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n Пряма лінія

Фото Олександра ПІЛЮКА.

volyn.com.ua
ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua
ffac
fa
ac
a
c ebo
e book.com/vo
eb
bo
bo
o lyn
llyyn
y n .co
cco
om
m.u
m.
.u
ua

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.

n Герої нашого часу

Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

Сашко завжди буде вдячний
батькові, який своїм вчинком
дав йому майбутнє.

Василь Шумик за героїзм у війні з Росією
удостоєний ордена «За мужність»
III ступеня.

Кіборг вижив у пеклі,
щоб через 5 років
віддати нирку синові

Головний поліцейський Волині
Юрій КРОШКО:
«Поставити правоохоронця
біля кожного храму, на жаль,
не можемо»
с. 4

»

n Знай наших!

Василь Шумик із Камінь-Каширського району,
який воював за Донецький аеропорт, врятував
життя своїй єдиній дитині. Родинна операція була
успішно проведена у Ковельській центральній
районній лікарні
с. 8—9

Фото valikhnovskimd.com.

На земляк
Наш
ввигадав
игада капсулу для
тра
транспортування
хворих із
к
коронавірусом

»

Команда відомого лікаря
Ростислава Валіхновського —
на передовій боротьби
з пандемією.
с.

»
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n Вітаємо!

Неймовірна Галино Іванівно!
Нехай у Вашому серці завжди буде чаруюча весна,
яка даруватиме крила любові найближчим людям
для захисту,
захисту, і д
ля п
на землі — і для
для
польоту!
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и, — ллюбов!
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Ваших
І оочі
чі ввнуків
нууків В
аши
их — це ллюбов!
юббо
Щиро
Щ
Щи
ро з л
любов’ю друзі
Волинь»,
з «Газети
«Га
газети
««Цікавої
Ц
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?
ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Увага! АКЦІЯ! До 14.05.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

24 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.02, захід — 20.30, тривалість дня — 14.28).
Місяць у Тельці. 3 день Місяця.
Іменинники: Микола, Петро, Олександр, Людмила, Яків.
25 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.00, захід — 20.32, тривалість дня — 14.32).
Місяць у Тельці, Близнятах. 4 день Місяця.
Іменинники: Василь, Давид, Іван, Ярослав.
Фото photoukraine.com.

Фантастика: Великдень без обмежень

26 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.58, захід — 20.34, тривалість дня — 14.36).
Місяць у Близнятах. 5 день Місяця.
Іменинники: Артем, Хома.

Фото Національного антарктичного наукового центру.

27 КВІТНЯ

Читаю стрічку новин
і складаю незвичне
в одне: «І настане
такий день, що люди
боятимуться йти до
храму у найвеличніше
релігійне свято. А ті,
що підуть, одягнуть
маски…»

Сонце (схід — 5.56, захід — 20.35, тривалість дня — 14.39).
Місяць у Близнятах, Раку. 6 день Місяця.
Іменинники: Антон, Іван, Мартин.
28 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.54, захід — 20.37, тривалість дня — 14.41).
Місяць у Раку. 7 день Місяця.
Іменинники: Анастасія, Андрій, Василина, Віктор.

Оксана КОВАЛЕНКО

«… Священники у святкових ризах вийдуть із церков та
ходитимуть вулицями. І люд
триматиметься подалі від них
і один від одного. У той Великдень святкові піснеспіви у храмах втратять багатоголосся. І
так буде по всіх українських
церквах, крім однієї. Стоятиме
вона за тридев’ять земель серед весняних снігів. І службу
вестиме там не священник, а
науковець»…
Єдиний храм в Україні з
повноцінним святкуванням
дійсно є. Церква Святого
Володимира (ПЦУ) розташована в Антарктиді. Полярники, які нещодавно через карантинні обмеження
ледь добралися на станцію
«Академік Вернадський»,
тепер тішаться унікальним
привілеєм: святкували разом. А все тому, що Антарктида — єдиний континент

n

«…і прости нам провини наші»
Ми звертаємося із цими словами до Бога у важкі
хвилини свого життя. Як ось і в такі, які нині нас
настигли
Катерина ЗУБЧУК

Дослідники запевнили, що не порушували правил карантину, адже
Антарктида досі залишається єдиним континентом, де немає коронавірусу.

