилася. А потім пішла в свою печеру — в душову в Будинку
профспілок, де я тоді жила.
Закрилася. Там не було світла. Я увімкнула ліхтарик, який
освітлював закутки тісної кімнатки, адреналін після палкої
відмови Яценюку вивітрився,
і я злякалася…
«Що я зробила? — подумала я. — Це ж кінець». Я
раптом зрозуміла, що з цієї
душової кабінки дорога одна
— на ешафот. А як же моє щасливе життя? А як же плани на
майбутнє? А мій чоловік, а мої

лась на офіцерські курси й отримала офіцерське звання…
Фактично Майдан був початком гарячої війни України з Росією за незалежність.
Рятуючи Україну, майданівці
озброювались дерев’яними
щитами та «коктейлями Молотова». І звинувачувати їх у
цьому — підло та абсурдно.
Саме тому Верховна Рада й
прийняла закон про амністію
учасників Революції гідності.
Переслідувати захисників
України на Майдані — це те ж
саме, що судити українського солдата за те, що воював і
зупинив російське вторгнення
на Донбасі. І якщо Зеленський
пішов на це, то напрошується
питання: на чиєму він боці —
українському чи російському?

КОМЕНТАРІ

Сергій ГОРБАТЮК,
колишній керівник
управління спецрозслідувань Генпрокуратури:
«Епізод загибелі працівника
офісу Партії регіонів Володимира Захарова
розслідувався
нашим підрозділом,
проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі
у будівлі офісу його працівник
Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для
цього не було. Але він почав
збирати носії записів камер
спостереження (самостійно чи
за чиєюсь вказівкою), щоб їх
забрати. Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18
лютого, коли його тіло було
обстежено (при міністрі МВС
Захарченку), не було встановлено ознак насильницької
смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи, і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для
висування підозри навіть у ненавмисному вбивстві цієї особи, на мою думку, немає (ДБР
звинувачує Чорновол у тому,
що вона разом з іншими майданівцями підпалила приміщення,
вона ж каже, що зробила це,
аби відволікти увагу бандитів,
які топили у крові Майдан, — у
той день було багато вбитих та
покалічених. — Ред.). Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновол у навмисному вбивстві —
безпідставні та не ґрунтуються
на матеріалах провадження.
Це їм протирічить. Більше того,
підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління. Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни
Чорновол — це ознаки злочину
з боку представників правоохоронного органу в «кращих» тра-

диціях незаконних притягнень
майданівців у 2014 році».
Арсен АВАКОВ,
міністр внутрішніх
справ:
«Адвокате
Януковича, пане
Бібіков (йдеться
про заступника
директора ДБР
Олександра Бабікова, який зараз є фактичним
керівником Бюро. — Ред.).
Ви наплювали на конфлікт інтересів як керівник ДБР та інспірували справу проти Тетяни
Чорновол — особистого ворога Януковича. Справи немає, є
тільки ваша жага помсти.
Пане Бібіков, я був теж на
Майдані 18 лютого 2014 року —
я такий же, як Таня, — приходьте до мене, чекаю. Спробуйте.
А краще підіть до біса з
держслужби або до Януковича назад».
Олег СЕНЦОВ,
колишній в’язень
Кремля, учасник
Революції гідності:
«Зараз обвинувачують її (Тетяну Чорновол.
— Ред.) в умисному вбивстві
людини 18 лютого 2014 року. Хоча
всім давно відомо, що то був
нещасний випадок і загиблий
свідомо залишився в підпаленій будівлі, відмовившись її
залишати. Я теж був там поруч,
хоч і підійшов пізніше, коли
офіс Партії регіонів уже димів.
Бо були теж важливі справи
у вигляді зіткнень із «Беркутом» на розі Шовковичної та
Інститутської. Тоді тривала
революція, траплялися бійки,
гинули люди. Ми виборювали
гідність, свободу та майбутнє
для своєї держави. Зараз ми
бачимо, як поступово усі ці
завоювання Майдану нинішня
влада зливає в унітаз. Якби ми

У всіх храмах Луцька паски освячуватимуть 18–19 квітня протягом усього дня.
У суботу — з 10.00 до 23.50, у неділю — з 03.00 до 18.00, інформує Волинська єпархія
Православної церкви України. Парафіянам рекомендують приходити не одночасно
і не в конкретну годину, аби уникнути утворення натовпу. У селах владика Михаїл
рекомендував місцевим священнослужителям після відправлення служби пройтися
вулицями та освятити кошики вірян безпосередньо біля їхніх домівок.

тоді програли, то Янукович нас
усіх кинув би за ґрати. І якщо
активістів саджають зараз, то
що це таке, якщо не реванш?».
Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент
України, лідер «Європейської солідарності»:
« Те п е р і ш н я
влада свідомо
віддала цей
орган (ДБР. —
Ред.) на відкуп
адвокату Януковича. Фактичним
керівником Державного бюро
репресій, як називають його
в народі, є Бабіков, який отримував гроші від свого «ростовського» клієнта.
Тому кримінальна справа
проти Тетяни Чорновол — це
спроба атакувати та перекреслити цінності, на яких
тримається наша незалежність. Це — намагання влаштувати російське судилище
над ВСІМА учасниками Майдану: від Героїв Небесної сотні
до тих, хто підвозив дрова чи
їжу. Це — ознака реваншу. Це
— спроба переписати історію
під диктовку Кремля.
Але вона не вдасться. Бо є
ми. Ми — носії пам’яті. Ми були
там і ми пам’ятаємо все. І нас
багато. Значно більше, ніж куплених Януковичем бабікових».
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст:
«Володимир
Зеленський —
зовсім не глава
цього реваншу.
Він — знаряддя
реваншу. Реваншистам був потрібен слабкий
і некомпетентний президент,
який не завадить їм сформувати кадрову вертикаль і почати наступ на Україну, організувати той самий «громадянський конфлікт», про який мріє
Володимир Путін, зіштовхнути
владу і суспільство, полегшити
Кремлю окупацію нових українських земель. Адже потрібно
чимось відволікти росіян у період економічної кризи. Чому
не війною в Україні?
Коронавірус відкинув
Україну і весь інший світ на початок ХХ століття — епоху безпорадності перед епідемією.
А сьогоднішній обшук у Тетяни
Чорновол відкинув Україну у
2010 рік — час безпорадності
українського суспільства перед кримінальним режимом
Віктора Януковича».
Тетяна ЧОРНОВОЛ,
журналіст, політик,
екснардеп:
«Мені інкримінують зараз
вісім статей. За
однією з них —
вища міра покарання. За двома
— 15–10 років. Але, в принципі,
нічого. Вважаю, що я пройду і
ці випробування. Зрештою, під
час Майдану мене приговорили до страти, але після цього я
ще навіть встигла конфіскувати гроші Януковича в державний бюджет». n

Поминальні богослужіння на Волині відбуватимуться 6 червня, повідомив митрополит
Луцький і Волинський Михаїл (ПЦУ). Втім,
церква не може заборонити вірянам відвідувати
цвинтар у великодні дні, тому закликає не створювати скупчення людей та ходити у масках.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n В епіцентрі лиха
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Погляд

Фото Лариси МАТУС.

Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет-новин
«Газети Волинь»

Хто спалив офіс
Партії регіонів?
Хто вигнав Януковича?
Чи покарає влада всіх
цих «негідників»?
Софія Черниш й Андрій Власюк
у луцькому медзакладі – серед
найфаховіших.

Медики з України вчаться організовувати меддопомогу
при появі великої кількості хворих (фото Посольства України в Італії).

ЛУЦЬКІ ЛІКАРІ В ІТАЛІЇ ВИВЧАЮТЬ
МОЖЛИВОСТІ ЗВИЧАЙНОГО ЗАКЛАДУ
ПРИЙМАТИ COVID-ХВОРИХ
Із трьох фахівців обласного центру
Волині, які другий тиждень працюють
на Апеннінському півострові, двоє — хірург
Андрій Власюк та ендокринолог Софія
Черниш — із лікарні МВС. Зв’язатися
з ними до цього часу було проблемно,
однак про їхню роботу дещо розповіла
колега Лариса Матус, заступник
начальника з медичних питань ДУ
«Територіальне медоб’єднання МВС
України по Волинській області»
Оксана КОВАЛЕНКО

»

але мусимо бути готові до роботи в нових умовах… Зараз наші колеги в Італії після чергувань
надсилають здобуту інформацію й відео у нашу
групу у вайбері. Передають протоколи лікування,
розказують, як харчують таких хворих та як хоронять тих, кого не вдалося врятувати. Ми все
аналізуємо», — поділилася Лариса Матус.
Крім того, вона розповіла, як підготували
лікарню МВС у Луцьку: розділили на так звані
«брудні» й «чисті» зони, належно облаштували три
окремі входи, щоб у разі піку захворюваності мати
можливість надавати допомогу. У закладі є оксигенатори, які знадобляться для підтримки людей
із легкими і середньоважкими станами недуги.
А як повернуться наші герої додому — ми
обов’язково з ними зустрінемось. n

Пані Лариса повідомила, що обоє колег молодші 40. Віковий ценз Міністерство охорони
здоров’я встановило з урахуванням статистики
захворюваності в Італії: середній вік людей, які
інфікувалися там коронавірусом і помирали, 46–
47 років. Софія Черниш — ендокринолог, дуже
хороший клініцист, Андрій Власюк — начальник
військово-лікарської комісії, хірург. Їх знають
як кваліфікованих і відповідальних фахівців. Лариса Матус не раз під час телефонної розмови
казала: «Ми ними дуже пишаємося, бо вони у нашій лікарні — серед найкращих».
Заступник начмеда лікарні МВС зауважила, що наші спеціалісти працюють у закладі, який,
як і, приміром, лікарня МВС, не призначений для

n Отак і живемо

«БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І НЕПОВАГА ДО ЛЮДСЬКОГО
ЗДОРОВ’Я НЕ МАЄ ДО БОГА НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ!»
За порушення карантину оштрафували трьох
священників — не всі отці у Вербну неділю прислухались
до вимог влади не збирати велику кількість вірян у храмах
Василь КІТ

начне скупчення людей було, зокрема,
біля Свято-Духівського
кафедрального собору — цер-

З

кви Московського патріархату, що в середмісті Чернівців,
а також біля Свято-Воскресенського собору цього ж
патріархату у Рівному. Міністр
внутрішніх справ Арсен АваР

Е
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ков заявив, що за порушення
карантину оштрафовано трьох
священників, ще 12 випадків
розглядаються. «Безвідповідальність і неповага
до людського здоров’я не має
до Бога ніякого відношення!
У нас свобода совісті, але…
майте ж совість!» — заявив
з цього приводу Аваков. n

А

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.

для мене зараз ключове питання — чи посадять. Чи посадять одеського активіста Стерненка, бо не дав себе вбити? Порошенка, бо так
хочуть виборці? Депутата Геруса зі своєї ж фракції,
бо видав «державну таємницю» про договорняки Єрмаків? Ну і, звісно, Тетяну Чорновол, бо була на Майдані?
Упевнений, що останню для показового покарання вибрали не випадково: вона фігура одіозна,
у багатьох викликає не надто позитивні емоції, відповідно ризик протестів нижчий. Втім, вочевидь, прорахувалися, бо навіть Аваков не стримався і сказав, що
це вже занадто. Може й не посміють вдову ветерана
АТО кинути за ґрати. Але черговий крок у дискредитації Революції гідності вони зробили, мовляв, «усі
там винні».
Щоправда, тут теж не варто забувати про піонерів
цього руху з попередньої влади. Сотні хабарників і корупціонерів сумно схиляли голови під час державних
свят під «Плине кача». І так чи інакше, але найбільше посприяли приходу до влади хорошого хлопця
із «95 кварталу» Свинарчуки. Тепер Зеленський має
Єрмаків, які начебто не поступаються своїм відомим попередникам. Але для вітчизняної «вати» досі
головне зло — опозиційний Порошенко. Ймовірно,
тому в ефірі загальноукраїнського каналу колишній
лідер комуністів Петро Симоненко нині вільно розказує, як жити українцям, боксер Усик рекомендує
тим, хто за декомунізацію, повіситись (і чхати йому
на закон), а регіоналка Бондаренко закликає визнати війну на Донбасі громадянською. Повірте, навіть
на Волині достатньо тих, хто думає, що з боку Донецька з власних «Буків» і «Градів» стріляють шахтарі
та трактористи.
Мені здається, що Зеленському справді зараз
дуже важко, адже він вірив у свої передвиборчі обіцянки й, напевно, вже зрозумів, що, крім миру на умовах агресора, більш нічого реалізувати не вдасться.
А це означає, що такого яскравого шоу при складанні
повноважень, як на інавгурації, вже не буде. Ця думка
не дає чоловікові жити й відволікає його від усього
іншого. А в той час люди при владі, які заперечують
право на саме існування цієї держави, роблять тихенько свою справу. n

А

прийому «інфекційних» хворих, тож те, як змінили його італійці, як дообладнали, як організували
взаємодію персоналу, пригодиться й українцям
у випадку спалаху коронавірусної інфекції.
«У нас ситуація схожа, бо наша лікарня відомча, ми обслуговуємо правоохоронців (поліцейських, Нацгвардію, пенсіонерів МВС та їхні сім’ї),

ними дуже пишаємося, бо вони
« Ми
у нашій лікарні — серед найкращих.

Кожного разу, коли кидаю камінь у бік
Зе-команди, завжди обмовляюся, що велика
вина у цьому лежить на Порошенку. Адже
імітація реформ судової та правоохоронної
системи і призвела до того, що зараз під
диктовку реваншистів будуть підозри,
затримання і вироки українським патріотам.
Це трохи вгамовує інакодумців, для кого
Зеленський — хороший, бо «барига» — поганий
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ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ СТЕЛІ

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

stelia.in.ua
stelia
ste

info@stelia.in.ua
info@stel

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

6

16 квітня 2020 Четвер

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Політика

«У ЗЕЛЕНСЬКОГО УХВАЛИЛИ «ФІЛЬКІНУ
ГРАМОТУ», А НЕ ЗМІНИ ДО ДЕРЖБЮДЖЕТУ»
Фракція «Європейська солідарність» у повному складі голосувала проти цього.
Чому — пояснюють депутати цієї політичної сили
Фото 24tv.ua.

Дарія КЛИЧ

Ірина ГЕРАЩЕНКО:
«Перше і ключове: в
бюджеті закладено 131
млрд грн зовнішніх запозичень. Очевидно,
що мова йде про кредит
МВФ. Для цього парламент має прийняти так званий банківський закон (без нього Фонд
не дасть кредиту. — Ред.). Ми бачимо,
що його розгляд заблоковано… А без
його прийняття бюджет є «фількіною
грамотою». Друге: ми категорично
проти того, щоб цим бюджетом вбивалися ключові реформи попередніх
років, зокрема реформа децентралізації, «Нова українська школа», забиралася майже наполовину субвенція на
професійно–технічні училища… Скоро
залишимося країною без людей робітничих професій. Ми категорично проти
того, що настільки зрізаються програми, які стосуються децентралізації і
підтримки регіонів. Саме на них сьогодні падає ключове навантаження по
боротьбі з COVID-19. Мери міст скаржаться, що Рада прийняла рішення про
300% надбавки лікарям, але уряд сказав: «Це маєте виплачувати ви, місцеві
органи влади».
Артур ГЕРАСИМОВ:
«Знімаються майже всі
гроші, які були спрямовані на розвиток місцевого самоврядування,
а саме: на дороги, на
освітлення вулиць, на
лікарні, на дитячі садки.
Гроші також забирають з
української освіти. І не просто з освітнього процесу, а з соціальної підтримки вчителів. 1,5 мільярда гривень
знято з графи «соціальна підтримка
вчителів», головним чином молодих.
Це є неприпустимо. Якщо вбиваються
українська наука, освіта і культура, то
за що ми тоді воюємо на фронті?

Через те, що видатки на силовиків збережені, а на освіту та культуру скорочені,
прийнятий у парламенті документ називають «бюджетом поліцейської держави».

ще не здогадувалися про існування коронавірусу,
« Китайці
а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП.
Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру
латають не за рахунок силовиків, яким навіть додають грошей.

»

У цьому бюджеті, як за часів Януковича, розпочалися так звані тихенькі
перекидання грошей між регіонами.
Значним чином зі Львова і Львівської
області. Це, мабуть, тому, що, за останніми дослідженнями, «Слуга народу» там не долає навіть 5–відсотковий
бар’єр…».
Іванна КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:
«Для нас дуже серйозною «червоною лінією» в цьому бюджеті є
те, що, на жаль, повністю зрізана субвенція
на підтримку об’єднаних територіальних гро-

мад. Насправді саме на них і взагалі на
місцеву владу буде лягати серйозний
тягар боротьби з коронавірусом. А це
ніяк не відображено в бюджеті, який
був ухвалений… Я рада, що нічого не
запропонували зрізати з оборони, але
разом із тим не можу зрозуміти, чому
ми зненацька вирішили, що нам потрібно і далі посилювати поліцейську
державу в Україні (фінансування поліції не зменшено. — Ред.).
Просто зник з бюджету рядок на
підтримку патріотичного кіно і навіть
той кінопродукт, що вже було знято у
2019 році, не може бути профінансовано».

Петро ПОРОШЕНКО:
«Скорочення бюджету — це феєричний
результат урядування
нових, але некомпетентних облич. Отримавши від попередньої
команди економіку з
майже 5%-м зростанням, за лічені місяці нинішня влада пустила цю спадщину за вітром. Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу,
а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП. Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень.
І гігантську діру латають не за рахунок силовиків, яким навіть додають
грошей. А руйнують «Нову українську
школу», систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову
підтримку в громад, позбавляючи їх
ресурсу для боротьби з пандемією,
скасовують децентралізацію як одну
з найуспішніших реформ нашої команди…
Не можете самі — не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції.
Робіть щось, аби 21 травня, ваша річниця (рік президентства Володимира
Зеленського. — Ред.), не виглядала
як роковини».

На яких прогнозах
побудований бюджет
ВВП — мінус 3,9% (раніше передбачалося, що економіка зросте на
3,7%).
Інфляція — 8,7%.
Безробіття — 9,4% (замість передбачених раніше 8,1%).
Середньорічний курс гривні —
29,5 за дол. (раніше — 27 за дол.).
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ:

Доходи бюджету зменшилися на
119,7 млрд грн або на 11% і становлять 975,8 млрд грн.
Видатки збільшилися на 82,4 млрд
грн або на 7% до 1 266,4 млрд грн.
Граничний обсяг дефіциту
зросте більш ніж утричі до
298,4 млрд грн.
Найбільше постраждають видатки на освіту та регіональний розвиток.
Резервний фонд (формується
для непередбачених непостійних видатків, порядок використання коштів
визначає Кабмін. — Ред.) збільшується втричі — з 1,5 до 4 млрд грн. n

n Проблема

«Вогонь підбирається до ЧАЕС»
Пожежа дісталася до
відселеного міста Прип’ять і
наблизилася на відстань майже
два кілометри до сховища, де
зберігаються відходи і всієї
Чорнобильської зони, і атомної
електростанції, вибух на
четвертому реакторі якої
34 роки тому увійшов в історію
як найжахливіша техногенна
катастрофа XX століття

Фото reuters.com.

за спалювання
« Штрафи
сухої трави підвищили
у 18 разів — до 91 800 —
153 000 гривень.

»

Марина ЛУГОВА

ро це пише у фейсбуці, зокрема, член громадської ради в
Держагентстві України з управління зоною відчуження Ярослав
Ємельяненко. Тема Чорнобиля, як і
в 1980-ті, знову увійшла до головних
світових видань. За останній тиждень
майже усі ЗМІ присвятили пожежам у
цьому регіоні свої новини, а то й розмістили матеріали з коментарями,
які перекидають місточок від сьогоднішньої ситуації до історії Чорнобильської трагедії. У них йдеться про те, що
Україна, яка перебуває в ізоляції через
коронавірус, тепер ще й бореться з по-

П

Не сподівалися, що і в теперішні дні
будемо стежити за повідомленнями
про рівень радіації в Чорнобильській зоні.

жежами в постапокаліптичному ландшафті Чорнобильської зони. Як зазначається, тут часто спалахують лісові
пожежі, але цьогорічної весни, після
теплої та сухої зими, полум’я в сухій
траві і соснових лісах набагато більше
і загрозливіше, ніж зазвичай.
За офіційним повідомленням Дер-

жавної служби з надзвичайних ситуацій України, на ранок 14 квітня у зоні
відчуження та безумовного відселення, незважаючи на те, що напередодні,
у понеділок увечері, у Чорнобильській
зоні йшов дощ, вогонь не вщухав. Окремими осередками горіли трав’яний
настил і лісова підстилка. Підрозділи
ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження. До гасіння пожеж залучено
415 чоловік та 98 одиниць техніки, з
них від служби рятувальників — 321 чоловік особового складу та 66 одиниць
техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П
та 3 вертольоти). 13 квітня авіатехніка
здійснила 227 скидів — 538 тонн води.
Чи поїхали волинські «надзвичайники» на допомогу у приборканні вогню в Чорнобильській зоні? З цим запитанням ми звернулися до речника

управління ДСНС у Волинській області
Володимира Нестерова.
— Ні, – сказав він. – Сьогодні і на
Волині вистачає роботи…
Цьогорічна весна особливо «прославилася» пожежами в екосистемах.
На минулому тижні, як ми повідомляли, ледь не згоріло унікальне село Сваловичі, що у Любешівському районі.
Масштабне займання було в Любомльському районі, де вогонь підходив до
Столинських Смолярів. На Ратнівщині, біля села Шменьки, тиждень горіло
торфовище. Лише 13 квітня працівники пожежно–рятувальних підрозділів
Волинської області приборкали стихію
на площі майже 16 гектарів. Загоряння сухої трави було у Любешівському,
Камінь–Каширському, Ковельському,
Турійському, Луцькому та Рожищенському районах. І виникло воно через
необережне поводження людей з вогнем, а то й їх байдуже ставлення до
природи, до того, якою бідою для довкілля обертається чиєсь бажання підпалити сухостій. Минулого понеділка
на позачерговому засіданні Верховна
Рада ухвалила законопроєкт, згідно з
яким мають зрости штрафи, зокрема і
за спалювання сухої трави. Їх підвищили у 18 разів — до 91800—153000 гривень. Може, таким ударом по гаманцю
вдасться зупинити паліїв. n
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n Життя на карантині
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

ЗА ДЕКІЛЬКА ХВИЛИН БУРЕВІЙ
НАРОБИВ ЧИМАЛО ЛИХА
Сильний шквал вітру зірвався над селищем Ратне
минулого понеділка після 16-ї години. Він дуже
скоро стишився, але наслідки залишив відчутні
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

айбільше погосподарював буревій на даху триповерхового приміщення Волинської філії ПАТ
«Укртелеком», яке, до речі, вже потерпало від
стихії років із п’ятнадцять тому. Очевидці порівнювали
його силу з несподіваним гарматним пострілом. Шифер
летів з приміщення і трощив усе, що траплялося на шляху. Богу дякувати, в цей час поряд не було людей. А ось
машини, які стояли на дорозі, від його уламків були пошкоджені. Вітер зняв декілька листків шиферу із Ратнівської школи№ 2, гаража і квартири, що на території
пожежної частини. Постраждали також окремі будинки
і господарські споруди ратнівчан, в одній із яких навіть
повалило фронтон.
У цілому ж по району йшов невеликий дощ, трохи
погримувало і декілька разів блиснуло. За інформацією завідувача сектору з питань цивільного захисту
райдержадміністрації Сергія Бойка, в жодній сільській
раді та ОТГ району такого сильного вітру, як у Ратному,
не було. Пронісся буревій того ж дня і над Ковелем, але
уже меншої сили, тож лише піднімав хмари пилу і хилив
дерева. n

Н

Тут починається Україна.

Не один заробітчанин подумки молився
біля цього хреста…

Прикордонний Устилуг
став безлюдним
Хто б міг подумати, що навіть це містечко, куди ще
не так давно безупинно рухався транспорт, а інколи
вишиковувалися величезні черги з машин, може стати
аж надто тихим і спокійним?! Фактично із закриттям
міжнародного автомобільного пункту пропуску тут усе
різко завмерло
Алла ЛІСОВА

«УСІХ ЗАРОБІТЧАН,
ЯКІ ПОВЕРНУЛИСЯ
З-ЗА КОРДОНУ, КОНТРОЛЮЄ
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОФІЦЕР
ГРОМАДИ»

Оскільки Устилуг — одна
з прикордонних точок області, то й блокпости тут відсутні.
Немає руху і в сервісній зоні.
Хіба що можна побачити поодинокі авто на заправках.
Як і скрізь, більшість торгових
закладів зачинено, окрім продуктових та тих, які реалізують
засоби гігієни. Обмежені години
роботи для магазинів, котрі працювали цілодобово. Територію
поблизу громадських місць регулярно дезінфікують.
Устилузький міський голова Віктор Поліщук, який щодня
перебуває на своєму робочому
місці, розповів:
— Ще на початку введення карантину ми зібрали сесію
міської ради й спланували, на які
саме заходи будемо виділяти
кошти. Вирішили, що відділи всі
працюватимуть, але без прийому відвідувачів. У разі потреби
кожен може підійти до спеціально встановленої скриньки й залишити в ній свій запит. А потім
отримати письмову відповідь.
За його словами, передовсім закупили пульверизатори,
антисептичні розчини та засоби індивідуального захисту — і
все роздали сільським радам.
До слова, в Устилузьку ОТГ
входить 25 населених пунктів,
а всього це 7800 людей. Розуміючи усю непередбачуваність

і ймовірну складність ситуації,
відразу перерахували 100 тисяч гривень на Володимир-Волинське ТМО (територіальне
медичне об’єднання), 30 тисяч
спрямували на первинну ланку
меддопомоги — на лікарські амбулаторії і ФАПи, а понад 300 тисяч гривень — на заробітну плату
їхнім одинадцятьом працівникам. 20 тисяч гривень «пішло»
на забезпечення доїзду медиків
у райцентр на роботу. Пів мільйона гривень закумульовано для лікування устилужан із коронавірусом, якщо, не дай Бог, такі будуть.
— За офіційними даними,
додому в Устилуг повернулося понад 20 заробітчан, які зобов’язалися перебувати на самоізоляції, — уточнив Віктор
Ростиславович. — А контролює
цей процес поліцейський офіцер
громади, який два тижні тому
приступив до виконання своїх
обов’язків.
На жаль, минулої неділі
в однієї жительки міста Устилуг зафіксовано захворювання
на коронавірус. З виявленими
контактними особами проводиться відповідна робота. Місця
ймовірного перебування хворої
дезінфікуються.
КОРДОН — НА ЗАМКУ,
ХРАМИ — ВІДЧИНЕНІ

Охоче розповіла про атмосферу у рідному містечку
підприємець Ніна Гук. Жінка
каже, що навіть за продуктами
приходить менше відвідувачів,
бо вони через подальшу непевність та нестабільність економ-

І БАЛАКЛАВИ НЕ ТРЕБА…
Користуючись тим, що медичні маски
в період карантину — звичний атрибут,
зловмисники заходять у заклади торгівлі
саме в цих засобах захисту, забирають товар
і втікають, сподіваючись, що ніколи не будуть
ідентифіковані, а отже й затримані
Наталка МУРАХЕВИЧ

лять гроші. В закладі строго дотримуються карантинних вимог:
періодично дезінфікують приміщення, протирають двері, прилавки, вітрини. Дефіциту масок
у містечку немає, навіть сама
реалізувала їх чимало по 5 гривень.
Ніна Володимирівна, керівник місцевих союзянок, стривожена також ситуацією на фронті.
Вона організувала й підготувала
чимало гуманітарних передач
через волонтерів на Схід нашим
бійцям. І тепер, напередодні Великодня, їй так хотілось би підтримати хлопців на передовій,

роте вони помиляються. Зокрема, завдяки оперативним діям поліцейських одразу після вчинення злочину не вдалося замести сліди 29-літньому раніше судимому лучанину, який увечері 9 квітня
на очах у продавчині викрав із каси магазину на вулиці
Винниченка в Луцьку майже 5 тисяч гривень. Йому уже
повідомлено про підозру у вчиненні грабежу. Прокурори клопотатимуть про обрання чоловікові запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою. n

П

РЕЦИДИВІСТ ЗНОВУ ПІДЕ
ЗА ГРАТИ
Минулої неділі в квартирі на вулиці Ковельській
у Володимирі-Волинському під час конфлікту був
смертельно поранений ножем 48-літній лучанин
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

тут тиша,
« Тепер
а хрест —
як своєрідний оберіг
на західному рубежі
країни.

»

та наразі перешкодою цьому
стали карантинні обмеження,
на жаль.
Тішить її серце те, що устилужани, як і багато наших співвітчизників, вірять у Божу милість,
надіються, що з допомогою
Всевишнього вдасться вистояти й подолати всі біди, які звалилися на нас. Активістка громадського життя, вона ж голова
парафіяльної ради Свято-Вознесенської церкви, не перестає
ходити до храму, де стараються дотримуватися усіх правил.
Із задоволенням повідомила, що родина Сидорчуків нещодавно закупила в храм апаратуру для озвучення, і тепер
службу Божу зможуть слухати
всі охочі. Ніна Володимирівна
також повідомила, що в планах — побудувати церкву у сусідній Тростянці. Тому просить
усіх небайдужих і насамперед
тих, чиє родове коріння у цьому
селі, долучитися до благородної
справи. n

оловік помер на місці. Співробітники поліції оперативно встановили, що життя йому вкоротив
раніше судимий 34-річний місцевий житель, якого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення підозри
у вчиненні умисного вбивства буде вирішуватися питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді
тримання під вартою. Санкція ч. 1 ст. 115 Кримінального
кодексу, яка інкримінується правопорушнику, передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. n

Ч

І НА ПОЛЬОВІЙ ДОРОЗІ
ПІДСТЕРЕГЛА БІДА
Минулого понеділка ДТП зі смертельним
наслідком сталася у Турійському районі поблизу
села Липа
Олег НЕНЬО

ухаючись польовою дорогою, 54-літній водій вантажівки ГАЗ-53, ймовірно, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Транспортний засіб перекинувся. Шофер загинув.
Цього ж дня поблизу Горохова 20-річний житель Локачинського району, керуючи автомобілем Volkswagen
Sharan, зіткнувся з причіпом трактора МТЗ 82. Внаслідок
цього 19-літня пасажирка іномарки, жителька райцентру, отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За обома фактами ДТП слідчі розпочали провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудові
розслідування тривають. n
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n До сліз

«Падають люди,
ніби листки…»
Відео, на якому дівчинка з Рівного
Юлія Окладова (на фото)
декламує вірш про наше охоплене
коронавірусною тривогою сьогодення,
набрало мільйон переглядів
оезію про незвичайні весну і
Пасху написав священник з
Івано–Франківщини Петро Половко. 54–річний українець — автор
багатьох пісень, віршів. Приміром, нещодавно видав збірку «Нотатки з Майдану». Відомо, що за радянських часів
він навчався у підпільній Львівській
духовній семінарії. Згодом здійснював
душпастирську працю на Тернопільщині, Волині (у Луцьку), а ще в Києві
й Одесі.
Падають люди, ніби листки.
Давно вже не було такої весни.
Яка буде Пасха? Можливо, в сльозах?
І синяя маска на наших устах.

П

Чи будем тримати свячене яйце?
Чи зможем впізнати крізь маску лице?
Будемо боятись у гості піти?
Давно вже не було такої весни.
Порожнії храми у місті, в селі.
Чи будуть гаївки, чи будуть пісні?
Чи будемо кошик в посвяту нести?
Давно вже не було такої весни.
Давно вже не було такої весни.
Прости нас, Ісусе, прости!!!

Фото rivnepost.rv.ua.

Волинські лікарі отримають
700 захисних костюмів від Порошенка
Фото evrosolidarity.org.

Це вкрай важлива допомога,
адже кожен сьомий хворий
на COVID-19 в Україні —
медпрацівник. Усього 20 тисяч
захисних костюмів для «людей
у білих халатах» від Порошенка
вже доставлені з Китаю,
розподілені та відправлені у
лікарні різних регіонів країни
Дарія КЛИЧ

а офіційними даними, які оприлюднив очільник МОЗ України, з
початку епідемії понад 300 медпрацівників захворіли на коронавірус.
Лідер «Європейської солідарності», п’ятий Президент Петро Порошенко закликав владу запровадити страхування медиків на випадок
їхнього ураження COVID-19. На переконання Порошенка, розмір страхової виплати має прирівнюватись
до виплат військовим на передовій.
Фонд Порошенка та компанія
«РОШЕН» передали у лікарні Києва
8150 костюмів, ще 2300 надані медзакладам Київської області. У Чернівецьку область направлені 3000 костюмів. У Вінницьку — 2200, на Чернігівщину — 1650 штук.
Допомога пішла в усі регіони. На
Волинь відправлено 700 костюмів, у
Рівненську область — 300.
«Лікарі мають одержати необхідні
засоби захисту. Компанія «РОШЕН»
уклала додаткову угоду, була здійснена на цьому тижні проплата, і загальна кількість захисних костюмів,
якими будуть забезпечені українські
медики, перевищує 130 тисяч штук.
Це дасть можливість на перший період мати надійний захист: бахіли,
маски, захисні костюми, що збережуть здоров’я лікарів», — повідомив
п’ятий Президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.
Наступні партії захисних костюмів будуть доставлені в Україну протягом квітня. Також коштом Фонду

З

Петро Порошенко: «Найважливіше – захистити медиків, які перебувають
на передовій у боротьбі з епідемією».

квітня на Волинь
« 12прибув
черговий

ТИМ ЧАСОМ

вантаж із продуктовими
наборами від Порошенка
для потребуючих.

»

Порошенка відновлюються апарати
штучної вентиляції легень в різних
медичних закладах по всій країні,
оскільки купівля нового обладнання
вкрай ускладнена через величезний попит на світовому ринку. Фонд
придбав комплекти реанімаційного
устаткування для лікарень у Тернопільській області, Львові, Дніпрі,
Вінниці та Одесі — це монітори пацієнта, пульсоксиметри, шприцеві насоси, хірургічні відсмоктувачі,
ларингоскопи, а також спеціальні
окуляри, маски, рукавички та інше
необхідне спорядження.

У Фонді Порошенка допомагають
не тільки медикам, а й найменш захищеним верствам населення. Зокрема, 12 квітня на Волинь прибув
черговий вантаж із продуктовими
наборами від Порошенка для потребуючих. Напередодні Великодніх
свят люди, які опинилися у скрутному становищі, відчують підтримку
та одержать пакунки із продуктами
першої необхідності.
Нагадаємо, що для тих, хто потребує допомоги або сам бажає допомогти комусь, діє онлайн–платформа v2020.org.ua. Найближчим часом
продуктові набори надійдуть до адресатів у різних куточках волинського
регіону. Команда волонтерів «Європейської солідарності» на чолі з головою Волинського обласного осередку партії Іваном Миркою оперативно
прийняла пакунки і займається їхньою
відправкою у райони області. n

n Резонанс

Папа Римський Франциск розплакався
під час Великодньої меси

Фото vaticannews.ua.

Уперше в історії на Паску, яку католики відзначали 12 квітня, Понтифік
молився за зачиненими дверима у майже порожньому соборі
Василь РОГУЦЬКИЙ

лоща Святого Петра у Ватикані на Великдень традиційно прикрашена свіжими тюльпанами та орхідеями, що символізують великоднє послання про воскресіння після Христового розп’яття. Цьогоріч вона була безлюдною, а
поліцейські барикади блокували прохід до майдану, де традиційно десятки тисяч людей збираються
послухати пасхальну месу і промову Папи «Місту і
світу».
Через пандемію формат великодніх подій у Ватикані був змінений і вони відбувались без публіки. Це, видно, неабияк збентежило та засмутило
Понтифіка. Журналісти зафіксували момент, коли
Святіший Отець розплакався під час меси…
Понтифік також змінив своє традиційне звернення до багатотисячного натовпу інтернет–зверненням. Замість того, щоб з’являтися на балконі
собору зі своєю промовою, Франциск виступив
перед гробом святого Петра, підкреслюючи самотність, з якою зіштовхнулися люди по всьому
світу через карантин.

П

Нинішня великодня промова Франциска була
найбільш політичною від часу його обрання у
2013 році. У ній він згадав і про Україну. «Нехай припиняться страждання населення східних регіонів України», — сказав Понтифік.
Папа також закликав до негайного припинення
вогню в глобальних конфліктах, прощення бор-

Нехай припиняться страждання
« —населення
східних регіонів України, —
сказав Понтифік.
»
гів країнам, що розвиваються, і послаблення
санкцій.
Він також помолився за всіх потерпілих від вірусу. «Сьогодні мої думки в першу чергу звертаються до тих, хто безпосередньо постраждав від
коронавірусу: хворих, тих, хто помер, і членів їхніх
сімей, які оплакують втрату своїх близьких», — заявив Папа Франциск. n

Понтифік, який благословляв безлюдну площу,
не зміг стримати сліз…
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА ВЖЕ З 13 ЛІТ
ПЕКЛА ПАСКИ
У родині Косачів до Великодня готувались по-особливому: пекли пасхальні хлібці,
розписували писанки, вся сім’я намагалася зібратися разом
Ольга БОЙКО,
завідувачка
Колодяжненського
літературномеморіального
музею Лесі
Українки

ідомо, що вже у тринадцять літ сама Лариса
Косач (Леся Українка)
пекла паски зі своєю сестрою Ольгою. Про це вона
пише у листі від 14 травня
1884 року з Колодяжного
до бабусі Єлизавети Драгоманової: «В нас также на свята було скучно, бо була дуже
погана погода, зато тепер тепло і гарно так, що ми в одних
платтях ходим… Наші паски
були дуже гарні. Лілиних три
малих пасочки трошки поперевертались, але то їм нічого
не помішало».
Спогади, листування, художні твори Лесі Українки,
як ніщо інше, допомагають
проникнути в реальний світ
Косачів, дізнатися про сімейні традиції, відзначення
родинних та релігійних свят.
Так, у листі від 26–27 квітня 1900 року з Києва сестрі
Ользі Леся Українка писала: «Лілея моя лілейна! Аж
тепер можу тобі написати,
а то при найліпшому бажанні
не могла. Діло в тім, що передсвятковий час пройшов
дуже сутужно і втомно для
мене: спочатку ото слабувала Оксана, як ти знаєш, і я навіть боялася для неї якого

Фото з фондів Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки.

переходили в мою хату, і я їх
уночі гляділа. Наші старші
тим часом виїздили: спочатку їздив у Колодяжне папа,
а далі, на Страсному тижні,
мама, отже мені прийшлось
і передсвятковий клопіт взяти на себе, правда, останніх
два дні мені трохи помагала
Оксана, але я не хотіла багато її помочі, бо вона ще тоді

В

перед
« Весною
Великоднем мати
одержала Лесиного
листа і спішиться
послати рецепта
на паску…

»

У збірці «Українські узори» Олена Пчілка розмістила кольорові
замальовки 22 традиційних писанок і однієї дряпанки.
Леся Українка, до речі, любила прикрашати великодні яйця квітами.

тифу, бо здіймалось багато
вище 40, однак пролежала
вона тиждень і встала здорова, хоч і тепер живіт часто
болить, але то вже так собі,
звичайним способом. Ледве

тільки встала Оксана, злягла
Дора, була у неї пропасниця, але дуже сильна, так що
цілий Страсний тиждень був
з нею клопіт. Обидві пацієнтки, в міру того, як слабли,
Р

Е

К

Л

А

М

не оправилась як слід по своїй слабості. Ходила я і на базар, пекла мазурки, шила,
прибиралась, гляділа Дори,
приймала навіть гостей при
всьому тому…». У цьому ж
листі вітається: «Христос Воскрес!». У своїй книзі «Леся
Українка. Хронологія життя і творчости» Ольга Косач
писала: «Весною перед Великоднем мати одержала
Лесиного листа і спішиться
послати рецепта на паску…
Святкувати будуть у Києві, батько приїде до Києва
на свята. Мати перед святами поїде до Колодяжного
і там усе напече, бо в Києві нема печі і Марися сама

не справиться».
Обов’язково в Косачів
розписували й писанки. Як
пригадує подруга знаменитої
поетеси і драматурга Оксана
Старицька-Стешенко, Леся
Українка «розписувала писанки здебільшого квітами,
які вона надзвичайно любила. Її писанки були ніжні,
тендітні, без яскравих фарб.
Іноді малювала вона на яєчках і ніжні арабески власного
витвору. У мене дуже довго
переховувалась писанка, яку
Леся подарувала моїй дочці.
На ній було намальовано ніжні лілеї. Мені завжди здавалось, що ці лілеї — прообраз
самої авторки».
Традиція створення писанок давня і має глибокий
естетичний і сакральний
зміст. Такий вид мистецтва
не могла пропустити, не увіковічнивши на папері, людина з усебічними захопленнями Ольга Косачева. Так
вона підписалася як автор
збірки «Украинский народный орнамент: вышивки,
ткани, писанки. Киев, 1876».
На одному з аркушів Олена
Пчілка розмістила кольорові замальовки 22 традиційних писанок і одну дряпанку.
На семи з них — космогонічна тематика, сім представляють рослинну символіку,
одна — воду, дві з геометричним орнаментом. Відтворена
на яйцях колекція писанок є
надбанням Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки.
У родині було традицією
вітати друзів, родичів, одне
одного великодніми листівками, теплими рядками листів. Оригінал великодньої
поштівки, надісланої Лесі
Українці Марусею Собіневською (вихованкою прийомних
батьків чоловіка письменниці
Климента Квітки), також знаходиться у фондах музею. n

А

Видалення
аварійних
дерев.
Тел. 067 332 38 92.