без коронавірусу. Керівник
24–ї антарктичної експедиції
Ігор Дикий, який вів богослужіння, привітав усіх співвітчизників із Великоднем:
«Бажаємо усім міцного здоров’я, миру і злагоди. Божого

благословення на всі родини!
Хай воскресне у наших серцях віра в добро. Христос
Воскрес! Воістину Воскрес!»
Серед тих, хто слухав привітання, – рівнянин Ігор Дейнека з 25-ї експедиції.

Дах школи у Тростянці
ремонтували з допомогою
альпіністського
спорядження

Спробуйте —
не пошкодуєте!

Напередодні Великодня у навчальному
закладі з покрівлі позривало вітром листи
шиферу
Кость ГАРБАРЧУК
Фото tak-prosto.info.

Поснідати
нашвидкуруч
Поспішаєте? Нема часу на те,
щоб перекусити? Звісно, готувати
легуміни ніколи. Але сирний тост
із яйцем — страва на раз, два,
три. І при цьому смачна і ситна
Інгредієнти: 1 яйце, 1–2 скибки
хліба для тостів, скибочка сиру, 1 ч. л.
вершкового масла, олія (продукти на
одну порцію).
Приготування. Підсушити хліб у тостері або на сковороді. Покласти зверху чи між скибками сир і розтопити в
мікрохвильовці. Приготувати яйце пашот і викласти зверху. Або ж підсмажити окату яєчню. Подавати тост гарячим.
А про традиційний та альтернативний способи приготування яйця пашот
можна дізнатися в «Цікавій газеті на
вихідні» за 23 квітня. Крім того, у постійній рубриці «Пальчики оближеш!»
— відмінності між білими і коричневими
яйцями, цікаві рецепти страв із цим інгредієнтом. А за тиждень, у випуску за
30 квітня, — найрізноманітніші наїдки
з курятини. Не пропустіть!

Із проханням допомогти голова Тростянецької
об’єднаної територіальної громади Ківерцівського району Олександр Ковальчук та директор
школи Микола Глинський звернулися до відомого
тренера, майстра спорту України, заступника голови громадської організації «Школа безпеки та
виживання дітей «ТИВЕР» Юрія Тананайського.
«Після негоди та поривів вітру відремонтували
частину даху в загальноосвітній школі села Тростянець. Добрі справи та допомога навчальному
закладу», — йдеться у повідомленні Юрія Тананайського у Facebook.
Фото з фейсбук-сторінки Юрія ТАНАНАЙСЬКОГО.

Цими днями натрапила у фейсбуці на нестандартну пораду з приводу того, як сьогодні, в час пандемії, треба нам мити
руки: 30 секунд або один приспів «Червоної рути». Справді,
так цікавіше, коли не рахуєш миті, а подумки «прокручуєш»
рядки цього шедевру. А мені пригадався художній фільм «Поводир, або Квіти мають очі», режисер якого — волинянин
Олесь Санін. Головний герой сліпий бандурист Іван Кочерга,
якого супроводжує американський хлопчик Пітер, потрапляє
у село до своєї коханої. Вранці жінка варить на сніданок яйця
і читає «Отче наш». Малий зацікавлено питає, для чого вона
це робить. І у відповідь чує, як двічі вона промовить цю молитву, то яйця будуть ріденькі, а коли тричі, то круті (числа
названі, звичайно, без претензії на точність, бо вже давно
фільм дивилася).
Думаю, нам сьогодні можна, миючи руки, і «Червону руту»
співати, що уже стала своєрідним українським пісенним гімном, і «Отче наш» читати, промовляючи як мантру ці слова:
«…і прости нам провини наші». А провин маємо багато. Насамперед перед своїм домом — довкіллям, частинкою якого
ми є. Людина підкорила природу в боротьбі за її ресурси в
своїх інтересах і поставила себе на грань екологічної катастрофи. На жаль, ми згадуємо про це лише тоді, коли нам
важко. Як і про «Отче наш».