ПРОДАМ
добові та підрощені
курчата, каченята,
гусенята, індичата:
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).

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
ЗА 9 КВІТНЯ:
По горизонталі:
5. Сакура. 7. Атріум. 8. Балабон. 9. Коридор. 10.
Чокер. 13. Вольт. 15. Трава. 17. Спрайт. 18. Кастет.
19. Сопка. 21. Дзиґа. 23. Круча. 25. Лактоза. 27. Циліндр. 28. Кисень. 29. Торчин.
По вертикалі:
1. Шапіто. 2. Бабак. 3. Банер. 4. Бушель. 6. Барига. 11. «Карпати». 12. Русалка. 13. Верстак. 14.
Луческу. 15. Тетіс. 16. Аккра. 20. Патрік. 22. Зодчий.
24. Чепчик. 25. Луцьк. 26. Аорта.

Фото dyvys.info.
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Ведуча додатка

«ДОБРОГО ВАМ
О
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Галина
ЬКА.
СВІТЛІКОВСЬКА.
Тел. 72-20-07.
07.
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Схоже, до засобів захисту скоро звикнемо, як до речей повсякденності.

ільярдер і співзасновник Microsoft
Білл Гейтс запевняє, що поточна пандемія —
не остання і стане звичайним
явищем для всього світу. Подібні кризи будуть відбуватися
і далі з періодичністю приблизно у 20 років. На його думку,
пандемії неминучі через розмиті кордони та глобальну мобільність. Про це повідомляє
Financial Times.
«У майбутньому уряди
повинні тримати напоготові діагностичні інструменти,
великі бібліотеки антивірусів
і системи раннього оповіщення», — заявив Гейтс. Також
він зазначає, що повна відмова від карантинних заходів
у світі буде можлива тільки
після проведення масової
вакцинації. А нинішня пандемія призведе до поглиблення
соціального розшарування через те, що перехід на дистанційну освіту погіршить доступ
до знань для дітей з малозабезпечених сімей.
Не розслаблятися радить нам і лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру
громадського здоров’я МОЗ
Володимир Курпіта. Він вважає, що після першої хвилі
пандемії буде ще одна, але
є велика ймовірність, що вона
буде не такою агресивною,

М

кількість важких випадків
зменшиться.
«Світ накриє друга хвиля вірусу, і людям потрібно навчитися жити в нових
умовах. Вірус дуже швидко
змінюється. Це — жива істота і їй потрібне середовище
проживання — людина. Якщо
вона швидко вбиватиме свого
господаря, то загине разом
із ним. Вірусу це невигідно,
тому в плані симптоматики
він може слабшати. Цілком
ймовірно, що симптоматика
другої хвилі буде менш жахливою, ніж зараз. Люди зосередяться на тих хворих, у яких
високий ризик інфікування,
і запропонують карантинні
заходи саме для них. А для
решти вони не будуть такими
потужними», — припустив лікар.
Про те, що може бути
спровокована нова епідемія COVID-19, заявив також
професор Ганноверського
інституту вірусології Томас
Шульц у документальному фільмі «Небезпечний
вірус — 2». При цьому він
вважає, що для запобігання ситуації, яка склалася,
в майбутньому світові лідери
будуть змушені повертатися
до обмежувальних заходів
протягом цього і наступного
року. n

n Рецепти народної медицини

ЯК ПОЗБУТИСЯ ЖИРОВИКІВ?
Усе, що вам потрібно, —
це звичайні сирі курячі
яйця, з яких знадобиться
лише тонка плівка,
що знаходиться під
шкаралупою. Її просто
приклеюємо на жировик.
Цілком достатньо одного
разу на добу
об вам було легше
відокремити плівку, спробуйте після
Фото laser-surgery.biz.
того, як розіб’єте яйце, почекати 2–3 хвилини. Пластирем
закріплюємо її внутрішньою (липкою) поверхнею до шкіри.
Після перших процедур ви можете відчувати слабке печіння в ділянці жировика. Потім це місце почне розпухати,
з’явиться набряк, а шкіра почервоніє. Ліпома розміром
близько 4 см повністю зникає приблизно за 10 процедур.
Під час лікування бажано відмовитися від жирної їжі.
Є й інші рецепти, якщо яєць нема під руками. Цибулину
запекти в духовці і протерти до стану кашки. На тертці подрібнити господарське мило і змішати. Отриману масу потрібно накласти на жировик і зафіксувати пов’язкою. Міняти
її потрібно три рази на день. Курс лікування продовжувати,
поки проблема не зникне.
Кажуть, допомагає і алое. Лист кількарічної рослини
розрізати вздовж і прикласти до жировика м’якоттю, зафіксувати пов’язкою або пластирем. Якщо робити так щодня,
то через 10–12 днів жировик розкриється, стане помітним
стрижень, який потрібно видалити. n
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ЧИ СПРАВДІ ТЕПЕР МОЖНА ЙТИ
ДО ЛІКАРНІ БЕЗ ГАМАНЦЯ?
З 1 квітня розпочали впровадження другого етапу медичної реформи.
Держава пообіцяла, що оплачуватиме надані пацієнтам медичні послуги.
Але, як виявилося, це не означає, що всі лікувальні заклади процвітатимуть,
а хворим не доведеться розкошелюватися. Про нововведення і труднощі,
з ними пов’язані, бесідуємо з начальником управління охорони
здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігорем Ващенюком
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«НЕ ВСЕ ГЛАДКО, ПОПЕРЕДУ —
РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ»

— Iгоре Степановичу, комунальні медичні підприємства нашої області узаконили стосунки з Національною службою здоров’я України
(НСЗУ). Отже, взявши скерування
у свого сімейного лікаря до потрібного спеціаліста, можемо їхати у будь-який заклад? І там ніхто
не скаже, що потрібно заплатити
за обстеження, докупити медикаменти?
— Так, людина має право обирати,
до кого йти на консультацію чи на операцію, а Cлужба здоров’я заплатить
гроші за надані послуги тій лікарні,
до якої ви звернетеся. Усі комунальні
заклади уклали договори з НСЗУ і вони
тепер зацікавлені якісно обслуговувати, адже більше пацієнтів — більше коштів. Це перевага, яку дає медична реформа. Але, на жаль, того фінансового
ресурсу, який виділяє НСЗУ лікарням,
недостатньо, щоб усі послуги були
стовідсотково безоплатними. Коштів
не вистачить. Про це неодноразово
говорили керівники закладів на різних
нарадах. Необхідно шукати якийсь
вихід: чи зменшувати кількість послуг
у межах того чи іншого пакета, чи офіційно вводити механізм співоплати.
— Кажуть, до тарифів за медичні
послуги не включено вартість ліків
та витратних матеріалів. Отже, цей
тягар із пліч хворих не знято?
— Є багато державних програм,
у рамках яких передбачено забезпечувати пацієнтів медикаментами коштом
бюджету. Але, на жаль, зараз гарантувати, що всі хворі зможуть одержати
безоплатні ліки, важко. Надзвичайна ситуація, пов’язана з пандемією
COVID –19, вимагає значних ресурсів.
— Не всі волиняни змогли підписати декларації з сімейними лікарями. Що їм робити?
— Вони можуть лікуватися у стаціонарі, але їм доведеться сплатити вартість наданих послуг із власної кишені.
Якщо пацієнт перебуває у невідкладному стані, він матиме змогу безкоштовно викликати «швидку». Також без
направлення сімейного лікаря можна
буде прийти на прийом до гінеколога,
психіатра, нарколога. Але, щиро кажучи, я не розумію тих людей, які досі
не уклали декларацій.
— Але ж сімейних лікарів у деяких районах не вистачає, а ті, що є,
вже набрали по 2 тисячі осіб.
— Можна підписати угоду з луцьким чи навіть столичним лікарем. Так,
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Існує багато прогнозів щодо того, коли вдасться
повністю подолати коронавірусну інфекцію і, на жаль,
вони не дуже втішні

n Медична реформа
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КОЛИ СВІТ ЗМОЖЕ ПОЛЕГШЕНО
ЗІТХНУТИ?

«Реформа охорони здоров’я – необхідний і невідворотний процес.
Але нині ситуацію ускладнює ще й COVID-19», – стверджує Ігор Ващенюк.

ви не зможете з ним часто фізично
контактувати, але є багато послуг, які
сьогодні можна отримати дистанційно.
Можна проконсультуватися, одержати електронний рецепт на «Доступні

жаль, того фінансового
« Наресурсу,
який виділяє НСЗУ
лікарням, недостатньо,
щоб усі послуги
були стовідсотково
безоплатними. Коштів
не вистачить.

»

ліки», а головне — скористатися програмою державних медичних гарантій.
Бо якщо особа не значиться в електронній системі, кошти за нею не підуть.
— Наша читачка скаржиться:
хотіла б лікувати хворе коліно в обласній лікарні, а сімейна лікарка
каже їй їхати в районну.
— Таке порушення може траплятися там, де первинна і вторинна
ланки медицини працюють в одній
структурі — територіальному медичному об’єднанні. Спрацьовує фактор
зацікавленості керівника, щоб більше
хворих скеровували у свою лікарню.
Але згідно з чинним законодавством
такі дії недопустимі. Сімейний лікар
не має права диктувати, де людині лікуватися. Звичайно, нині, коли другий
етап медреформи тільки стартував,

не уникнути труднощів, непорозумінь,
як завжди буває у перехідний період.
Не все гладко, але попереду — робота
над помилками.
ЯК БУТИ ТИМ, ХТО ОПИНИВСЯ
НА «ГОЛОДНОМУ ПАЙКУ»?

— Нещодавно ЗМІ оприлюднили
звернення колективу Волинського
обласного фтизіопульмонологічного медичного центру до Президента України. Це — крик душі
працівників закладу, якому значно
зменшили фінансування. До речі,
ми ще в лютому передбачали подібний розвиток подій у публікації
«Такій реформі радіє хіба що паличка Коха». Як тепер зберегти протитуберкульозну службу в умовах
безгрошів’я?
— Я вважаю, що потрібно вживати заходів на державному рівні. Адже
така ж ситуація, як у нас, склалася
у всіх протитуберкульозних закладах
України. На мою думку, потрібно зважати на стан захворюваності на туберкульоз, на рівень свідомості наших
пацієнтів, яких небезпечно переводити сьогодні на амбулаторне лікування.
У нашій області саме в цій службі за останні два роки було дуже багато зроблено для оптимізації видатків, тому
теперішнє зменшення фінансування
й викликало таку реакцію колективу.
— Ви маєте на увазі закриття
протитуберкульозних відділень
(лікарень) у районах, скорочен-

ня майже половини працівників?
І те, що в НСЗУ ніхто цього не оцінив?
— Я вважаю, що ми зробили правильно, сконцентрувавши лікування хворих на туберкульоз в одному
базовому центрі в Луцьку. Він краще
оснащений, забезпечений спеціалістами. Сьогодні не потрібно утримувати
велику мережу протитуберкульозних
закладів, бо змінилися схеми лікування, ніхто зараз хворих не тримає
у стаціонарі 6–9 місяців, як раніше. Але
те, що і після проведення оптимізації
обласний фтизіопульмонологічний
центр не одержує достатньо коштів
для нормального функціонування, потрібно виправляти.
— Як відомо «сокира недофінансування» зависла і над багатьма іншими закладами: хоспісами, психіатричними і навіть інфекційними лікарнями. Виходить, потрібна була
пандемія, щоб у НСЗУ зрозуміли
важливість цієї служби?
— Є заклади, які необхідно утримувати в стані готовності незалежно від
того, завантажені вони чи ні. Бо оперативно збудувати новий госпіталь у період епідемії, як це зробили в Китаї,
в нас неможливо. Тому до інфекційних
лікарень має бути особливий підхід.
Навіть якщо нема пожежі, це не означає, що не потрібно утримувати пожежну охорону.
— Обурює людей і те, що держава вирішила зекономити на своїх захисниках, маю на увазі пацієнтів обласного шпиталю ветеранів, який теж із початком медичної
реформи опинився на «голодному
пайку».
— НСЗУ підходить до фінансування госпіталю так, як до інших закладів:
оплачує вартість медичних послуг,
а вона має бути однаковою для всіх.
Але потрібно враховувати, що йдеться
про особливу категорію пацієнтів, яким
госпіталь надавав допомогу, що пакетами медичних послуг у рамках програми державних гарантій не передбачена. Тут і зубопротезування, і фізична реабілітація, і психотерапія, й інші
специфічні методи лікування. Адже
люди, які повернулися з війни, страждають від посттравматичного синдрому, мають багато інших проблем
зі здоров’ям. На мою думку, НСЗУ має
встановити коригуючий коефіцієнт для
збільшення тарифів для таких закладів. Повинні підключитися до фінансування і міністерства, що опікуються
ветеранами та питаннями соціального
захисту.
— Є загроза, що в багатьох лікарнях, де очікували з 1 квітня підвищення зарплат, розчаровані працівники звільнятимуться. Чи можна
сподіватися, що лікувальні заклади
одержать якусь підтримку з обласного бюджету?
— Ми сподівалися на це, але коронавірусна інфекція внесла свої корективи.
Нині зусилля зосереджені на лікуванні
хворих із COVID-19, на боротьбі з поширенням цієї недуги. Тому треба з розумінням ставитися до теперішніх труднощів. Я сподіваюся, що на державному
рівні буде вжито заходів, щоб врегулювати ситуацію з фінансуванням. Попри все, вважаю, що реформу охорони
здоров’я потрібно проводити, бо стара
система не влаштовувала ні медиків, ані
пацієнтів. Поступово все налагодиться,
головне — не опускати руки. n

n Недугам наперекір

Улюблена справа заміняє їм ліки
Цих талановитих,
непосидючих, активних
у громадському житті
жінок із однаковим
життєствердним
ім’ям знають не
тільки в Лукові, що
на Турійщині. Віра
Михайлівна Коваль
— знана на Волині
коровайниця, Віра
Миколаївна Марчук
— уміла вишивальниця.
Обидві — берегині
чудових родин,
разом співають у
фольклорному гурті
«Калинонька», плетуть
маскувальні сітки
для бійців на Сході й
випромінюють тепло
сердець
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

МАЛИ БУТИ
ТРАКТОРИСТКАМИ,
А СТАЛИ ХОРИСТКАМИ

— Пригадую, дали мені новенького ЮМЗ, бо в ті часи була
мода, щоб жінок до техніки заохочувати. Я справлялася. Але
доручили працювати з отрутохімікатами. Пропахну за день
аміачною водою, прийду додому, а мати плаче: «Пропадеш
від тієї хімії. Не буду дитини
глядіти!». Мусила розрахуватися, — розказує Віра Михайлівна
Коваль.
Її подруга розмову з усміхом підхоплює:
— Я на тракторі не робила,
хоч теж курси закінчила. Правда, мотоциклом гасала. Майже
40 літ відпрацювала в Луківській тублікарні. А стажу маю
знаєте скільки? 74 роки, якщо
враховувати шкідливість. Шкода тільки, що на розмір пенсії це не вплинуло, бо ж могла б стати багачкою. А туберкульозу я не боялася. У моєї
прабабусі два чоловіки померли від цієї хвороби, а вона
не заразилася, ще й утретє заміж вийшла. Тому я завжди була
впевнена у своїх добрих генах…
А ще обидві мої співрозмовниці отримали у спадок
любов до пісні. Понад 20 років
тому вони прийшли у фольклорний ансамбль «Калинонька», що створений у Луківському Будинку культури. Тоді були
наймолодшими учасницями,
нині — найстарші. Але коли
виходять на сцену, забувають
і про літа, й про хвороби.
Найважче було, зізнається
Віра Миколаївна Марчук, коли
почав «сідати» голос. Зверталася до отоларингологів —
марно. Терапевти діагностували хронічний бронхіт, лікували,
але жінці щораз важче було
не те що співати, а й говорити.
Лише коли потрапила на прийом до ендокринолога обласної клінічної лікарні Людмили
Корніюк, знайшли причину —
захворювання щитоподібної
залози. Перенесла операцію
з її видалення, запаслася гормональними препаратами —
і знову змогла співати.
— Найголовніше — знайти
лікаря-професіонала, довіритися йому. Коли я мала мікроінсульт, мене рятувала Надія Ма-
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n Є така думка

Навіть у скрутні часи чарівні луківчанки Віра Коваль та Віра Марчук
не втрачають оптимізму.

важливо не впасти духом, як біда притисне.
« Дуже
Коли мені тяжко, стараюсь бути поміж людей.
»
лімон. Завжди згадую її у своїх
молитвах. Було страшно стати
безпомічним інвалідом, але
Надія Іванівна виходила. Стаю
місити тісто на коровай —
їй у думках дякую. А ще дуже
важливо не впасти духом,
як біда притисне. Коли мені
тяжко, стараюсь бути поміж людей, — ділиться своїм рецептом
одужання Віра Михайлівна.
«А СЕКРЕТ ПРОСТИЙ:
НЕ ЗАЦИКЛЮВАЛАСЯ
НА ХВОРОБАХ»

— Вироби наших талановитих майстринь у всіх викликають захоплення під час фестивалів народної творчості.
Михайлівна пече смачні короваї, що виглядають як витвори
мистецтва. Миколаївна — чудова вишивальниця. Ці жінки —
гордість нашої громади, — хвалив своїх землячок селищний
голова Анатолій Климук.
— Дочки, чоловік мені часом кажуть, аби себе пошкодувала, бо ж то нелегкий труд.
А мене тягне до тіста, до печі.
Особливо люблю фантазувати з оформленням короваїв.
Якось спекла весільний хліб
у вигляді корзини з грибочками
для когось із родичів. На той час
то була дивина. Стали сусіди,
знайомі просити, щоб і їм щось
оригінальне придумала. Так
і стала коровайницею. Люблю
щось творити. Дітям пташечки
навесні випікаю, а до річниці
Голодомору зробила символічний снопик золотого колосся
з тіста, — показує фотографії
своїх виробів, а ще — грамоти
й подяки Віра Михайлівна.
Дарма, що мусить ходити
з паличкою. Лікарі рекомендували операцію із заміни кульшового суглоба на штучний.
Та це — дорогий вихід із ситуації. Тамує біль ін’єкціями й улюбленою справою. Непосидюча
вдача бере гору над болячками.
Ось жінка на фестивалі короваїв у Володимирі-Волинському,
на цьому знімку вона поруч
зі співачкою Ніною Матвієнко,
а тут — із її донькою Антоніною
як учасниця творчого проєкту
«Свої».
У Віри Миколаївни «колекція» нагород не менша. Скільки
вишила рушників, точно сказа-

ти не може. Замолоду творила
весільні обереги для трьох дітей
та їхніх половинок, потім — для
семи онуків, а тепер уже й для
правнуків. Усі мають по декілька вишиванок від мами й бабусі.
— Сорочок і блуз більше ста
вишила. Голка й нитка заміняють ліки. Коли мені робили
операцію на серці, то дивувалися, як я з такою серйозною
вродженою вадою змогла дітей народити, працювати, дожити до поважних літ. А секрет
простий: не зациклювалася
на хворобах. Хоч і мала їх багато, перенесла кілька хірургічних
втручань, але завжди раділа
життю, — каже жінка.
За роки щирої дружби
обидві Віри стали посестрами. Єднає їх дух патріотизму,
любов до України, до людей.
Згадують, як разом із молоддю плели маскувальні сітки для
бійців, брали участь у тематичних вечорах. Жартома називають себе «хакерами»: в час
карантину щодня спілкуються
у соціальних мережах. Чекають, коли відновляться заняття в Університеті третього віку,
а поки — пораються на городах
і у квітниках, печуть паски й готуються до Великодня. n
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Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

Навчально-науковий
фізико-технологічний інститут Лесиного вишу:

ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ МАЙБУТНЬОГО
атребувані професії
майбутнього все більше
вибудувані на базових
знаннях із математики, фізики, біології та інших загальних
предметів. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
постійно оновлює та вдосконалює освітні програми, враховуючи найновіший досвід
світової освіти та потреби
ринку.
Навчально-науковий фізико-технологічний інститут Університету імені Лесі
Українки здійснює підготовку бакалаврів і магістрів за
спеціальностями: «Середня
освіта. Фізика», «Фізика та
астрономія», «Прикладна
фізика та наноматеріали».
Кращі випускники мають
змогу навчатися в аспірантурі й отримати науковий
ступінь доктора філософії за
спеціальностями «Середня
освіта. Фізика» та «Фізика та
астрономія». Інститут підтримує систему «перехресного
вступу» і здійснює прийом
заяв для здобуття вищої
освіти за ступенем магістра
у тих, хто отримав диплом
бакалавра чи спеціаліста за
відповідною спеціальністю чи
за будь-якою іншою.
При Інституті функціонує
10 навчальних лабораторій і
2 науково-дослідні лабораторії, укомплектовані сучасним науковим і навчальним
приладдям. Тут проводять
фундаментальні та прикладні
дослідження в галузі матеріалів напівпровідникових
приладів, комп’ютерної
інженерії, комп’ютерного моделювання тощо. Студенти
виконують експериментальні
дослідження на базі лабораторій провідних наукових
центрів України та Польщі.
В Інституті діє програма «Подвійний диплом»,
яка реалізовується в межах
угоди про співпрацю між
Східноєвропейським національним університетом імені
Лесі Українки та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в
Ченстохові. Це забезпечує
можливість паралельно
безоплатно навчатися у двох
закладах за узгодженими навчальними планами. Студентам надають для проживання
гуртожитки європейського
рівня. Магістри-фізики, які
беруть учаcть у програмі
«Подвійний диплом», мають
змогу, крім навчання в польському виші, пройти стажування в університеті міста
Ле–Ман у Франції.
Студентка Тетяна
Юцинюк (група ФА–5.5М):
«Упродовж навчального року
виконуємо експериментальні дослідження в провідних
наукових центрах Польщі.
Здається, це непросто —
поєднувати навчання у двох
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Основна перевага випускників фізико-технологічного інституту — унікальний спосіб мислення!

« Поєднання
академічних
традицій
та інкорпорування
новітніх технологій
зумовило те, що
випускники Інституту
користуються
попитом
у працедавців
підприємств України
та Волині.

»

вишах, але всі, хто навчається за цією програмою, задоволені. Вони мають змогу
насолоджуватися студентським життям, розвиватися
й подорожувати у вільний від
навчання час».
Розроблені освітньопрофесійні програми мають прикладний характер,
розвивають схильність до
технічної творчості, навчають
розробляти власні конструкторські проєкти, формують
вміння адаптовуватися
до нових технологій. Так,
близько десяти років на базі
лабораторії автоматики та
електронно-обчислювальної
техніки Навчально-наукового фізико-технологічного
інституту функціонує секція
робототехніки Волинської
Малої академії наук та літня
школа «Мікроелектроніка
та робототехніка». Ці освітні
платформи вибудувані на
новітніх технологіях, виховують любов до винахідництва.
Слухачі секції — учні закладів
загальної середньої освіти
— беруть участь та стають
переможцями всеукраїнських
та міжнародних наукових
форумів.
Зусилля викладачів
спрямовані на те, щоб через
вміння проєктувати роботів та використовувати їх
у навчальному фізичному
експерименті активувати
пізнавальну діяльність слухачів, сформувати стійкі знання
з графічного програмування, побудови та програмної
реалізації алгоритмів. Це

Програма «Подвійний диплом» дає змогу паралельно безоплатно
навчатися у двох закладах.

прагнення втілене у конкретних здобутках. Так, учень
Микола Свереда у 2017 році
представляв Україну на
Міжнародній виставці молодіжних наукових проєктів
«Expo-Sciencts International» у
Бразилії, а в 2018–му здобув
срібну медаль, успішно захистивши проєкт на Міжнародному фестивалі інженерії та
техніки в Тунісі. Студентські
ІТ-проєкти неодноразово
були фіналістами всеукраїнських конкурсів та фестивалів інновацій. Серед них:
«Автоматизована система
для озвучування туристично-інформаційних таблиць»,
«Безпілотна платформа для
відбору ґрунтів, проведення
аналізу та автономної оцінки
їх стану», «Безпілотна система для проведення теплоаудиту».
Поєднання академічних
традицій та інкорпорування новітніх технологій
зумовило те, що випускники
Інституту користуються попитом у працедавців підприємств України та Волині.
Адже мають широку фізичну
ерудицію, стійкі знання в галузі основ напівпровідникової електроніки, інформатики
та програмування, володіють
практичними навичками роботи з тривимірними технологіями, автоматизованими
системами збору й обробки
даних на основі мікроконтролерів, тож отримують змогу успішно працювати на
промислових роботизованих
платформах.

Розробка, створення та
технологічний супровід нових
сучасних виробництв можливі тільки в тісній співпраці
з наукою. Тому в Інституті
проводяться як фундаментальні, так і прикладні
дослідження в галузі матеріалознавства, оптоелектроніки, комп’ютерної
інженерії, комп’ютерного
моделювання тощо. Результати наукових досліджень
викладачів та студентів
Інституту визнані світовою
науковою спільнотою. Це засвідчують численні публікації
та їхнє активне цитування у
фахових наукових виданнях,
які входять до реферативних
баз даних Scopus та Web of
Science. «Викладачі нашого
Інституту є фанатами своєї
справи, в яких горять очі від
науки», — так стверджує
директор Інституту Галина
Мирончук. «Наукова робота
викладачів — це, найперше,
творча співпраця зі студентами та аспірантами. Мені дуже
подобається вислів Стівена Гокінга: «Фізика і поезія
можуть бути різними за своїм
предметом, але мета в них
єдина — досліджувати красу
Всесвіту». Це захоплює!».
Широкий спектр наукових напрямків забезпечено
співпрацею та спільними
дослідженнями з науковцями
багатьох закордонних вишів,
а саме: Університету короля
Сауда (King Saud University)
— державний університет в
Ер–Ріяді, Саудівська Аравія;
Західночеського університету

в Плзені (University of West
Bohemia) — університет в
місті Плзень Чеської Республіки; Національного університету Кюнґпук (Kyungpook
National University) — місто
Тегу, столиця провінції
Кьонбук, Південна Корея;
Технологічного університету
Ченстохови (Czestochowa
University Of Technology) —
Польща.
Випускники Інституту,
застосовуючи свої знання в
різних галузях, стали хорошими фахівцями і займають
відповідальні посади на підприємствах та в установах. У
чому секрет? Відповідь на це
запитання найкраще проілюструють колишні студенти, а
нині — ефективні практики,
знані науковці.
Юрій Ширма, науковий
співробітник Інституту
ядерних досліджень НАН
України: «Засвоєний складний математичний апарат
й основи інформатики на
кафедрі теоретичної та
математичної фізики стали
фундаментом для розв’язання складних задач ядерної
фізики. Оволодівши такими
знаннями, випускник фізичного факультету, крім базової
освіти, стає універсальним
програмістом у будь–якій галузі виробництва та суспільних практик».
Іван Герасимик, генеральний директор підприємства ТОВ «Модерн-Експо» у Вітебську (Білорусь):
«Основною перевагою фізичного факультету я вважаю те,
що він дає дуже всебічний
комплекс знань. Його випускники — багатофункціональні
успішні спеціалісти, готові до
будь-яких життєвих викликів.
Фізик ніколи не буде обмежений у виборі напряму своєї діяльності, адже він із легкістю
вживається у будь-яку роль:
інженер, учитель, програміст,
виробничник, економіст… Я
фізик і пишаюся цим!».
Пропонуючи якісну освіту,
в Інституті дбають і про цікаве дозвілля. Організовують
захопливі вечори, яскраві
концерти, інтелектуальні турніри, насичені екскурсії, розмаїті спортивні секції. Новою
традицією стало проведення
інтелектуально–розважальної гри «Mind Game».
Тож Навчально-науковий фізико-технологічний
інститут Східноєвропейського національного
університету імені Лесі
Українки очікує на своїх здібних студентів!
Тут реалізують Твій потенціал! Освіта стане Твоїм
покликанням!
Контакти директора
Мирончук Галини
Леонідівни:
тел. +380996468617,
Myronchuk.Halyna@
eenu.edu.ua. n
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n Повертаючись до надрукованого

Сенсаційна знахідка у державному архіві Волині —
протокол зборів, на яких убивцю жінки й 4 діток
…виключили з комуністичної партії
У матеріалі за 6 лютого цього
року «Міліціонер застрелив
жінку й четверо дітей» (на фото)
ми розповідали про трагедію
великої родини із тодішнього
села Ляхове, а нині Старосілля
Павлівської ОТГ Іваничівського
району. У жовтні 1944 року
дільничний Воротніков
із місцевими активістами
вбили Варвару Парфенюк і
чотирьох її діток. Замордовану
сім’ю похоронили в одній
великій могилі. Публікація
закінчувалася зверненням
до читачів «Волині» з проханням
відгукнутися, якщо хтось може
доповнити цю трагічну історію.
І того ж дня після виходу
газети зателефонував чоловік
із селища Іваничі — нащадок
закатованих волинян —
70-річний Анатолій Парфенюк.
Він розказав нові подробиці.
12 березня вийшла публікація
«Жахливий злочин, скоєний
дільничним, хотіли списати
на повстанців». Страшна кривава
історія стала обростати новими
подробицями
Кость ГАРБАРЧУК

З ДІЛЬНИЧНИМ БУЛО ДВОЄ
«СТРИБКІВ» — ІВАНЕЦЬ І РЕДЬКО

На моє запитання про долю міліціонера Воротнікова Анатолій Микитович
тоді відповів:
— Наскільки я знаю від батька, ніхто того дільничного не покарав. Через
пів року після трагедії наші люди, які
їздили на базар, бачили його в Ковелі у формі капітана міліції. Тому сліди
вбивці треба шукати там.
Ми наполегливо продовжуємо розплутувати цю трагічну історію. З Волинського обласного архіву СБУ нам
відповіли, що у них немає кримінальної
справи міліціонера Воротнікова. Значить, ніхто його не судив за вбивство
цілої родини.
Після виходу другої публікації наш
колега Сергій Наумук у Державному
архіві Волинської області знайшов до-

зом із міліціонером. У протоколі читаємо пояснення дільничного. За його
словами, вони заїхали до Варвари
Парфенюк, щоб дізнатися, де перебуває її син. А далі цей «правоохоронець» розповідає, що випадково
стався постріл, яким він убив дівчинку. «А потом я решил расстрелять всю
семью», — холоднокровно пояснює
міліціонер.
м
«ЧАСТО ПИЛ ВОДКУ,
ВСЛЕДСТВИИ ЧЕГО
СОВЕРШИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

Публікацію, яка отримала резонанс, ви зможете знайти на сайті volyn.com.ua.

«правоохоронець» розповідає, що випадково стався
« Цей
постріл, яким він убив дівчинку. «А потом я решил расстрелять
всю семью», — холоднокровно пояснює міліціонер.
»
кумент, який допоміг з'ясувати деякі
подробиці злочину.
Просто неймовірна удача, що справа збереглася! У тоненькій папці всього 7 аркушів. Це три протоколи зборів
первинної парторганізації Іваничівського районного відділу міліції. Вивчаючи документи, ми дізналися, що
дільничний Воротніков був кандидатом у члени комуністичної партії. Для
молодшого покоління варто пояснити: це такий випробувальний термін.
Спочатку кандидат, а тоді авторитетні
комуністи давали рекомендацію й приймали в партію.
У третьому протоколі від 31 жовтня 1944 року якраз і розглядається

персональна справа Воротнікова. У
тодішніх документах не писали імен,
а є лише прізвища. На зборах присутні 5 партійців і троє кандидатів. Начальник райвідділу капітан Гальченко
інформує про суть події. Подаємо мовою оригіналу: «25 октября кандидат
в члены ВКПб Воротников поехал в
село Ляхово по выполнению служебных обязаностей. Вместо того, чтобы
выполнить свой долг по–честному, Воротников взял двух бойцов истребительного батальйона Иванца и Редька
и поехал на квартиру Парфенюк. Расстрелял хазяйку и ее четверых детей».
Отож, ми тепер точно знаємо
прізвища тих «стрибків», які були ра-

За що позбавляти життя беззахисн жінку і дітей? Вони ж не повстанці,
ну
з
звичайна
селянська родина. Але таког питання ніхто йому навіть не ставив,
го
л
лише
запитали із чиєї зброї стріляв.
Воротніков
відповів: з автомата бійця
В
Іванця.
І
Згідно із протоколом, на зборах
виступив
в
секретар парторганізації
Бондаренко.
Він дав негативну хаБ
рактеристику
дільничному: «часто
р
пил
п водку, вследствии чего совершил
преступление»,
тому запропонував
п
виключити
Воротнікова із кандидатів
в
у члени компартії.
Парторга підтримав товариш по
службі
Корсунов. Його виступ навіть
с
більш
різкий. Він засуджує колегу, який
б
«хуже
немцев, детоубийца». А тоді
«
слово
взяв секретар райкому, щоправс
да,
д прізвища у документі немає. Він
заявив,
що справжні комуністи так не
з
роблять.
Воротнікову не місце в партії.
р
…Читаю й обурююся, емоції переповнюють
душу. Ці нелюди переживап
ють за чистоту рядів своєї організації,
але їх зовсім не хвилює сам факт, що
п'яний мєнт знищив цілу сім'ю, обірвалося родове коріння. Що для них значило людське життя?
Колеги по райвідділу одноголосно
підтримали рішення про виключення
Воротнікова із кандидатів у члени партії. Але й навіть не звільнили з міліції. У
цих документах немає жодного слова
про відкриття кримінальної справи за
вбивство.
Відразу після цього комуністи перейшли до розгляду наступного питання «Про підготовку до 27–ї річниці
Жовтневої революції». Ухвалили рішення підвищити пильність і зустріти
свято на високому ідейному рівні.
***
P. S. Ця справа стає схожою на історичний детектив, і ми таки натрапимо на сліди вбивці Воротнікова. Тому
знову сподіваємося на допомогу наших відданих читачів. Будемо вдячні за
будь–яку інформацію. n
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«У нас знову садитимуть за правду
про злочини комуністів?»
Народний депутат із фракції «Європейська солідарність» Володимир В’ятрович (на фото)
на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив, що його викликають на допит у ДБР як
свідка у справі про проведення… форуму пам’яті жертв Голодомору
Петро МАКАРУК

мперія завдає удар у
відповідь. Мене викликають на допит у ДБР.
У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським, — за
проведення міжнародного
форуму, присвяченого 85–м
роковинам пам’яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини
комуністів?» — пише Володимир В’ятрович.
У коментарі телеканалу
«Прямий» нардеп наголосив,
що вбачає в цьому виключно
політичні переслідування та
реалізацію російського сценарію.

«І

«У 2018-му до 85-х роковин Голодомору нами було
організовано великий міжнародний захід за участю дослідників з цілого світу і українських науковців. Ми два дні

колега Макс Бужанський подав заяву у ДБР щодо нібито
неправомірних витрат на організацію цього форуму», —
повідомив пан В’ятрович.
«Я в цьому вбачаю виВолодимир В’ятрович — черговий депутат із фракції «Європейська
солідарність», якого переслідує режим Зеленського
за державницьку позицію.

брутальності цьому надає те, що
« Особливої
приводом для переслідування мене обрано,
власне, захід, який присвячений поширенню
правди про Голодомор.
працювали, і я вважаю, що це
був один із найважливіших заходів у контексті обговорення
теми Голодомору. Але кілька
місяців тому дізнався, що мій

»

ключно політичні переслідування, продовження, на жаль,
тих політичних переслідувань
щодо нашої політичної сили,
які тривають уже кілька міся-

ців. Які зачепили і Президента Порошенка, і мою колегу
Софію Федину, а буквально
вчора і Тетяну Чорновол. Особливої брутальності цьому
надає те, що приводом для
переслідування мене обрано,
власне, захід, який присвячений поширенню правди про

Голодомор. Від цього всього,
вибачте, тхне якимось совком
і бажанням, крім усього іншого, ще й залякати тих людей,
які готові говорити правду
про Голодомор, і знову таки в
цьому вбачаю величезну користь Росії», — переконаний
В’ятрович. n

РЕАЛІЇ

www.volyn.com.ua

16 квітня 2020 Четвер

n Обличчя професії

Фото Ярослава МИТЧИКА.

Ганна Решетовська завжди радо зустрічає свою помічницю
Надію Найдич, адже в її літах буває і на подвір’я самій трудно вийти.

Соціальний працівник Ніна Мартинюк і її підопічна Ганна Турковець,
яка дев’ятий десяток літ живе самотньо: їй так потрібно добре слово
від когось почути.

«А БУЛИ Й СЛЬОЗИ ОБРАЗИ, КОЛИ ЧУЛА,
ЩО МЕНЕ ПІДОЗРЮЮТЬ У КОРИСЛИВОСТІ»
Ці слова я почула від жительки Грудок КаміньКаширського району Надії Найдич, яка є соціальним
працівником у своєму рідному селі. Ото, мовляв, як дехто
вважав, доглядить вона якусь самотню людину до смерті
– і претендуватиме на її хату. Але, звичайно, про те, що й
плакати доводилося колись, Надія Миколаївна розповіла
між іншим. Більше було слів про те хороше, завдяки чому
вона вже понад 30 років у цій службі
Катерина ЗУБЧУК

«І ПРОДУКТИ ТРЕБА
КУПИТИ, І В ХАТІ ПРИБРАТИ,
І ПРОСТО ВИСЛУХАТИ
ЛЮДИНУ»

Як це було, що взялася
за таку роботу — стала піклуватися про самотніх? Коли про
це зайшла мова, жінка повернулася спогадами у 1989-й:
–14 липня того року стала я соціальним працівником.
А до цього шість літ на фермі
корів доїла, телят доглядала. І,
звичайно, на заробітки їздила,
як і багато односельців, у Росію. Одного разу, коли сапала
буряки в Рязанській області,
мій чоловік, який був водієм
у голови нашого колгоспу, почув від свого начальника, що
є в селі така робота. І написав
мені у листі про це. Я й ухопилася за цю пропозицію. Вернувшись додому, невдовзі приступила до нових обов’язків.
Службу соціальних працівників організовував тоді районний відділ соціального захисту.
І було на Камінь-Каширщині
на початках п’ять працівників,
які надавали допомогу самотнім людям поважного віку. Надія Миколаївна мала вісімнадцять підопічних. Стала, по суті,
засновницею соціальної служби
не лише у Грудках, а й у районі
загалом. І дуже важко було,
як висловилася жінка про свою,
на той час незвичну для неї,
роботу. А ось з приводу того,
у чому ж ця трудність, вона роз-
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повіла таке:
— Люди думали, що зазіхаю на добро своїх підопічних:
ото догляну до смерті — й претендуватиму на його чи її хату.
Бувало, наслухаєшся, що в селі
говорять, і не втримаєшся від
сліз. Бо такої корисливості
і в гадці ніколи не було.
Більш як за тридцять років
у цьому вже всі переконалися. І плакати Надії Миколаївні
не доводиться. А ось із колись
незвичною роботою так звиклася, що й не уявляє себе
без своїх підопічних: працює,
хоч за віком уже й на пенсії.
На сьогодні в неї їх дванадцятеро. Близькими стали вони жінці, і приходить до них не лише
з обов’язку. Бо, якщо вже про
обов’язки говорити, то вони
конкретно визначені. Треба,
зокрема, субсидію оформити,
про забезпечення твердим паливом подбати, продукти купити, у хаті прибрати. І вже ж
ніяким документом не регламентовано, щоб соціальний
працівник на Святвечір кутю
своїм підопічним варила.
— А в мене це вже закон, — каже Надія Найдич, —
що не тільки кутю, а й борщ
колядний принесу і вареників,
аби самотні люди відчули, що
Різдвяні свята настали. А на
Великдень, якщо знаю, що людині ніхто паски не спече, то
сама потурбуюсь, щоб у неї був
святий хліб.
Надія Миколаївна найперш
згадала Ганну Решетовську —
Р

Терміново продається
доглянута дача на масиві
Струмівка.
Є будинок, 0,10 га
землі, садок, кущі. Тел.
0664421994.
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найстарішу свою підопічну,
якій у січні минуло 86 років
і яка, до речі, 47 літ була листоношею, тож і нашу газету
доставляла читачам. Хоч і має
старенька дітей, та вони далеко живуть, а вона вже нездужає — допомоги потребує
й уваги. Деколи людині треба,
щоб її вислухали.
«БУВАЄ, ЩО Й ХОРОНИМО
СВОЇХ ПІДОПІЧНИХ, ОБІД
ЖАЛОБНИЙ ГОТУЄМО»

Особливо багато клопотів
у соціального працівника навесні. Бо ж то до Великодня
треба і хати побілити, і килими
після зими повитрушувати. Цю

дверима,
« Іі нене брязнеш
заберешся геть,
коли часу брак,
бо ж то кожна душа
спілкування хоче.