n Погода

«Край теплої долини, цвіте,
біліючи, черешня у гаю»
Так пише про «юний світ весни» неперевершений
майстер мініатюри, оригінальний український поет
Володимир Свідзінський
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник, 24 квітня — мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря по області вночі — від 1 до
5 градусів тепла, на грунті заморозки до мінус 5, удень —
14–19 вище нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 24 квітня було 1968 року –плюс 26, найхолодніше —
1988–го – мінус 3 градуси.
25 квітня буде хмарно, з проясненнями, вночі місцями невеликі опади, вдень — дощ. Вітер південно–західний, з переходом на північно–західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — від 3 до 8
градусів вище нуля, вдень — плюс 12–17. 26–го — мінлива
хмарність, вночі місцями невеликий дощ, удень — без
опадів. Вітер північно–східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 1 до 5 градусів тепла, на грунті
заморозки від 0 до мінус 3 градусів, вдень — 8–13 вище нуля.
27–го — мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно–
західний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі — від 0 до 5 градусів тепла, на грунті та в повітрі
0—5 морозу, вдень — 10–15 вище нуля.
У Рівному 24–25 квітня мінлива хмарність. Температура повітря від 3 градусів вночі до 14 вище нуля вдень.
26–27–го — хмарно, з проясненнями, без
опадів. Температура повітря вночі — 4 градуси вище нуля, вдень – плюс 13.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Досвід туриста несподівано знадобився.

Тел. 72–38–94
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РІЧНИЦЯ ДЕБАТІВ НА СТАДІОНІ:
ЯК ТЕПЕР ВІДПОВІСТЬ ЗЕЛЕНСЬКИЙ
НА СВОЇ Ж ЗАПИТАННЯ?
19 квітня 2019 року Володимир Зеленський виступив на дебатах на стадіоні проти
чинного тоді Президента Петра Порошенка і поставив йому ті запитання,
які для нього, очевидно, були пріоритетними
Фото bbc.com.

Юрій БУТУСОВ,
журналіст,
головний
редактор
видання
Цензор.НЕТ

тже, я виписав всі запитання Зеленського та деякі
його твердження. Що зможе він відповісти на це сьогодні
сам?
1. «Як так вийшло, що
Україна майже найбідніша
країна при найбагатшому президентові в історії?»
Україна залишається бідною,
причому порівняно з 2018-м роком почалося падіння промислового виробництва, економічні
реформи за рік не розпочалися, а статок Президента Зеленського хоч і не найбільший,
але такий, що дає йому змогу
літати на відпочинок на чартері
в Оман, що можуть собі дозволити тільки мультимільйонери.
2. «Чому паліїв магазину
«Рошен» знайшли за 4 години, а паліїв військових складів і підривників автомобіля
Шеремета не можуть знайти
кілька років?»
Паліїв складів за рік
не знайшли. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що склади підірвали бійці
української Військової служби
правопорядку, але його заяву
тут же спростували правоохоронні органи. Підозри не вручені.
Найбільш імовірна тут російська
диверсія, але фактично Зеленському на це відповісти нічого.
Підривників автомобіля Шеремета сам Зеленський, Генпрокурор Рябошапка і міністр МВС
Арсен Аваков оголосили винними
на пресконференції, зараз йде
процес: підозрювані — це артист
Андрій Антоненко і ще група осіб.
Ніяких прямих доказів провини
Антоненка не пред’явлено досі,
ряд непрямих уже спростовано.
Поки немає підстав говорити про
розкриття злочину.
3. «Чому ніхто не сидить
за Іловайськ та Дебальцеве?»
Зеленський повністю провалив розслідування Іловайська
та Дебальцевого. Ці справи забрали у тих слідчих, які їх вели,
фактично люди Зеленського
викинули розслідування в архів
СБУ, і суд досі не почав розгляд.
На це питання Зеленський зараз
нічого не відповість. Обман.
4. «Чому через 5 років ми
так і не знаємо вбивць на Майдані?»
Слідство по Майдану при
Зеленському просувається
всупереч діям керівників, яких
призначає Зеленський. Генпрокурор Руслан Рябошапка на догоду голові ОП Богдану та його
партнеру ексзаступнику голови
АП Януковича Портнову звільнив
начальника управління спецрозслідувань ГПУ по Майдану Сергія
Горбатюка. Також були звільнені

О

Під час дебатів Зеленський сказав Порошенку: «Я ваш вирок». Після року при владі є підстави побоюватись,
щоб преЗЕдент не став вироком для України.

ряд прокурорів, які відігравали
важливу роль у розслідуванні.
В.о. голови Держбюро розслідувань Венедіктова призначила
своїм заступником одного з адвокатів експрезидента Януковича Бабікова. Підозра в масових
вбивствах пред’явлена… активісту Майдану Тетяні Чорновол!
Причому з порушенням закону
про амністію учасникам Революції. Оскільки в Управлінні з розслідування Майдану з підозрою
Чорновол не погодилась, то цю
справу доручили відкрити іншому управлінню, яке ніколи раніше
Майданом не займалося. Відповісти Зеленському нічого. Обман.