»

роботу ніхто не відміняв і цьогоріч, хоч весна особлива —
доводиться жити в режимі карантину. Тобто дбати і про свою
безпеку, і про те, аби не захворіли люди, про яких піклуєшся,
які всі за віком — у зоні ризику.
Отож, маску одягнула — і пішла по домівках самотніх підопічних.
Про це ми говорили і з Ніною Мартинюк, яка у Грудках
уже теж має великий досвід
роботи соціального працівника — всього на три роки пізніше за Надію Найдич прийшла
у цю сферу. І вона не забула,
як хтось із односельчан настроював самотніх людей відмовлятися від їхніх послуг («тож
хочуть хату вашу забрати»).
І плакала від образи. Сьогодні
вона дорожить своєю роботою,
бо ж, як каже, в селі працев-

лаштуватися непросто, і йде
до людей з добром у серці.
— Одна з моїх підопічних,
яких у мене десять, — Ганна
Турковець, — розповідає Ніна
Захарівна. — 85 років їй у березні було. Вона — інвалід дитинства, все життя самотня.
Знаю, що їй не тільки хліба
треба купити чи молочка принести, взимку грубку напалити, — ще важніше послухати її.
І не брязнеш дверима, і не заберешся геть, коли часу брак,
бо ж то кожна душа спілкування
хоче.
Зі своїми підопічними соціальні працівники бувають
до останньої миті їхнього життя. Інколи самим і хоронити
доводиться, якщо знають, що
в покійника нема такої рідні,
яка б провела в останню путь.
Поховають, обід жалобний зготують, щоб усе було по-людськи.
«КАРАНТИН ВНІС У РОБОТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ СВОЇ КОРЕКТИВИ»

Про роботу підрозділу, який
свого часу був створений для
надання допомоги самотнім
людям поважного віку, ми говорили з начальником управління
соціального захисту населення
Камінь-Каширської райдержадміністрації Максимом Демидюком.
— У нас на обліку 113 чоловік, які потребують матеріальної, моральної і фізичної підтримки, просто доброго слова,
щирого співчуття, — розповів
Максим Максимович. — Їх
обслуговують 72 соціальні
працівники по селах і 9 — у самому Камені-Каширському.
Буває, що беремо на облік і тих
самотніх людей, які хоч і мають
працездатних дітей, але вони

проживають далеко і не можуть
часто приїжджати до батька чи
матері, аби доглядати за ними.
Одне слово, робимо винятки
рішенням відповідної комісії,
і тоді такі підопічні звільняються
від плати за соціальне обслуговування.
Є перелік обов’язків соціальних працівників. Але, звичайно, кожен ще й керується
конкретною ситуацією. Комусь із підопічних важливо,
щоб йому продукти принесли,
а хтось особливо страждає від
самотності і хоче перш за все,
щоб з ним поспілкувалися, щоб
можна було, як кажуть, душу
вилити.
Нинішня весна у зв’язку
з карантином незвичайна. Для
безпеки самих же підопічних їх
відвідування нашими працівниками обмежене до одного разу
на тиждень. Але це не стосується одиноких самотніх людей, які не можуть самостійно
рухатися і яким ніхто інший
не забезпечить догляд. До них,
як і раніше, приходять щоденно, тримають телефонний
зв’язок. А також максимально
закуповують продукти харчування, необхідні медикаменти.
Наші працівники обізнані щодо
засобів індивідуального захисту. Вони мають маски. При
відвідуванні людей користуються гумовими рукавичками,
які придбали за власні кошти.
Із доїздом до місця роботи
проблем нема, бо проживають
у тих населених пунктах, що й
їхні підопічні. Багатьох виручає
велосипед чи скутер.
Окремо скажу про наше
стаціонарне відділення для
самотніх людей похилого віку,
де живе двадцять чоловік.
На час карантину відвідування підопічних тут заборонене.
І прогулянки обмежені — можна вийти лише на територію
довкола закладу. Персонал
дотримується вимог індивідуального захисту, аби вберегти
і себе, і тих, кого щодня обслуговують, від страшної інфекції.
А, наприклад, працівниця, яка
повернулася з Польщі, буде допущена до роботи лише після
двотижневої самоізоляції.
P. S. Ця публікація була
підготовлена минулого тижня, коли люди віком 60+
зобов’язані були перебувати на самоізоляції. Тож,
аби не порушувати вимог
карантину і не наражатися
на штраф, який дуже відчутно може вдарити по гаманцю, я не у відрядження вирушила, як зазвичай,
а працювала у телефонному
режимі. Зате після спілкування зі своїми героями уже
знаю, що, переживши карантин («Все минає — і це мине»,
як казав мудрий Соломон),
обов’язково поїду у село
Грудки. Підказку для майбутніх публікацій дала, звісно,
Надія Найдич. n

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив ТзОВ «Газета Волинь» висловлює
щирі співчуття журналістові Василю Івановичу Гінайлу із приводу тяжкої втрати — смерті
дружини, колишнього старшого викладача
СНУ ім. Лесі Українки
Людмили Михайлівни
ГІНАЙЛО.
Разом із вами молимося за спокій душі покійної і просимо Бога дарувати їй Царство Небесне.
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n Редакційний щоденник

«Є ЧАС ОБІЙМАТИ —
І ЧАС УНИКАТИ ОБІЙМІВ…»
Фото comments.ua.

Чим переймалась
і з чого дивувалась
упродовж останнього
часу спеціальний
д «Газети
кореспондент
Волинь»
Людмилаа
ВЛАСЮКК

… ВЕСНОЮ, ЯКУ ВКРАВ
ВІРУС

Нині наше подвір’я — увесь
мій світ. Зранку прокидаюся під
голосну «розмову» шпаків, які
прогнали з-під мого вікна горобців і вони тепер гніздяться
над кухонною шибкою. Виходжу на вулицю, аби обійти
усі свої володіння. Як тепло,
то часом сідаю на порозі і п’ю
каву, а мій вірний друг Тайсон
лащиться біля ніг, радісно виляючи хвостом. Я ніби знову
повернулася в дитинство, світ
стоїть на паузі і все навколо
набуває максимальної справжності, яку вже не треба приховувати ні косметикою, ні модним вбранням.
Хотілося ж чого? Жити красиво. Європа відкривала нам
свої обійми, аж раптом — вірус.
І вже не приваблюють ні вокзали, ні аеропорти, ні заморські
країни, які зазвичай ставали
порятунком. А коли закрили
кордони, ми ще з більшою силою відчули, як тягне до місця
нашого народження. Бо враз
зрозуміли, що найзатишніше — вдома.
До свого сорому, я давно вже не помічала, яка вона
красива. Ця дивна і вкрадена
у нас весна. Весна, яка навряд чи у нас буде, бо власні
сподівання дихати на повні
груди ми залишаємо на літо.

«... Усьому свій час і усьому доречна хвилина» (Юрко Іздрик).

Але якби її у нас не відібрали,
ми б так і не зрозуміли, що ця
пора призначена для якогось
особливого цвітіння. Я би просто пройшла повз заквітчаний абрикос у нашому саду.
А сьогодні стояла і дивилася,
як розпускаються його перші
пелюстки. Ми вимушено розбіглися по хатах, позбавляючи себе можливості відчувати

тя просто зупинилось. Тут же
воно кипіло у полях та дворах.
То було на початку, тепер же
майже безлюдні вулиці, закриті хвіртки і брами, не чути й дитячого щебету, ніхто ні до кого
не ходить в гості. Лише зрідка
десь з якогось подвір’я дасть
про себе знати собака.
…Кашель не проходив уже
котрий день, і я змушена була

втративши живий контакт, ми розуміємо,
« Тільки
яке ж це щастя — обмінюватися енергією.
І хочеться скоріше повернутися до стану
«наживо».
тепло долонь та обіймів. Без
чийогось такого звичного і настільки важливого дотику ми
неповноцінно щасливі. Карантин змусив нас розлучитися.
І в той же час ми ще не були
ніколи настільки рівними. І настільки позбавленими весни…
У селі сприйняття як такої
пандемії багатьом видавалось
дуже далеким. Люди жартували і, здавалось, їх зовсім не зачіпало те, що десь у Європі жит-

»

іти до сільської амбулаторії.
Двері в аптеку зафіксували
навстіж, хоча одні люди дотримувалися дистанції, інші — ні.
Але наша «аптекарша» дасть
фору всім. «Вона — молодець», — думала про себе,
поки пані Ніна видавала мені
ліки. На дверях місцевого магазину висіло оголошення, що
одночасно в магазині можна
перебувати лише трьом особам. Надворі невеличка черга,

n Спогад із дитинства

Чому моя бабуся говорила з куркою?
«Яка ж я сьогодні на них сердита. Так
їм і казала: «Їсти не діждете». Такої
шкоди наробити! Одна тільки курочка —
молодець», — бабуся частенько
вплітала у наші розмови свій моніторинг
за поведінкою підопічних. …Так
склалося, що дідусь помер рано, а ми,
онуки, та наші батьки приїздили до неї
здебільшого у вихідні. Тож старенька
навчилася перемовлятися з тими, хто
поруч, — з мешканцями курника
Оксана КОВАЛЕНКО

цю пору, переддень Великодня,
вона б уже з десяток разів з’їздила на ринок: вибирала би найсонячніше борошно, найсвіжіші дріжджі, «привозила» розмови з маршрутки про найсмачнішу
паску. …Упевнена, їй було би неймовірно важко
під час карантину. Бо радіо, кури й мобільний
телефон — це надзвичайно мало. Не змогти
традиційно виконати щорічну життєву програму «Підготовка до Пасхи», перевірити, що там

…У

стоять, чекають: один вийшов,
інший зайшов. Хоча для дядька Василя свій порядок — нема
часу йому дотримуватись карантину. І як пояснити чоловіку, що всі ми взаємозалежні
один від одного та «взаємозаразні». І сьогодні — це ціна
чийогось життя. Бо ж висновки
роблять не по тих, хто дотримується карантину, а по тих, котрі
його ігнорують. І втікати від вірусу немає куди, хіба що кожен
заховається у власному домі.
Так, боляче і дивно від
того, що нам доводиться уникати людей і ми змушені обмежувати себе у спілкуванні.
Проте навіть якщо не можемо
обійняти людину, ми не перестаємо її любити. І варто
про це говорити одне одному.
Щоправда, без дотиків, рукостискань і обіймів. Бо тільки
втративши живий контакт, ми
розуміємо, яке ж це щастя —
обмінюватися енергією. І хочеться скоріше повернутися
до стану «наживо». Коли можна
зустрічатися, сміятися і обійматися. Відчувати цю магію
дотику на кінчиках пальців. Бо,
як пише Юрій Іздрик,
«є час обіймати —
і час уникати обіймів
є час щоб єднатись —
і час залишатися вільним
є час на розмову —
і час німувати у тиші
є час для любові —
і є для байдужості ніша
усьому свій час
і усьому доречна хвилина…»
...А ЯК ЖЕ СТЬОПКА?
І ТИСЯЧІ ТАКИХ, ЯК ВІН?!

А тим часом на другому
фронті. Уже видимому… Коли
я читаю повідомлення про
те, що карантин змінив усе,
і новий світ буде іншим, —
я іронічно посміхаюся. Ми навчимось якихось санітарних
правил, але, як сказав Павло
Казарін, «Гігієна — це не лише
про руки. Вона ще й про голови». І, виявилось, далеко й

не треба було їхати, аби почути: «Нехай би Зеленський
віддав Донбас — на цьому й
завершили б. Чужий він нам!
Та й що маємо від тієї України?
Мене взагалі Росія кормить. Он
мій чоловік пів життя там на заробітках».
Ось тобі й приїхали! Свої
люди, до речі. Йшла додому
з важким серцем, як раптом
у кишені засвітився мобільний. Прийшло повідомлення
від Сталіни Чубенко із Краматорська, шістнадцятилітній
син якої загинув за ту ж Україну, яка така нелюба моїй знайомій. Була. Бо з карантином,
надіюсь, таки дещо змінилося.
І здалося, що цю розмову почув
сам Господь Бог, подаючи знак
сигналом у месенджері. Ця
жінка пише про свого Стьопку, тішиться, що її хлопчика
пам’ятають…
Спілкуватися випадає з різними людьми, і кожен із тих,
з ким говориш, має свій голос,
свої історії, судження та виправдання. Більшість із них говорить про те саме. Про війну.
І політику. Тільки хто з якої позиції. Сьогодні важко усім, але
не здаються лише найсильніші.
Нехай вони і втомились так довго жити з поганими новинами,
зі смертями, кров’ю, втратами.
Як ця вчителька з Донбасу, якій
довелось довгі місяці шукати
свого сина, аби поховати. Чи
відомо про це моїй знайомій?
Навряд, бо є люди, які перебувають за умовною межею зони
АТО. Це невидима, але болюча
лінія, яка проходить у нашій голові. Чи серці.
Бо тоді й вирощене тобою
зернятко на цій землі нічого
не означатиме, якщо ти не віриш у свою країну, у хлопців, які
ще й досі тримають лінію фронту, поки ми ховаємося у своїх
домах. Бо як же Стьопка? І тисячі таких, як він?!
Чим ми готові поступитися,
а чим ні? З чим примиритися…
Вже кожен для себе визначив.
Де саме має пролягти межа
компромісу зі своєю совістю.
А поки варто пам’ятати про
фронт та медиків. Про тих,
хто потребує допомоги і кому
можна допомогти. Мити руки,
тримати безпечну дистанцію
та берегти рідних. n

Вітаємо!
Гарний ювілей — 70 років – 20 квітня відзначатимуть дорогі, люблячі тато, тітонька, брат і сестра, жителі Горохівського
району

Іван Миколайович
ХЛОПУСЬ
та

Леся Миколаївна
МАРТИНЮК.

Фото znaj.ua.

у людей, — це великий стрес.
Притім велике свято є тільки одним із маркерів того, як важко доводиться старшим самотнім
людям. Розмова з «живою» душею у такому віці
цінується набагато вище за будь-що. Мені важко
уявити, чи змогла б я дотримуватися настанови
не навідувати бабусю, бо вона — «вразлива» категорія. Певно, ми частіше стали би розмовляти
телефоном. Ясна річ, застерігаючи від необачності, я би не розказувала «страхів». І, певно,
обов’язково питала б, як поживають її кури? n

Дорогі іменинники, бажаємо вам спокою, родинного щастя, добробуту. Не шкодуйте про минуле, не бійтеся майбутнього і радійте теперішньому. З ювілеєм вас, рідні!
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає родичів, гостей,
А ви, здорові і щасливі,
В сто літ зустріньте ювілей.
Нехай сіяє кожен день добром,
Хай радість птахом кожну мить злітає,
Хай наша вдячність, шана і любов
Вам у житті завжди допомагають.
З шаною, повагою та любов’ю
усі рідні.
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).
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Чайнворд
«Пасхальний»
1–2. «На ..?.. весна зиму остаточно переборола»
(прислів’я). 2–3. Магічна діаграма для медитації в індуїзмі та буддизмі. 3–4. Він сповістив пастухів про
народження Спасителя (Лк. 2,8–11). 4–5. Одна з християнських чеснот. 5–6. Служба, яка здійснюється
в кінці дня. 6–7. «За тиждень — Великдень, недалечко красне ..?..». 7–8. Ікона «Всевидяче ..?..». 8–9. Частина вбрання єпископа, що накидається на плечі.
9–10. Оздоблення на іконах. 10–11. Бог кохання
(рим. міф.). 11–12. «Мокрий квітень, сухий май —
буде в клуні ..?… (приказка). 12–13. Один з таємних учнів Ісуса. 13–14. Здобний білий хліб, що випікається на Великдень. 14–15. Католицький піст.
15–16. У монастирі — страва, їжа. 16–17. Бог рослинності, яка вмирає і воскресає (гр., рим. міф.).
17–18. Звання служителя культу. 18–19. Сукупність
духовних, моральних і психічних характеристик людини. 19–20. « ..?.. — два кожухи тербіч» (прислів’я).
Склав Ярослав РОЙКО.
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Анекдоти
:)) :)) :))
— Семене Марковичу, а чого
ви не носите маску?
— Мені 73 роки. У мене
гіпертонія, тахікардія, гастрит,
камені в нирках, алергія
на кішок. Тому якщо в мій
організм потрапить вірус, йому
таки доведеться стати у чергу.
:)) :)) :))
Ви на масці хоч ім’я
напишіть, а то не знаєш, з ким
вітаєшся при зустрічі.
:)) :)) :))
Із правил поведінки у
вищому суспільстві:
— Якщо хтось сказав вам
«дурень», не поспішайте
викликати його на дуель —
можливо, він просто вам
представився.

Програма телепередач на 20 — 26 квітня
ПОНЕДІЛОК, 20 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:55
Новини 09:30 Енеїда 10:35
М/с «Книга джунглів» 12:10
Телепродаж 12:45 Д/ц «Це
цікаво» 13:20 Х/ф «ІВАН
СИЛА» 15:00 Країна пісень
16:00 #ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц
«Погляд зсередини» 17:35
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
«Суперчуття» 20:25 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:20
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 21:55
Х/ф «АМАНДА»

1+1
06:00 «Життя відомих людей
2020»
09:50 «ТСН-Тиждень»
11:25 «Голос країни 10.
Найкраще»
14:05 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
15:45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
17:35 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ» (12+)
22:00 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 2» (12+)
23:45 «Дубінізми 2020»

ІНТЕР
05:15, 22:10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
06:45 «Україна вражає»
08:00, 18:00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 09:50
Х/ф «БУРКУН» (12+) 11:50
Х/ф «БІНГО БОНГО» 13:50
Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 15:50
«Чекай на мене. Україна»
17:40 Новини 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» (12+) 00:00
«Великий бокс. Олександр
Усик - Марко Хук» 01:05 Т/с
«Несолодка пропозиція» (12+)

УКРАЇНА
06:50 Зірковий шлях
09:35 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»
11:40, 15:20 Т/с «Ніколи не
здавайся» (12+)
15:00, 19:00 Сьогодні
16:00, 20:00 Т/с «Рік собаки»
(12+)
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
23:00 Т/с «Чужа жінка» (16+)

СТБ

Новини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
22:55 Т/с «Анна Герман» (16+)

ICTV
05:10 Скарб нації
05:15 Факти тижня
05:20 Еврика!
05:30 Служба розшуку дітей
05:35 Т/с «Відділ 44» (16+)
06:20 Громадянська оборона
09:10 Х/ф «НОЙ» (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ»
(16+)
12:45 Факти. День
13:55 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
(16+)
16:55 Х/ф «ОСТАННІЙ
РУБІЖ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:20 Теорія змови
20:05 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22:05 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:10 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:15 Т/с «Друзі»
09:20 Діти проти зірок
11:10 Х/ф «МИ - МОНСТРИ»
13:00 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНЬ
ЧАКЛУНА» (16+)
15:00 Х/ф «АСИСТЕНТ
ВАМПІРА» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ» (16+)
19:00 Від пацанки до панянки
(16+)
21:00 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
(16+)
23:00 Х/ф «НА ГЛИБИНІ
6 ФУТІВ» (12+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
06:55 Містична Україна
07:45, 18:00 Скептик 09:45
Речовий доказ 10:55, 22:50
Секретні території 11:45
Земля 2050 р. 13:35 Титанік:
загадка розгадана 15:10
Загадки Всесвіту 16:00
Планета Земля 21:00 За
лаштунками 23:40 Під іншим
кутом

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ» (16+)
11:20, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
23:50 Х/ф «СУПЕР МАЙК»
(16+)

06:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
07:50 «Неймовірна правда
про зірок»
09:40 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
2+2
КОЛИШНЮ»
06:00 «Шалені перегони
11:50, 14:50 Т/с «Список
2018»
бажань» (16+)
08:05 «Джедаі 2019»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна11:00 «Загублений світ»

ВІВТОРОК, 21 КВІТНЯ

12:55 Х/ф «ВІЙНИ ДРОНІВ»
(16+)
14:20 Х/ф «БОКСЕР» (16+)
16:05 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
18:00 «Таємниці великих
українців. Андрей
Шептицький»
19:00 «Таємниці великих
українців. Мазепа»
20:05 «Таємниці великих
українців. Симон
Петлюра»
21:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
23:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 15:00, 17:40 Yellow
06:10 Реал - Атлетіко
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
08:00 Топ-матч 08:10 Лаціо
- Сампдорія. Чемпіонат Італії
10:00 «Великий футбол»
11:30 Шахтар - Брага
(2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 13:20 «Ніч Ліги
чемпіонів» 14:30 Журнал
Ліги чемпіонів 15:10 Журнал
LaLiga World. Чемпіонат
Іспанії 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 15:50 Реал - Мілан
(2009/10). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:50
Аугсбург - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
19:35 Хет-трик: Гарет
Бейл. Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра 19:40
Інтер - Тоттенгем (2010/11).
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра 21:30
#залишайсязФутболом
22:40 Арсенал - Барселона.
1/4 фіналу (2009/10). Золота
колекція Ліги чемпіонів 00:30
Зоря - Іллічівець (2012/13).
Чемпіонат України 02:15
Інтер - Мілан (2011/12).
Чемпіонат Італії 04:00 Колос Динамо. Чемпіонат України

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
08:00, 09:00, 16:00, 19:30
Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу в
Одесі 10:00 4 весілля 11:00,
17:30 Богиня шопінгу 12:00,
18:30 СуперЖінка 13:00
Панянка-селянка 14:00 М/ф
«Панда Кунг- Фу 3» 15:30
Країна У 21:00 Танька і
Володька 22:00 Сімейка У
23:00 Королі палат

НТН
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
«Дюймовочка» 06:35 М/ф
«Ріккі-Тіккі-Таві» 06:50 Х/ф
«ФАНТАЗІЇ ВЕСНУХІНА»
09:20, 17:05 «Випадковий
свідок» 11:00 Х/ф «ГОЛОС
МИНУЛОГО» 14:00 Х/ф
«ОБЕРЕЖНО, БАБУСЯ!»
15:35 Х/ф «ТРИДЦЯТЬ
ТРИ» 18:50 Х/ф «СЕРЖАНТ
МІЛІЦІЇ» (16+) 22:30 Т/с
«Нарко» (18+)

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.
Геграфія 13:10, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 Д/ц «Дикі
тварини» 17:25 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 #ВУКРАЇНІ
22:15 Святі та грішні

21:00 Т/с «Консультант» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
05:15, 22:55 Т/с «Анна Герман»
(16+)
07:00 «Все буде добре!»
09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:50, 14:50 «МастерШеф»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
18:00 Т/с «Супермама»
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»

2+2
06:00, 09:30, 17:20 «Загублений
світ»
07:40 Т/с «Команда А-2»
13:20 Х/ф «БЛИЗНЮКИДРАКОНИ» (16+)
15:20 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
18:15 «Спецкор»
18:45 «Джедаі»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:10, 23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Барселона
ICTV
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
07:45, 15:10 Журнал Inside Serie
05:40, 20:15 Громадянська
A. Чемпіонат Італії 08:15 Мілан оборона
Удінезе. Чемпіонат Італії 10:00,
06:30 Ранок у великому місті
15:40, 22:30 Футбол NEWS
08:45 Факти. Ранок
10:10 Yellow. Прем’єра 10:20,
09:15, 19:20 Надзвичайні
21:30 #залишайсязФутболом
новини
11:25 Рома - Шахтар. 1/8
10:05 Теорія змови
фіналу (2010/11). Золота
11:20, 13:15 Х/ф «ЗАВЗЯТІ
1+1
колекція Ліги чемпіонів 13:15
ШАХРАЇ» (16+)
«Ніч Ліги чемпіонів» 14:05
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
12:45, 15:45 Факти. День
«Суперматч» (Хайдук - Динамо
«Сніданок з 1+1»
13:35
Х/ф
«РОБОКОП»
(16+)
З). Тревел-шоу 15:00 Yellow
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
15:40,
16:20
Т/с
«Пес»
(16+)
15:50 Мілан - Реал (2009/10).
19:30 ТСН: «Телевізійна
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+) Золота колекція Ліги чемпіонів
служба новин»
18:45, 21:00 Факти. Вечір
17:35 Журнал Ліги чемпіонів
09:25, 10:20 «Життя відомих
18:00 Динамо (К) - Феєноорд
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
людей 2020»
23:30 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ» (2002/03). Золота колекція Ліги
11:15, 11:50, 12:20,
чемпіонів 19:45 Передмова
(16+)
12:35 «Любий, ми
до «Барселона - Динамо(К)»
переїжджаємо»
НОВИЙ КАНАЛ (1997/98). Золота Колекція
13:10 «Одруження наосліп 5»
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
06:00, 07:10 Kids Time
15:25 «Світ навиворіт - 9:
19:50 Барселона - Динамо
06:05
М/с
«Шоу
Луні
Тьюнз»
Японія»
(К) (1997/98). Золота Колекція
07:15
Т/с
«Друзі»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
09:30
Т/с
«Завзяті
19:00 «Секретні матеріали 2020»
22:40 Барселона - Арсенал.
домогосподарки» (16+) 1/4 фіналу (2009/10). Золота
20:45 Т/с «Кухня»
12:00 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
колекція Ліги чемпіонів 00:30
(12+)
Ворскла - Арсенал (К) (2012/13).
22:45 «Одруження наосліп»
13:40 Шалена зірка (12+)
Чемпіонат України 02:15 Лаціо 15:40, 19:00 Хто проти
ІНТЕР
Інтер (2011 /12). Чемпіонат Італії
04:00 Олександрія - Карпати.
блондинок? (12+)
05:25, 22:15 «Слідство вели... з
Чемпіонат України
21:00 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини 22:40 Х/ф «ПЕРВОБУТНІЙ»
ТЕТ
(16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
06:00 ТЕТ Мультиранок 08:00,
з Інтером» 10:00 «Корисна
МЕГА
16:00, 17:00, 19:30 Одного разу
програма» 11:05 Т/с «Мене
06:00 Бандитський Київ 07:50 під Полтавою 08:30, 09:30
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с
Одного разу в Одесі 09:00,
Правда життя 09:30 Речовий
«Не відпускай мою руку» (12+)
16:30, 21:00 Танька і Володька
13:50 «Україна вражає» 14:45, доказ 10:40, 12:35, 18:05
Тваринна зброя 11:35, 17:05 Під 10:00, 23:00 Королі палат
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
іншим кутом 13:30 Там, де нас 11:00, 17:30 Богиня шопінгу
Особливий випадок» 18:00,
12:00, 18:30 СуперЖінка 13:00
нема 14:30 Секретні території
19:00 Ток-шоу «Стосується
Панянка-селянка 14:00 М/ф
15:25, 23:35 Загадки Всесвіту
кожного» 20:00 «Подробиці»
«Ліно» 15:30 Країна У 22:00
16:15, 21:45 Скарби з горища
21:00 Т/с «Добровольці»
Сімейка У
19:05 Теорія Змови 19:50
(12+) 00:00 «Великий бокс.
Секретні території 20:45 Земля
Олександр Усик - Майріс
НТН
2050 р. 22:35 Планета Земля
Бріедіс» 01:05 Т/с «Несолодка
05:50 М/ф «Пригоди Буратіно»
пропозиція» (12+)
07:45 М/ф «Братик Кролик та
К-1
братик Лис» 07:55 М/ф «Жив
УКРАЇНА
06:30 «TOP SHOP»
собі пес» 08:05, 16:50, 20:50
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
«Випадковий свідок» 08:45
Україною
08:30 «Дай лапу»
Х/ф «ДУРНІ ПОМИРАЮТЬ ПО
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
П’ЯТНИЦЯХ» (16+) 10:35 Т/с
23:00 Сьогодні
09:40 «Орел і Решка. На краю
«СБУ. Спецоперація» 12:30,
09:30 Зірковий шлях
світу»
16:30, 19:00, 22:00 «Свідок»
11:20 Місія: краса
11:35, 17:40, 23:50 Т/с
12:50 «Свідок. Агенти» 14:15
12:20, 15:30 Реальна містика
«Таємниці кримінального
«Мисливці за
світу» 15:20 «Правда життя.
16:00 Історія одного злочину
реліквіями»
Професійні байки» 18:20 «Будьте
(16+)
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
здоровi» 19:30 «Легенди карного
18:00 Т/с «Відважні» (16+)
Морський сезон»
розшуку» 22:30 Т/с «Нарко»
20:10 Ток-шоу «Говорить
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
(18+)
Україна»
Навколо світу»

СЕРЕДА, 22 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Листи від Фелікса»
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 #ВУКРАЇНІ
18:20 Тема дня 19:20 Д/ц
«Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Особливий загін» 21:35, 23:55
UA:Спорт 21:45 Бюджетники
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,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:35 «Одруження наосліп 5»
15:35 «Світ навиворіт - 9: Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
22:45, 23:35 «Світ навиворіт 11:
Китай»

ІНТЕР
05:25, 22:10 «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+) 12:25 Т/с
«Не відпускай мою руку» (12+)
13:50 «Україна вражає» 14:45,
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» (12+) 23:50
«Великий бокс. Олександр
Усик - Мурат Гасієв» 01:30 Т/с
«Несолодка пропозиція» (12+)

11:50 Х/ф «ПЕРВОБУТНІЙ»
(16+)
13:40 Шалена зірка (12+)
15:30, 19:00 Суперінтуїція (12+)
20:50 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
22:40 Х/ф «СТРАШИЛКИ 2:
ПРИВИДИ ХЕЛЛОВІНА»
(12+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:05
Правда життя 09:45 Речовий
доказ 10:55, 12:50, 18:15
Тваринна зброя 11:50, 17:15
Під іншим кутом 12:20 Погляд
зсередини 13:45 Там, де нас
нема 14:45, 19:55 Секретні
території 15:35, 23:35 Загадки
Всесвіту 16:25, 21:45 Скарби
з горища 19:10 Теорія Змови
20:45 Земля 2050 р. 22:35
Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Дай лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с «Мисливці
за реліквіями»
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50, 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»
14:05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА» (16+)
15:45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:05, 23:50 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Валенсія (2016/17).
Чемпіонат Іспанії 07:45, 15:10
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 08:15 Дженоа - Рома.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10,
21:30 #залишайсязФутболом
11:15 Шахтар - Рома. 1/8 фіналу
УКРАЇНА
(2010/11). Золота колекція
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Ліги чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги
Україною
чемпіонів» 13:55, 17:40 Yellow
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 14:10 «Суперматч» (Барселона
23:00 Сьогодні
- Реал). Тревел-шоу 15:50
09:30 Зірковий шлях
Марсель - Реал (2009/10).
11:20 Місія: краса
Золота колекція Ліги чемпіонів
12:20, 15:30 Реальна містика
17:50 Передмова до «Реал
16:00 Історія одного злочину
- Монако» (2003/04). Золота
(16+)
колекція Ліги чемпіонів 17:55
18:00 Т/с «Відважні» (16+)
Реал - Монако. 1/4 фіналу
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна» (2003/04). Золота колекція Ліги
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
чемпіонів 19:35 Монако - Реал.
1/4 фіналу (2003/04). Золота
23:30 Т/с «Я буду жити»
колекція Ліги чемпіонів 21:25
СТБ
Післямова до «Монако - Реал»
(2003/04). Золота колекція Ліги
05:15, 22:55 Т/с «Анна Герман»
чемпіонів 22:40 МЮ - Баварія.
(16+)
1/4 фіналу (2009/10). Золота
07:00 «Все буде добре!»
колекція Ліги чемпіонів 00:30
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова Говерла - Ворскла (2012/13).
Чемпіонат України 02:15 Інтер історія»
12:15, 14:50 «МастерШеф» (12+) Рома (2012/13). Чемпіонат Італії
04:00 Шахтар - Колос. Чемпіонат
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаУкраїни
Новини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
ТЕТ
18:00 «Супермама»
06:00
ТЕТ
Мультиранок
08:00,
18:55 «Один за всіх» (16+)
16:00, 17:00, 19:30 Одного разу
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»
під Полтавою 08:30, 09:30
Одного разу в Одесі 09:00, 16:30,
ICTV
21:00 Танька і Володька 10:00,
05:40, 10:00 Громадянська
23:00 Королі палат 11:00, 17:30
оборона
Богиня шопінгу 12:00, 18:30
06:30 Ранок у великому місті
СуперЖінка 13:00 Панянка08:45 Факти. Ранок
селянка 14:00 М/ф «Леонардо:
09:15, 19:20 Надзвичайні новини Місія Мона Ліза» 15:30 Країна У
10:55 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВИ»
22:00 Сімейка У
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
НТН
13:20 Х/ф «ГОРЕЦЬ» (16+)
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
15:20, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
«Зачарований хлопчик» 07:45
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+) М/ф «Капітошка» 07:55, 16:50,
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:50 «Випадковий свідок»
20:15 Секретний фронт
08:30, 12:30, 16:30, 19:00, 22:00
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
«Свідок» 09:00 Х/ф «КОРПУС
23:25 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
ГЕНЕРАЛА ШУБНІКОВА»
Т/с «СБУ. Спецоперація»
НОВИЙ КАНАЛ 10:40
12:50 «Будьте здоровi» 14:15
06:00, 07:10 Kids Time
«Таємниці кримінального світу»
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
15:20 «Правда життя. Професійні
07:15 Т/с «Друзі»
байки» 18:20 «Вартість життя»
09:30 Т/с «Завзяті
19:30 «Легенди карного
домогосподарки» (16+)
розшуку» 22:30 Т/с «Нарко» (18+)

ЧЕТВЕР, 23 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

вражає» 14:45, 15:40 «Речдок»
06:00 М/с «Листи від Фелікса» 16:35 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00 Ток06:30, 07:05, 08:05 Доброго
шоу «Стосується кожного»
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с «Добровольці» (12+) 23:50
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська «Великий бокс. Олександр
школа онлайн. Українська мова Усик - Тоні Белью» 01:05 Т/с
«Несолодка пропозиція» (12+)
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
УКРАЇНА
Всеукраїнська школа онлайн.
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Руханка 11:10 Всеукраїнська
Україною
школа онлайн. Англійська мова
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
11:45 Всеукраїнська школа
23:00 Сьогодні
онлайн. Всесвітня історія
12:20, 16:50 Д/ц «Дикі тварини» 09:30 Зірковий шлях
13:10, 15:10 «На Карантині»:
11:20 Місія: краса
марафон 16:20 Телепродаж
12:20, 15:30 Реальна містика
17:30 Перша шпальта 18:20
16:00 Історія одного злочину
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
(16+)
за виживання» 19:55 Д/ц
18:00 Т/с «Відважні» (16+)
«Особливий загін» 21:35,
20:10 Ток-шоу «Говорить
23:55 UA:Спорт 21:45 Схеми.
Україна»
Корупція в деталях 22:15 Т/с
21:00 Т/с «Консультант» (16+)
«Епоха честі»
23:20 Слідами

1+1

СТБ

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,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:40 «Одруження наосліп 5»
15:30 «Світ навиворіт - 9:
Японія»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі» (12+)
22:30 «Право на владу 2020»

05:15, 22:55 Т/с «Анна Герман»
(16+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
11:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:15, 14:50 «МастерШеф»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:50 «Хата на тата» (12+)
18:00 «Супермама»
18:55 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:45 Т/с «Акушерка»

ІНТЕР
05:30, 22:10 «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+)
12:25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13:50 «Україна

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:45 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «МЕРЛІН»
12:45, 15:45 Факти. День
15:20, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
17:50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
23:20 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)

П’ЯТНИЦЯ, 24 КВІТНЯ
НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06:00, 07:10 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:15 Т/с «Друзі»
09:30 Т/с «Завзяті
домогосподарки» (16+)
11:50 Х/ф «МАШИНА ЧАСУ»
13:40 Шалена зірка (12+)
15:20, 19:00 Хто зверху? (12+)
17:10 Ревізор. Карантин
21:00 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
22:40 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)

06:00 Топ-матч 06:10 Реал Севілья (2016 /17). Чемпіонат
Іспанії 08:00, 00:30 Yellow 08:10
Торіно - Аталанта. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15
Барселона - Шахтар. 1/4 фіналу
(2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги
чемпіонів» 14:15 «Суперматч»
(Рома - Лаціо). Тревел-шоу 15:10
Журнал Ліги чемпіонів 15:50
Ліон - Реал. 1/8 фіналу (2009 /10).
Золота колекція Ліги чемпіонів
17:35 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії 18:00 Наполі Порту. 1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 19:45 Дніпро - АІК (2012
/13). Ліга Європи УЄФА 22:40
Інтер - Барселона. 1/2 фіналу
(2009/10). Золота колекція Ліги
чемпіонів 00:40 Чорноморець
- Металург (Д) (2012 /13).
Чемпіонат України 02:25 Наполі
- Лаціо (2012/13). Чемпіонат Італії
04:05 Маріуполь - Дніпро-1.
Чемпіонат України

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:55
Правда життя 09:35 Речовий
доказ 10:45, 12:40, 18:10
Тваринна зброя 11:40, 17:10
Під іншим кутом 13:40 Там, де
нас нема 14:40, 19:55 Секретні
території 15:30, 23:35 Загадки
Всесвіту 16:20, 21:45 Скарби
з горища 19:10 Теорія змови
20:45 Земля 2050 22:35
Планета Земля

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Дай лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:35, 17:40, 23:50 Т/с
«Мисливці за
реліквіями»
15:00, 19:20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50, 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 «Рішала»
12:35, 17:20 «Загублений світ»
13:30 «Помста природи»
14:00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НІБЕЛУНГІВ»
19:15 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22:00, 23:45 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

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 12:00, 18:30
СуперЖінка 13:00 Панянкаселянка 14:00 М/ф «Маленький
принц» 15:40 Країна У 22:00
Сімейка У

НТН
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
«Кіт у чоботях» 06:20 М/ф
«Малюк і Карлсон» 07:35 М/ф
«Вовка в тридев’ятому царстві»
07:50, 16:50, 20:50 «Випадковий
свідок» 08:30, 12:30, 16:30,
19:00, 22:00 «Свідок» 09:00
Х/ф «П’ЯТЬ ХВИЛИН СТРАХУ»
10:40 Т/с «СБУ. Спецоперація»
12:50 «Вартість життя» 14:15
«Таємниці кримінального світу»
15:20 «Правда життя. Професійні
байки» 18:20 «Правда життя»
19:30 «Легенди карного
розшуку» 22:30 Т/с «Нарко» (18+)

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА
07:00, 15:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Консультант» (16+)
15:35, 23:50 Х/ф «ФОТО НА
НЕДОБРУ ПАМ’ЯТЬ»
(12+)
17:40, 21:00, 22:00 Концерт
19:00 Головна тема

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «ДЖУНІОР» (12+)
12:05 Х/ф «КАРА НЕБЕСНА»
14:05 Т/с «Кухня»
18:30 «Розсміши коміка
2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українські сенсації
2020»
21:30 «Вечірній квартал»
23:05 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05:15 Х/ф «БЛАГІ НАМІРИ»
06:40 «Слово Предстоятеля»
06:50 Х/ф «ЕКІПАЖ
МАШИНИ БОЙОВОЇ» 08:00
«Шість соток» 09:00 «Готуємо
разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00, 00:15 Д/п «Ірина
Білик. 5.0» 12:00 Х/ф «А
ЗОРІ ТУТ ТИХІ...» 15:30 Т/с
«Добровольці» (12+) 20:00
«Подробиці» 20:30 «Крутіше
всіх. Краще» 22:20 «Концерт
Ірини Білик. Без гриму.
Краще. Про любов» 01:20
Х/ф «МІСЬКИЙ РОМАНС»

СТБ

17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
22:40 Х/ф «ЕКСТРАСЕНСИ»
(18+)