але повідомити про підозру так
і не наважилися, тому що ніяких
порушень у рішенні направити
кораблі у свої води бути не може.
7. «Скільки грошей вам потрібно взяти з бюджету країни,
щоб наїстися?»
Жодної справи проти Порошенка або його найближчого
оточення за підозрою в розкраданні грошей бюджету не відкрито, самому Порошенку підозри
в корупції не повідомлено.
8. «Куди поділися наші карпатські ліси?»
Чудове запитання. Жодної справи про розкрадання
лісу нема, ніяких звинувачень

сам Зеленський до своєї поради
« Зрозуміло,
не прислухався і на 1500 гривень не живе.
На відпочинок в Оман Президент літав приватним
літаком, один переліт на якому дорівнює річним
пенсіям 300–400 пенсіонерів.

»

5. «Не хотіли б ви взяти
участь в експерименті і спробувати прожити на 1500 гривень пенсії хоча б один місяць?»
Зрозуміло, сам Зеленський
до своєї поради не прислухався
і на 1500 гривень не живе. На відпочинок в Оман Президент літав
приватним літаком, один переліт
на якому дорівнює річним пенсіям
300–400 пенсіонерів. Так що відповісти на це Зеленському нічого.
6. «Як можна було на п’ятому році війни, усвідомлюючи
небезпеку, відправляти на вірну смерть 24 моряки в Керченську протоку?»
Питання було безграмотне,
оскільки згідно з міжнародним
правом Керченська протока —
українські води, де наші кораблі
повинні ходити безперешкодно. Моряків Зеленський повернув по обміну полоненими, яких
взяли в попередні роки. Було
розпочато провадження щодо
відповідальності Порошенка,

не оголошено. Сам Зеленський
на це запитання нічого не відповість.
9. «Чому не покарані поплічники Януковича?»
Чудове питання. Зеленський
не покарав жодного поплічника
Януковича. Якраз навпаки —
Офіс Президента офіційно прийняв Портнова (ексзаступника
глави адміністрації Януковича),
а адвокат Януковича Бабіков став
заступником голови ДБР. Так що
сам Зеленський на це запитання
нічого не відповість. Обман.
10. «Скільки особисто вам
занесли з «Роттердам+»?»
Чудове запитання. Жодних
кримінальних проваджень за рік
і ніяких підозр по «Роттердам+»
(методика формування ціни
на вугілля. — Ред.) немає. Більше того, сам Зеленський активно
співпрацює і постійно виступає
на телеканалах головного бенефіціара «Роттердам+» Ріната
Ахметова. До того ж, буквально
минулого тижня Зеленський при-

значив на посаду в.о. міністра
енергетики Ольгу Буславець, яка
працювала в Міненерго під час дії
«Роттердам+». Тепер Зеленський
на це запитання не відповість.
Обман.
11. «Чому ви скасували
закон про незаконне збагачення?»
Закон про незаконне збагачення діяв з 2015 року, але жодного вироку по ньому не винесено. У лютому 2019-го закон був
фактично заблокований Конституційним Судом. У жовтні 2019-го
Зеленський домігся прийняття
цього закону знову. Але ось парадокс — жоден чиновник за ним
при Зеленському, як і раніше при
Порошенкові, не тільки не засуджений — навіть не повідомлено
жодної підозри.
12. «Чому не знята недоторканність депутатів?»
Закон про зняття недоторканності з депутатів був проголосований з правками, які абсолютно суперечать змісту. Для
будь-яких дій проти народних депутатів правоохоронним органам
тепер потрібна санкція Генерального прокурора, тобто депутати,
як і раніше, — на особливому
становищі порівняно з іншими
громадянами. Обман.
13. «Добровольці та патріоти опинилися в тюрмах,
тому що вони для вас загроза?»
Дуже цікаве питання. Тому що
жодних амністій добровольцям
і патріотам Зеленський не оголошував. Навпаки, справи Антоненка і Стерненка свідчать, що
патріотів судять інтенсивніше
у порівнянні із проросійськими
діячами.
14. «Чи пам’ятаєте ви, що
таке люстрація?»
При Зеленському почалося
масове відновлення на посадах
люстрованих чиновників. Чого
вартує тільки призначення головою ОП люстрованого Богдана,
а прокурором Києва — люстрованого Сергія Юлдашева (наказ