08:10 Наполі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 09:50, 14:20
Yellow 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15
Шахтар - Барселона. 1/4 фіналу
МЕГА
(2010 /11). Золота колекція
06:00 Бандитська Одеса 07:55
Ліги чемпіонів 13:05 «Ніч Ліги
Правда життя 09:35 Речовий
чемпіонів» 14:30 «Бундесліга
доказ 10:45, 12:40, 18:10
weekly». Чемпіонат Німеччини
Тваринна зброя 11:40, 17:10
15:00 Журнал Inside Serie A.
Під іншим кутом 13:40 Там, де
Чемпіонат Італії 15:30 Топ-матч
нас нема 14:40, 19:55 Секретні 15:50 Реал - Ліон. 1/8 фіналу
території 15:30, 23:35 Загадки
(2009 /10). Золота колекція Ліги
Всесвіту 16:20, 21:45 Скарби з чемпіонів 17:35 Боруссія (Д) горища 17:40 Погляд зсередини Тоттенгем. 1/8 фіналу (2015/16).
19:10 Теорія змови 20:45
Ліга Європи УЄФА 19:20 Журнал
Земля 2050 22:35 Планета
LaLiga World. Чемпіонат Іспанії.
Земля
Прем’єра 19:45 Арсенал Галатасарай (2014/15). Золота
К-1
колекція Ліги чемпіонів 22:40
Ліон - Баварія. 1/2 фіналу
06:30 «TOP SHOP»
(2009/10). Золота колекція
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Ліги чемпіонів 00:30 Говерла
08:30 «Дай лапу»
- Чорноморець (2012/13).
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
Чемпіонат України 02:15
09:40 «Орел і Решка. На краю
Ювентус - Рома (2012/13).
світу»
Чемпіонат Італії 04:00 Олімпік 11:35 Т/с «Мисливці за
Ворскла. Чемпіонат України
реліквіями»
15:00, 19:20, 23:50 «Орел і
ТЕТ
Решка. Морський сезон»
06:00
ТЕТ
Мультиранок
08:00,
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
19:30 Одного разу під Полтавою
Навколо світу»
08:30, 09:30 Одного разу в
17:45 Х/ф «ЗАКОНИ
Одесі 09:00 Танька і Володька
ПРИВАБЛИВОСТІ»
10:00 Королі палат 11:00, 17:30
Богиня шопінгу 12:00, 18:30
2+2
СуперЖінка 13:00 Панянка06:00, 17:20 «Загублений світ»
селянка 14:00 Країна У 16:00
М/ф «Льодовиковий період 3:
07:45 Т/с «Команда А-2»
Ера динозаврів» 21:00 М/ф
09:25, 18:15 «Спецкор»
«Шрек» 22:40 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
10:05, 18:45 «Джедаі»
ПОГРОМ» (18+)
10:40 «Помста природи»
13:50 Х/ф «ШАНГРІ-ЛА: НА
НТН
МЕЖІ ЗНИКНЕННЯ»
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
(16+)
«Русалонька» 06:30 М/ф «Сірий
15:20 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА:
вовк & Червона Шапочка»
ПОЧАТОК» (16+)
07:30 М/ф «Вій» 07:55, 16:50,
19:15 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ІНТЕР
20:50 «Випадковий свідок»
ФОРСАЖ:
НОВИЙ КАНАЛ
08:30, 12:30, 16:30, 19:00,
05:35, 22:00 «Слідство вели... з
ТОКІЙСЬКИЙ ДРІФТ»
06:00, 07:05 Kids Time
22:00 «Свідок» 09:00 Х/ф
Леонідом Каневським» 07:00,
(16+)
«РОЗСЛІДУВАННЯ» 10:25
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини 06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
21:10 Х/ф «ВТІКАЧІ»
Т/с «СБУ. Спецоперація» 12:50
07:10 Т/с «Друзі»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
23:00 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»
«Правда життя» 14:15 «Таємниці
10:00 Діти проти зірок
з Інтером» 10:00 «Корисна
(16+)
кримінального світу» 15:20
11:50 Х/ф «СТРАШИЛКИ» (16+)
програма» 11:05 Т/с «Мене
«Правда життя. Професійні
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с «Не 13:40 Х/ф «СТРАШИЛКИ
ФУТБОЛ-1
байки» 18:20 «Таємниці світу»
2: ПРИВИДИ
відпускай мою руку» (12+) 13:50
19:30 «Легенди карного
06:00 Атлетіко - Атлетік
«Україна вражає» 14:45, 15:40,
ХЕЛЛОВІНА» (12+)
розшуку» 22:30 Т/с «Нарко»
(2016/17). Чемпіонат Іспанії
00:45 «Речдок» 16:35 «Речдок.
15:10 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
(18+)
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
Особливий випадок» 18:00,
(16+)

НЕДІЛЯ, 26 КВІТНЯ

СУБОТА, 25 КВІТНЯ
06:00 М/с «Листи від
Фелікса» 06:30, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 09:30 Енеїда
10:35 М/с «Книга джунглів»
12:10 Телепродаж 12:40
Д/ц «Це цікаво» 13:15 Х/ф
«ЙОСИП ПРЕКРАСНИЙ.
НАМІСНИК ФАРАОНА»
15:00 Країна пісень 16:00
#ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц «Погляд
з середини» 17:35 Т/с «Епоха
честі» 19:20 Д/ц «Чилі: Дика
подорож» 20:25 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:20 Д/ц
«Дикі тварини» 22:00 Х/ф
«СТРІМГОЛОВ»

01:40 Ток-шоу «Стосується
UA: ПЕРШИЙ
кожного» 20:00 «Подробиці
06:00 М/с «Листи від Фелікса»
тижня» 23:50 «Великий бокс.
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
Олександр Усик - Чаз Уізерспун»
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
УКРАЇНА
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська 06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
школа онлайн. Українська
література 10:35 Всеукраїнська 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15 Всеукраїнська
09:30 Зірковий шлях
школа онлайн. Руханка 11:10
11:20 Місія: краса
Всеукраїнська школа онлайн.
12:20, 15:30 Реальна містика
Англійська мова 11:45
16:00 Історія одного злочину
Всеукраїнська школа онлайн.
(16+)
Хімія 12:20 Всеукраїнська школа 18:00 Т/с «Відважні» (16+)
онлайн. Біологія 13:10, 15:10
20:10 Гучна справа
«На Карантині»: марафон 16:20 21:00 Свобода слова Савіка
Телепродаж 16:50 Д/ц «Дикі
Шустера
тварини» 17:30 Схеми. Корупція
в деталях 17:55 VoxCheck 18:20
СТБ
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
05:30
Х/ф
«МАСКА
ЗОРРО»
за виживання» 19:55 Д/ц «Світ
08:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
дикої природи» 21:35, 23:55
UA:Спорт 21:45 Перша шпальта 10:50 «Супермама»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна22:15 Т/с «Епоха честі»
Новини»
14:50, 18:00, 19:00 «Холостяк»
1+1
(12+)
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
22:45 Т/с «Анна Герман» (16+)
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
ICTV
19:30 ТСН: «Телевізійна
05:40 Громадянська оборона
служба новин»
06:30 Ранок у великому місті
09:25, 10:20 «Життя відомих
08:45 Факти. Ранок
людей 2020»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
10:00 Антизомбі. Дайджест
13:10 «Любий, ми
11:05 Х/ф «КОЛОНІЯ» (16+)
переїжджаємо»
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 «Одруження наосліп 5»
15:30 «Світ навиворіт - 9: Японія» 13:15 Х/ф «ОСТАННІЙ РУБІЖ»
(16+)
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020» 15:00, 16:20 Х/ф «ПАРКЕР»
(16+)
20:35 «Чистоnews 2020»
17:35, 20:05 Дизель шоу (12+)
20:45 «Ліга сміху. Дайджест
18:45 Факти. Вечір
2020»
22:40 Скетч-Шоу «На трьох»
22:15 «Вечірній квартал»
(16+)

17:40 М/ф «Нікчемний я»
19:20 М/ф «Нікчемний я 2»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
23:50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
06:50 Містична Україна
07:40, 18:00 Скептик 09:30
Речовий доказ 10:40, 23:50
Секретні території 11:30
Земля 2050 13:10, 21:00
Найекстремальніші 16:00
Планета Земля

05:15 Т/с «Анна Герман» (16+)
05:50, 09:30 «Неймовірна
правда про зірок»
06:45 «Все буде смачно!»
08:30 Т/с «Коли ми вдома»
10:25 Х/ф «ВІЛЛА
РОЗБРАТУ, АБО
ТАНЕЦЬ СОНЯЧНОГО
К-1
ЗАТЕМНЕННЯ»
06:30 «TOP SHOP»
11:45 Т/с «Акушерка»
08:00 М/с «Земля до початку
19:00 «МастерШеф
часів»
Професіонали 2» (12+)
08:50 М/ф «Земля до
21:30 «Хата на тата» (12+)
початку часів 7: Камінь
22:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА
Холодного Вогню»
ЗОРРО»
10:10 «Ух ти show»
11:15 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
ICTV
СТРАХОВКОЮ» (12+)
05:00 Еврика!
12:50 Х/ф «ЗАКОНИ
05:05 Факти
ПРИВАБЛИВОСТІ»
05:35 Скетч-Шоу «На трьох»
14:30 «Орел і Решка. Навколо
(16+)
світу»
07:15, 08:05 Перше, друге і
компот!
2+2
09:00 Т/с «Дільничний з
06:00, 08:55 «Загублений
ДВРЗ» (16+)
світ»
11:30, 13:00 Т/с «Нюхач» (16+)
07:40 «Джедаі 2019»
12:45 Факти. День
12:45 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
17:00, 19:10 Х/ф
14:45 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
«ФАНТАСТИЧНА
(16+)
ЧЕТВІРКА» (16+)
16:45 Х/ф «ПАРК
18:45 Факти. Вечір
ЮРСЬКОГО
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ПЕРІОДУ-2»
ЧЕТВІРКА-2» (16+)
19:00 Х/ф «ПАРК
22:40 Х/ф
ЮРСЬКОГО
«СИНГУЛЯРНІСТЬ»
ПЕРІОДУ-3»
(16+)
20:45 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ 22:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
РИНГ» (18+)
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
ФУТБОЛ-1
07:10, 08:00 Вар’яти (12+)
06:00, 08:00, 08:45 Топ-матч
12:10 Хто зверху? (12+)
06:10 Атлетіко - Севілья
15:50 Х/ф «АКСЕЛЬ» (12+)
(2017/18). Чемпіонат Іспанії

08:15, 22:00 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
08:55 #залишайсязФутболом
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 «Суперматч»
(Славія - Спарта). Тревелшоу. Прем’єра 11:10 Yellow.
Прем’єра 11:20, 14:05 «Ніч
Ліги чемпіонів» 12:15 Атлетік
- Шахтар (2014/15). Золота
колекція Ліги чемпіонів 14:50,
21:50 Yellow 15:00 Огляд
середи. Золота колекція
Ліги чемпіонів 15:50 Баварія
- Боруссія (Д) (2012/13).
Чемпіонат Німеччини 17:40
Шахтар - Динамо (2017/18).
Чемпіонат України 19:30
Чехія - Україна. Ліга Націй
УЄФА 21:20 Журнал LaLiga
World. Чемпіонат Іспанії 22:40
Рома - Баварія (2010/11).
Золота колекція Ліги чемпіонів
00:30 Металург (З) - Динамо
(2012/13). Чемпіонат України
02:15 Мілан - Інтер (2012/13).
Чемпіонат Італії 04:00
Маріуполь - Колос. Чемпіонат
України

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Листи від Фелікса»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
09:30 Недільна Свята меса
Римсько-католицької церкви
в Україні 10:00 Божественна
літургія у Свято-Михайлівському
кафедральному соборі
Православної церкви України та
всеукраїнська молитва 11:30,
12:00, 12:00 Недільна літургія
Української Греко-католицької
церкви 12:40 Телепродаж 13:15
Х/ф «ЙОСИП ПРЕКРАСНИЙ.
НАМІСНИК ФАРАОНА» 15:00
Розсекречена історія 15:55
Фільм-пост-симфонія «Арка»
16:00 Пекельне відрядження
16:40 #ВУКРАЇНІ 17:45 Т/с
«Епоха честі» 20:25 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:20 Д/ц
«Дикі тварини» 22:00 Х/ф «НЕ
ХВИЛЮЙСЯ, ВІН ДАЛЕКО
НЕ ПІДЕ»

1+1

НТН

06:00 Мультфільм
06:10, 07:05 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Світ навиворіт»
09:50, 10:45 «Великі випуски з
А.Птушкіним»
11:45 «Великі випуски
з А.Птушкіним.
Чорнобиль»
12:20 Т/с «Чорнобиль» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10. Фінал»

05:45 Х/ф «СІМ НЯНЬОК»
07:05 Х/ф «ВІЧНИЙ
ПОКЛИК» 12:15 «Легенди
карного розшуку» 15:55
«Випадковий свідок» 18:25
«Таємниці світу» 19:00
«Свідок» 19:30 Х/ф «БАЛАДА
ПРО ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО» 21:20
Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+) 23:25 Х/ф
«ДІАМАНТОВІ ПСИ» (18+)

08:00 «Удачний проєкт» 09:00
«Готуємо разом» 10:00 «Орел
і Решка. Дива світу 2» 10:55
«Орел і Решка. Божевільні
вихідні» 12:00 «Орел і Решка.
Карантин» 13:00 «Крутіше всіх.
Краще» 14:50 Х/ф «КОХАННЯ
БЕЗ КОРДОНІВ» 20:00
«Подробиці» 20:30 Х/ф «БЕЗ
ВТЕЧІ» (16+) 22:25 Х/ф «ГРОШІ

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок
12:00 Панянка-селянка 15:00
Сімейка У 17:20 М/ф «Шрек»
19:00 М/ф «Льодовиковий
період 4: Континентальний
дрейф» 20:30 Одного разу під
Полтавою 22:00 Ігри Приколів
23:00 Х/ф «СХІД ТЕМРЯВИ»
(16+)

ІНТЕР

НА ДВОХ» 00:50 «Речдок»

УКРАЇНА
07:00 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Рік собаки» (12+)
13:00 Т/с «Чорна квітка» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Сашкова
справа»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Моє нове життя»

10:50 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
13:00 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
14:50 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
16:40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР
ТА ФІЛОСОФСЬКИЙ
КАМІНЬ»
19:20 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
(12+)
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»

СТБ

МЕГА

06:45, 09:30 «Неймовірна
правда про зірок»
07:40 «Все буде смачно!»
10:25 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
12:50 Т/с «Гордість та
упередження»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:55, 20:55 «Один за всіх» (16+)
22:05 «Детектор брехні»

06:00 Бандитська Одеса 06:55
Містична Україна 07:45, 18:05
Скептик 09:45 Речовий доказ
10:55, 23:50 Секретні території
11:45 Земля 2050 г. 13:25,
21:00 Найекстремальніші 16:10
Планета Земля

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Антизомбі. Дайджест
06:40, 08:45 Громадянська
оборона
07:35 Секретний фронт.
Дайджест
09:40, 13:00 Т/с «Нюхач» (16+)
12:45 Факти. День
13:40, 15:15 Х/ф
«ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» (16+)
17:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА-2» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
22:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-3:
ВІДРОДЖЕННЯ
КРИВАВОЇ КОРОЛЕВИ»
(18+)

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Земля до початку
часів»
08:50 М/ф «Земля до початку
часів 8: Велика
холоднеча»
10:15 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
СТЕБЛО»
12:00 Х/ф «ВЕЛИКІ НАДІЇ»
(16+)
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 09:10 «Загублений світ»
07:55 «Джедаі 2019»
14:05 Х/ф «САБОТАЖ»
16:00 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
ВИРОК» (16+)
17:50 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
(16+)
19:20 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПОГАНИЙ, МЕРТВИЙ»
(16+)
21:00 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
(16+)
23:00 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ» (16+)

06:00 Таємний агент
07:50 Ревізор. Карантин
08:50 Від пацанки до панянки
(16+)

06:00 Реал - Валенсія (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал

ФУТБОЛ-1

LaLiga World. Чемпіонат Іспанії
08:15 Лаціо - Рома (2014/15).
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40
Футбол NEWS 10:10 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:40,
14:35, 22:50 Топ-матч 10:55
Шахтар - Порту (2014/15).
Золота колекція Ліги чемпіонів
12:45 Огляд віторка. Золота
колекція Ліги чемпіонів 14:05
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 14:45, 23:10
«Суперматч» (Славія - Спарта).
Тревел-шоу 15:50 Боруссія
(Д) - Баварія (2012/13).
Чемпіонат Німеччини 17:40
Шахтар - Динамо (2018/19).
Чемпіонат України 19:30
Україна - Словаччина. Ліга
Націй УЄФА 21:20 «Великий
футбол» 00:10 Таврія - Дніпро
(2012/13). Чемпіонат України
02:00 Yellow 02:10 Ювентус
- Наполі (2012/13). Чемпіонат
Італії 04:00 Олімпік - Дніпро-1.
Чемпіонат України

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 10:00
Х/ф «ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ»
11:30, 22:45 Панянка-селянка
15:30 М/ф «Льодовиковий
період 4: Континентальний
дрейф» 17:15 Х/ф «ПОДАЛІ
ВІД ШАЛЕНОЇ ЮРМИ»
(16+) 19:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ В
ОБЛОЗІ» 21:00 Х/ф «СХІД
ТЕМРЯВИ» (16+)

НТН
05:50 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ
МІСТО» 07:30 «Слово
Предстоятеля» 07:40 «Страх
у твоєму домі» 11:05 Х/ф
«БАЛАДА ПРО ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО» 12:45
Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ
ВІД ПОГОНІ» 14:10 Х/ф
«МАТЕРИНСЬКА КЛЯТВА»
16:55 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+) 19:00 Х/ф
«ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ» 20:55 Х/ф
«ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ» 22:40
Х/ф «КІНЕЦЬ ГРИ» (16+)
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Звісно, відзначаючи
празник серед
найближчих, не чекаючи
гостей, господині суттєво
скорочують меню. Та все
ж Пасха є Пасха, і хочеться
відчути урочистість Світлого
Христового Воскресіння і в
щирій (нехай і онлайновій)
молитві, й у звичних
ароматах паски й ковбаски
на святковому столі
САЛАТ «ПИСАНКА»

Інгредієнти:
300–400 г свіжих
печериць, 1 середня цибулина,
2 великі картоплини, 400 г курячого
філе, 4 варені яйця,
2 варені морквини,
1 варений буряк,
2 зубчики часнику,
олія для смаження, майонез, сіль,
Фото YouTube.com.
перець.
Приготування. Печериці та цибулю дрібно покраяти,
посолити й обсмажити на олії. Нарізану кубиками картоплю підсмажити чи запекти. М’ясо порізати кубиками, підсмажити до готовності. Змішати всі інгредієнти, додавши
невелику кількість майонезу, сіль та перець. Яйця, буряк
і моркву окремо натерти на крупній тертці. З буряка відтиснути зайвий сік, посолити, додати дрібно посічений
часник і трохи майонезу, перемішати. На овальне блюдо
першим шаром викласти у вигляді яйця курятину, гриби
і картоплю, далі — натерту моркву і змастити невеликою
кількістю майонезу. Наступний пласт — яйця та майонез,
потім — буряк і знову майонез. Дати салату настоятися
кілька годин. Зверху «писанку» прикрасити на власний
смак: викласти візерунок з овочів або просто зробити сітку з майонезу.
САЛАТ «ГНІЗДО ПЕРЕПІЛКИ»

Інгредієнти:
6 картоплин, 400 г
шинки, 4 солоні огірки, 10 перепелиних
яєць, 3 ст. л майонезу,
кілька гілочок свіжого
кропу, олія для смаження, сіль за смаком.
Приготування.
Помийте картоплю.
Половину бульби
Фото 13food.org.
почистіть і натріть
на тертці для корейської моркви або наріжте тонкою соломкою, підсушіть її на паперовому рушнику, щоб позбутися надлишку вологи, а потім посмажте у фритюрі до золотистої скоринки та викладіть на паперовий рушник,
щоб стекла зайва олія. Другу половину картоплі зваріть
«у мундирах» у підсоленій воді, охолодіть, почистіть і наріжте кубиками. Відваріть перепелині яйця, остудіть у зимній воді, почистіть. 6–7 із них покрайте соломкою, решту
залиште цілими для оздоблення. Шинку та солоні огірки
також наріжте соломкою. У глибокій мисці перемішайте
варену картоплю, яйця, м’ясо й огірки, заправте все майонезом, додайте спеції. На сервірувальній тарілці викладіть
вимішаний салат у формі гнізда, із заглибленням посередині, зверху покрийте його «хмизом» картоплею-фрі,
посередині посипте подрібненим кропом та викладіть цілі
перепелині яйця.
«КУРЧАТКА»

Інгредієнти:
10 варених яєць,
1 плавлений сирок,
2 зубочки часнику,
1 ст. л. майонезу,
1 невеличка варена
морквина, перець горошком, зелень для
оздоблення.
Приготування.
Фото holovni-novyny.com.
З варених яєць зрізати
«шапочки», вийняти жовтки і потерти їх на дрібну тертку,
а також сирок і часник. Вимішати начинку з майонезом.

З моркви вирізати трикутнички-«дзьобики». Нафарширувати білки, кладучи начинку з горбком, накрити попередньо зрізаними «шапочками», вставити «дзьобики» й
очки з перцю. Подавати на встеленому зеленню блюді.
До речі. Варіанти начинки можуть бути різними: твердий сир і часник; жовток зі смаженою печінкою та цибулею; жовток із подрібненими шпротами тощо.
КОВБАСА ДОМАШНЯ

Інгредієнти: 1 кг
свинини, 300 г яловичини, 400 г сала
(якщо свинина жирна,
сала можна менше),
8–10 зубочків часнику, 0,5 ч. л. меленого
чорного перцю, 2–3 ч.
л. солі, 2–3 ст. л. кип’яченої води, 2–3 кишки.
Приготування.
Фото Source of taste.com.
Кишки почистіть, ретельно промийте проточною водою і замочіть на 3–4 години у воді з сіллю та оцтом, після чого ще раз промийте.
М’ясо і сало поріжте дрібними шматочками, додайте сіль,
перець та розтертий часник, влийте воду і ретельно вимішайте. За допомогою спеціальної насадки начиніть отриманим фаршем підготовлені кишки, намагаючись наповнювати їх не надто щільно. Зав’яжіть краї кишки, згорніть
ковбасу кільцями і помістіть у холодильник на 3–4 години,
потому перекладіть на змащене деко, проколіть у кількох
місцях голкою і випікайте в попередньо розігрітій духовці
близько години.
ВАРЕНО-ПЕЧЕНИЙ РУЛЕТ ІЗ КУРЯТИНИ

Інгредієнти:
0,5 кг курячого філе,
2 зубки часнику,
2 лаврові листки, коріандр, чорний мелений перець та сіль —
за смаком.
Приготування.
Куряче філе відбити, щоб воно мало
рівномірну товщину.
Фото lady.tochka.net.
Натерти м’ясо сіллю
та спеціями і залишити на годину, щоб замаринувалося,
тоді згорнути його в рулети, замотати у фольгу, скласти
у високу форму для запікання і налити води, щоб вона
покрила м’ясо приблизно на дві третини. У воду додати
порізаний скибочками часник, лавровий лист і сіль. Пекти
у розігрітій до 200 °C духовці 1–1,5 години. Остудити готові рулети, не дістаючи їх із форми, а потому поставити
на 2–3 години в холодильник. Перед подачею на стіл фольгу зняти, а м’ясо нарізати тонкими скибочками.
ШИНКА З ЧОРНОСЛИВОМ

Інгредієнти: 1 кг
свинячої шинки, 200 г
чорносливу без кісточок, 6 зубочків часнику, 150 г майонезу,
3 ст. ложки гірчиці
(меленої або в зернах), 0,5 ст. л. паприки, 0,5 ст. л. меленого
духмяного перцю,
чорний мелений пеФото lady.tochka.net.
рець та сіль — за смаком.
Приготування. Чорнослив помити і залити теплою
водою на 20 хвилин. М’ясо помити, позрізати плівки й
сухожилля, обсушити. Часник пропустити через прес,
додати сіль, перець і перемішати. Половину чорносливу відкласти цілим, а другу половину подрібнити. М’ясо
змастити часниковою масою, зробити глибокі надрізи, на-

фарширувати їх подрібненим чорносливом та часниковою
сумішшю і залишити на 2–3 години, щоб просочилося.
Змішати майонез із гірчицею та паприкою. Покласти свинину на фольгу, обмазати гірчично-майонезним соусом,
зверху викласти цілий чорнослив, загорнути у кілька шарів
фольги і залишити як мінімум на 5–6 годин для маринування, після чого покласти на деко і запікати при 200 °C у духовці близько години. Потому зняти або розрізати фольгу
і пекти ще 20 хвилин до рум’яної скоринки.
ЯЛОВИЧИЙ РУЛЕТ ІЗ МОРКВОЮ ТА СПЕЦІЯМИ

Інгредієнти:
1 кг м’якоті яловичини, 2 морквини,
пучок зелені (кріп,
петрушка), 2 зубки
часнику, 2 лаврові листки, 5 горошин духмяного
перцю, 5 горошин
чорного перцю,
1 ч. л. меленого
Фото lady.tochka.net.
коріандру, 1 ч. л.
паприки, 0,5 ч. л. цукру, сіль за смаком.
Приготування. М’ясо помити, обсушити і зрізати
плівки. Гострим ножем зробити надріз по центру м’якоті,
не доходячи до кінця приблизно на 2 см. Потому розвернути шматок і зробити такі ж надрізи на обох половинках,
так само не дорізаючи до кінця. В результаті має вийти
м’ясний пласт завтовшки приблизно 2 см. По всій поверхні м’яса також поробити неглибокі надрізи, накрити
харчовою плівкою і відбити. Натерти перцем, коріандром,
сіллю і цукром. Моркву відварити в підсоленій воді до напівготовності, остудити і дрібно порізати. Зелень посікти.
Часник покраяти пластинками. На підготовлену яловичину викласти моркву і зелень, згорнути рулетом і обв’язати
ниткою. Обкачати м’ясний рулет у спеціях, обтикати його
пластинками часнику, горошинами перцю, шматочками
лаврового листа і загорнути в харчову плівку. Помістити
рулет у широку каструлю з окропом, щоб вода покривала
його, накрити кришкою і варити на середньому вогні приблизно 1,5 години. Вийняти, остудити, видалити плівку
і нитку. Нарізати страву скибочками, викласти на блюдо,
прикрасити зеленню.
БРІЗOЛЬ ПO-ФРAНЦУЗЬКИ

Інгредієнти:
450 г фаршу (яловичина і свинина),
4 яйця, 60 мл молока, 50 г твердого
сиру, 3 солоні огірки, 100 г сметани,
2 зубчики часнику,
олія, сіль, перець,
зелень.
Приготування.
Фото zyttia.org.
Зелень промити
і посікти. Часник почистити і пропустити через прес. У миску влити сметану,
додати зелень і часник, посолити і поперчити до смаку,
перемішати до однорідності. Солоний огірок нарізати тоненькою соломкою. Натерти сир. У глибоку миску вибити
яйця і влити молоко, додати сіль, перець, добре вимішати
і на розігрітій змащеній олією сковороді підсмажити 4 яєчні млинчики. Фарш покласти в миску, посолити і поперчити, вимішати і злегка відбити його. На обробну дошку викласти млинець, на ньому рівномірно розподілити чверть
фаршу, зверху помазати підготовленим соусом і покласти
трохи солоних огірків. Загорнути млинець рулетиком. Так
підготувати всі млинці. Форму для запікання змастити
олією, викласти рулетики, помазати їх зверху сметанним соусом і присипати тертим сиром. Розігріти духовку
до 180 градусів і випікати брізоль 25 хвилин. Готову страву
перекласти на тарілку і подавати до столу.
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n Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

НА ЧЕСТЬ ВЕЛИКОДНЯ ВИШИЛИ 14 ІКОН —
ХРЕСНУ ДОРОГУ ІСУСА ХРИСТА
Фото Юрія ПАВЛІКА.

Так парафіяни із села
Звиняче Горохівського
району прикрасили
свій храм, який рік
тому перейшов до лона
Православної церкви
України. За благородну
ініціативу найстарші і
наймолодші парафіяни
вдячні еліті свого
поселення — освітянам,
а директорка місцевої
ЗОШ І–ІІІ ступенів
Людмила Біланчук і
тепер гуртує жіноцтво до
угодних Богові і людям
справ
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ік тому ми дали обітницю, що повністю
оновимо храм вишиванками. Не купованими,
звісно, бо всіх наших парафіянок я вважаю народними
умілицями, — розповіла Людмила Валеріївна.
Жінок, охочих зробити у
своєму селі часточку Неба на
землі красивою, наче віночок, зголосилося тоді чимало.
Найперше вирішили прикрасити її золотистим кольором
святості, бісеринки якого схожі на сонячні промінці. І вже
невдовзі створені майстринями візерунки на полотні засяяли у вівтарі і в притворі. Були
серед них і перші вишиванки
Людмили Біланчук. Директорка, усміхаючись, зізналася, що ніколи себе не уявляла
вишивальницею. Не тому, що
не хотіла. Чомусь думала, що
на цю роботу в неї не вистачає часу. Тепер дивується, як
після втомливого дня в школі
та домашніх справ їй легко
засиджуватися допізна саме

—Р

Настоятель храму Святого Миколая у Звинячому отець Назарій Шийка освятив
створені парафіянками образи в Прощену неділю, ще до початку карантину.

над узорами, які офірує в Божу
світлицю.
Перші церковні обновки
настільки вподобали поважні літами парафіянки–односельчанки, що закликали молодиць «вишити ще щось гарне». Доброзичлива вдячність
надихнула рукодільниць на
нові прегарні задуми, тож на
Трійцю, яку ще називають Зеленими святами, очі присутніх
у храмі милували блискітками
зелений колір, що символізує
життя, радісні жовті, рожеві,
голубі барви на рушниках і
серветках, доріжках і скатертинах. Є в святині і скромне
«вбрання» в коричневих відтінках, у якому скорбить і нині,
під час Великого посту.

До слова, матеріали на
перші вироби купували за
власні кошти вчителі. Тепер
гроші на них дають господині
мало не з кожної хати. Бага-

на перші вироби купували за власні
« Матеріали
кошти вчителі. Тепер гроші на них дають
господині мало не з кожної хати.
»
то їх жертвує звиняченський
сільський голова Тетяна Панасюк. А недавно жіноцтво
подарувало матінці–церкві
відразу аж 14 вишитих бісером ікон — цілий цикл «Хресна
дорога Ісуса Христа на Голгофу». Важко й уявити, як багато

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у Луцьку квартира
(160 кв. м, можна під офіс, новобудова). Тел. 097 10 20 995.
l Продається квартира (м. Луцьк).
Тел. 066 66 06 303.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Фольксваген Гольф-6», 2013 р. в., 1.6 ТДІ, універсал, щойно пригнаний, розмитнений,
чорний металік, титанові диски, у доброму стані. Тел. 096 81 89 368.
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 Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,

жіночого старання, лагідності, смутку, любові, жертовності, віри разом із тисячами
бісеринок оселилися на тих
образах, бо і старому, і мало-

картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продається картоплезбиральний
комбайн «Aнна», тюковка «Сіпма», сівалка «Нодет», гноєрозкидач. Ціни договірні. Тел: 050 56 24 572, 095 44 35
663, 097 79 38 808.
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 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.

му важко відвести погляд від
правдивості і духовної величі
кожного. Багато хто втирає
сльози на очах, споглядаючи,
як Спаситель тричі падає з
хрестом, ідучи до місця Свого
розп’яття, як на дорозі терпінь
зустрічає Матір Марію, як із

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.

РІЗНЕ
l Продається вулик. Ціна договірна
(м. Рожище). Тел. 050 63 21 785.
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 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.

Нього зривають одяг, прибивають до Хреста, розпинають
і знімають із нього та кладуть
до гробу… Минатимуть роки,
а молоді матусі зможуть за
цією рукотворною історією
розповідати своїм діточкам
про Сина Божого.
Настоятель храму Святого
Миколая у Звинячому отець
Назарій Шийка освятив ікони
в Прощену неділю, якою цьогоріч розпочався березень.
Тоді ж звиняченці з ними ось
так гарно сфотографувалися.
Тим часом нові чудові сюжети вимріюють вишивальниці–умілиці вчитель трудового
навчання, психолог місцевої
школи Олеся Вавринюк, жителька села Вікторія Ковальчук, її мама і свекруха Світлана
Гороть і Галина Ковальчук, колишній педагог Людмила Чепелюк із донькою, вчителькою
початкових класів Тетяною
Кулінко, регент хору Віра Косинська, матушка Алла Шийка, звиняченки Таміла Толстой
із невісткою Ладою, Людмила
Кревська, лікарка–пенсіонерка Галина Хом’як, учителька
початкових класів Любов Голод із невісткою Інною, викладач англійської мови Наталія Шульга, Марія Кулінко,
учениці п’ятого класу Софія
Самолюк та Аліса Бенедисюк.
Заготовки ікон пожертвувала
Вікторія Ковальчук. А вже вишиті полотна майстерно й теж
безкорисливо обметує місцева швея Дарина Хом’як.
Людмила Біланчук із вдячністю каже, що за черговою
партією бісеру вони знову
звернуться до власниці магазину «KANA» в Горохові Наталії
Канцедал, яка щиро допоможе вибрати потрібне для нових вишиванок. Бо з поміччю
Святого Неба люди обов’язково здолають пошесть коронавірусу, і звиняченська церковна родина знову зустрінеться
в храмі Святителя Миколая —
найгарнішій світлиці рідного
села. n

Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам щебінь, 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.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення фасадів.
Тел. 098 39 05 559.
l Недорого зроблю розмітку для автопаркінгу. Тел.: 050 55 23 383, 066
60 77 369.
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.
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Фото з особистого архіву Олександра БАЛАБАША.

Олександр
Балабаш
мріяв стати
правоохоронцем
із дитинства.

Вони познайомилися і закохалися саме на роботі в міліції.

Людмила ВЛАСЮК

уцьк поділений на
12 квадратів, де щодня
патрулює 15 екіпажів,
аби мати цілісне уявлення про
те, що відбувається в місті.
Поліцейський взводу №2 роти
№3 батальйону управління патрульної поліції у Волинській
області Олександр Балабаш
працює у її лавах уже понад
два роки. Він прийшов сюди
за покликом душі, вирішивши
долучитися до формування
нової структури.

Л

«ХОТІЛОСЯ СПРОБУВАТИ
ЩОСЬ ЗМІНИТИ
В СВОЇЙ КРАЇНІ»

— Це видається по-дитячому смішним, але насправді
перший твір, який нам задали
у школі, був на тему: «Ким ви
мрієте стати в майбутньому?»
— пригадує Олександр. — І я
написав, що хочу служити в

міліції. В цій галузі працював
мій батько у Нововолинську і
був для мене взірцем. Я після
закінчення школи планував
вступати у вищий навчальний
заклад внутрішніх справ, але
не вдалося. Вступив до Луцького національного технічного
університету, але після трьох
курсів стаціонару зрозумів, що
це не моє, перевівся на заочне
відділення, відслужив в армії у
Яворові у 24–й окремій механізованій бригаді. А потім подав
документи до відділу кадрів
Нововолинського відділу МВС.
Через півроку вже навчався в
Сокиричах в школі міліції. Працював у патрульно–постовій
службі у Нововолинську.
Олександр каже, що йому
є з чим порівнювати, через те
що служив у міліції. Найважче
— це приймати рішення в абсолютно новій для себе сфері,
бути першопрохідцем. Зараз
же у тих, хто приходить на
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«Є РОБОТА — СЛУЖБА,
АЛЕ ЩЕ Є СІМ'Я,
ЯКУ Я ЛЮБЛЮ»

Найдорожче фото: дружина і двоє діток.

Поліцейський Олександр Балабаш —
один із найкращих патрульних України
Восьма ранку… Екіпаж поліцейських вирушає на
чергування вулицями Луцька. Просто за метр
від пішохідного переходу хтось залишив свій
автомобіль. Після кількох швидких натискань на
клавіші планшету Олександр Балабаш у щойно
створену форму вносить дані про автопорушника,
система видає ім’я та прізвище власника автівки…
Цей волинський патрульний — один із кращих,
хоч і дуже не любить, коли про нього так
говорять. Але саме він потрапив на дошку пошани
разом із 39-ма колегами зі всієї України

— ідеальний», — Олександр
неохоче розповідає про те, як
потрапив у сорок найкращих
патрульних України.
— Я знаю одне: все треба
робити з головою, без поспішних кроків, — говорить чоловік. — Потрібно розібратися в
ситуації, а потім уже вирішувати, що робити. Комунікація
важлива. Як і довіра. Маємо
поважати один одного: і на
дорозі, і в житті.
Про своїх колег Олександр
відгукується якнайкраще і
впевнений на сто відсотків у
їхній чесності.
— Мені не пропонували неправомірну вигоду, бо знають
категоричну позицію щодо
цього, — говорить Олександр.
— І, на щастя, не доводилося
чути, що комусь із моїх товаришів зустрічалися правопорушники, які намагалися б
дати хабар чи «вирішити питання».

службу, є наставники, колеги
з досвідом, які завжди підкажуть. Критерії відбору залишаються доволі жорсткими і
якщо їм не відповідаєш, у поліції служити не будеш.
— Мене привело бажання
долучитися до реформи, —
говорить мій співрозмовник.
— Хотілося спробувати щось
змінити в країні. Подобається
постійне різноманіття, спілкування з людьми. Це навіть
певне випробування, оскільки
ти потрапляєш у нестандартні
ситуації: десь треба реагува-

частіше бути на вулиці, спілкуватися з людьми. Мабуть,
дається взнаки попередня
робота дільничного. У нашій
службі важлива і психологічна
складова. Зазвичай хочеться,
щоб порушник сам розумів,
що він робить щось неправильно. Я можу йти вулицею і
в мене глибоке переконання,
що в особи, яку зустрів, є якісь
заборонені речі. Такі люди
вирізняються. Ти «бачиш» їх
десь на психологічному рівні.
Це складно пояснити, просто
відчуваєш.

одне: все треба робити з головою,
« Ябеззнаю
поспішних кроків. Потрібно розібратись

»

у ситуації, а потім уже вирішувати.
ти швидше і рішучіше, десь —
бути спокійнішим.
Разом із тим він зізнається,
що може оформити адміністративний матеріал, зробити
все, що від нього вимагається,
але не завжди правопорушник
понесе відповідальність. І це
не залежить, на жаль, від одного патрульного.
«ПРАВОПОРУШНИКІВ
«БАЧУ»
НА ПСИХОЛОГІЧНОМУ
РІВНІ»

— Найчастіше надходять
виклики про адміністративні
правопорушення, правил дорожнього руху та конфліктні
ситуації. Важко приходити
в сім’ї, де є малолітні діти,
а батьки п’ють. Стараєшся якось підійти до людини,
спочатку привітатися. А натомість тебе не чують. Немає
такої формули, щоб означала — «оцей поліцейський

— Я у патрульну поліцію
ліцію
прийшов у жовтні 2017-го,
о, —
говорить Олександр. — Мені
подобається громадський
кий
блок, тож намагаюся якнайнай-

Наступний номер «Волині»
вийде у четвер, 23 квітня.

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович
72;39;89
Cвітліковська Галина Йосипівна
72;20;07
Римар Микола Анатолійович
72;38;94
Наумук Сергій Васильович
72;51;02
Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна
72;51;02

Найменше він розповідає
про так званих «закладчиків»,
ця тема болісна. Бо, як зазначають у патрульній поліції
Волині, особливі досягнення
31–річного поліцейського — у
сфері охорони громадського порядку. За 2019 рік він
виявив понад 40 порушень,
пов’язаних із незаконним обігом наркотиків. А ще Олександр каже, що нам усім бракує елементарної культури та
виховання. Наші громадяни
чомусь вважають, що коли
когось принижують, то автоматично підвищуються у своїх
очах. Хоча насправді проявляють неповагу перш за все самі
до себе.
— У нас склалась така ситуація, що багато людей знають права, а от дотримуватись
своїх обов’язків не дуже хочуть, — підсумовує патрульний.
Робота важлива, але найголовніший пріоритет у житті Олександра — це родина.
Дружина Тетяна теж працює в
поліції. Обоє починали службу
у Нововолинську. Виховують
двох дітей: п’ятирічну доньку
і трирічного синочка.
— Є робота — служба, але
ще є сім'я, яку я люблю, —
говорить Олександр. — Потрібно приділяти час дітям,
бо потім може бути пізно. А
щодо поліції, то впевнений,
що нам необхідні зміни. Тому
я тут. І ця мотивація нікуди не
зникне, навіть якщо буде дуже
складно. n
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