про призначення пізніше скасували).
15. «Яка ваша частка з незаконного копання бурштину?»
Чудове запитання, тим
паче, що бурштин продовжують
копати. Нікому не повідомлено
про підозру. Кому тепер йде частка? Хотілося б почути відповідь.
16. «Чому цукерки «Рошен» продаються в магазинах
Москви? Це правда, що цукерки «Рошен» є в пайках повстанців ЛДНР?»
Так це чи ні — за цілий рік
ні Зеленський, ні будь-які офіційні органи ніяких заяв не зробили.
Немає відповіді від Зеленського.
17. «Як обвалилася гривня?»
Ніяких підозр нікому з посадових осіб не було повідомлено.
Чудове запитання, на яке Зеленський не дав відповіді.
18. «Чому Гонтарєва ховається в Лондоні?»
На це питання Зеленський
не дав відповіді.
19. «Усі люди, які порушують закон, усі Свинарчуки,
Гладковські і якщо серед них
буде Коломойський — усі сядуть за ґрати».
Ніхто не сів за грати з тих,
кого Зеленський називав на дебатах. Не винні?
20. «Головне запитання: чи
понесе кримінальну відповідальність попередня влада
і ви, зокрема? Чи будете ви,
якщо вам доведеться постати перед судом, говорити, що
це помста або політичне переслідування?»
Питання прекрасне, Зеленський говорить про політичне
переслідування, але ніякої кримінальної відповідальності ніхто
з минулої влади не поніс.
21. «Коротке запитання:
вам не соромно?»
Так, Володимире Олександровичу, хотілося б почути вашу
відповідь.
22. «Петро Олексійович
хотів почути наші принципи.
Ось вони.
Рівність всіх перед законом — те, чого у вас не було (а зараз воно настало? — усі ремарки
в дужках належать автору. — Ред.).
Зняття недоторканності
з депутатів, суддів, президентів (формально проголосований
закон про недоторканність депутатів, але фактично він зберігає
привілеї).
Це закон про імпічмент
(не прийнятий). (Від редакції:
Закон прийнятий, але експерти
називають його таким, яким фактично неможливо скористатись).
Закон про відкликання депутата (не прийнятий).
Друге — медицина. Що
стосується реформи, скажіть мені, будь ласка, якщо
якісних ліків немає, якщо доступних цін на ліки немає,
якщо нормальних умов у лікарнях немає, якщо нормальних зарплат у лікарів немає,
яка нафіг реформа? (Зеленський не збільшив фінансування
на проведення медреформи, ситуація з ліками і лікарнями стала
очевидною в ході епідемії коронавірусу, влада не забезпечила
медиків навіть елементарними
масками).
Щодо доріг — мені нема
чого сказати, тому що їх немає
(обсяги дорожнього будівництва
в країні менші за його обсяги
у 2018 році).
І з приводу війни: ми зробимо все, щоб її закінчити (війна
триває)». n
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n Пряма лінія

Головний поліцейський Волині Юрій КРОШКО:
«Поставити правоохоронця біля кожного
храму, на жаль, не можемо»
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Бурштин, незаконні вирубки лісу,
кадрові зміни у правоохоронному
відомстві і, звісно, карантин —
це основні теми розмови нового
начальника ГУ Нацполіції
в області з читачами «Газети
Волинь» під час прямої лінії
в нашій редакції. Крім того,
жителі краю повідомляли
керівника про помічені
порушення і вносили свої
пропозиції до роботи копів
Леонід ОЛІЙНИК

«У НАШОМУ СЕЛІ ДЕКІЛЬКА
КОНФЕСІЙ, АЛЕ КАРАНТИНУ
НЕ ДОТРИМУЮТЬСЯ ВІРЯНИ ЛИШЕ
ОДНІЄЇ РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ…»

— Яка роль Національної поліції
у боротьбі з коронавірусом? — запитую перед початком прямої лінії
нашого гостя.
— Всі підрозділи Нацполіції нині переведені на посилений варіант несення
служби. На Волині діє 17 карантинних
постів, на яких несуть службу і патрульні, і співробітники ГУ НП. Ми роз’яснюємо людям суть обмежувальних заходів
і контролюємо, як дотримуються самоізоляції українці, які приїхали із країн,
потенційно небезпечних щодо розповсюдження коронавірусу. Ці люди підписують на кордоні відповідне зобов’язання, поліцейські контролюють, чи вони
його дотримуються, відвідують та телефонують.
— Скільки порушень карантинного режиму ви виявили?
— Таких протоколів уже складено
більше сотні. Основна частка стосується
неприпинення роботи торговельних, розважальних закладів, ресторанів та кафе.
Небайдужі волиняни активно повідомляють нас про порушення. Крім того, працюємо з окремими громадянами, зокрема,
зупиняємо людей без масок у громадських місцях.
— Якщо на порожній вулиці людина зніме маску, щоб подихати свіжим
повітрям, чи є ризик, що із-за повороту вийде поліцейський і складе
на неї протокол? — цікавиться пані
Леся з Горохівського району.
— Такого немає. Ми підійдемо
до людини і роз’яснимо, що заборона
існує, і її потрібно виконувати. Якщо
громадянин поставиться із розумінням, проблем не буде. Але трапляються випадки, коли волиняни агресивно
реагують на зауваження працівника по-

ДОВІДКОВО:

Юрій Олександрович очолив волинську поліцію у лютому 2020 року.

вже змінили майже всіх керівників райвідділів поліції:
« Ми
більшість переміщено, щоб зменшити корупційні ризики.
ліції, нецензурно висловлюються, тоді
ми складаємо протокол.
— Чи є у вас планові показники,
на скількох осіб потрібно скласти
протоколи?
— Ніхто жодних норм нам не доводить, наше завдання — не скласти
протокол і притягнути до відповідальності, а достукатися до людей. Пояснити, що такі жорсткі заходи впроваджені
не для поліції, не для держави, а для їхньої безпеки.
— Вас турбує Валентина Петрощук із Нововолинська. Нині заручниками ситуації стало багато священників, які переконують вірян
дотримуватися правил карантину,
стежать, щоб лише 10 людей було
в церкві, але вони не можуть проконтролювати, що відбувається
на подвір’ї. Чи не могли б поліцейські чергувати у свята біля храмів?
Адже наші люди, коли бачать правоохоронців, поводяться по-іншому.
— Ми з керівниками всіх релігійних

»

конфесій обговорили порядок богослужінь, всі знають, що вони дозволені,
але без вірян у церкві. Я закликаю людей дослухатися до цього. Наші співробітники періодично відвідують храми,
але поставити поліцейського біля кожного, на жаль, не можемо.
— У нашому селі є декілька релігійних конфесій, усі дотримуються
карантину, крім представників однієї: збираються по 40 людей, ходять групами із дітьми, а поліцейські нічого не роблять, — розповідає
читачка, але просить не називати
ні її прізвища, ні населеного пункту.
— Ми ще раз звернемося до очільника релігійної громади, думаю, нам
вдасться його переконати.
«ПРОТИ ВОЛИНСЬКИХ ЛІСОКРАДІВ
УЖЕ ПОРУШЕНІ КРИМІНАЛЬНІ
СПРАВИ»

— Вас турбує голова Горохівської
громадської організації «Ветеран»
Ігор Богонос. Чи підтримуєте рух

ПЕРЕДПЛАТІТЬ СВОЇ УЛЮБЛЕНІ
ВИДАННЯ НА ІІ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
З 7 квітня 2020 року об’єктами поштового зв’язку
АТ «Укрпошта» розпочато приймання передплати
на періодичні друковані видання України на ІІ півріччя
2020 року.
Передплатна кампанія на ІІ півріччя 2020 року на вітчизняні видання
проводиться за передплатними Каталогами у такі терміни:
l на видання ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СФЕРИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ до 15 червня 2020 року;
l З ПОТОЧНИХ МІСЯЦІВ 2020 року в обласному центрі
до 15 числа, в інших населених пунктах до 10 числа включно кожного місяця, що передує передплатному;
l НА МІСЦЕВІ ВИДАННЯ (обласні, міські, районні)
до 25 числа включно по річній і поточній передплаті.
Приймання передплати здійснюється в усіх відділеннях поштового зв’язку, листоношами на доставних
дільницях та у Групі передплати Волинської дирекції
АТ «Укрпошта» (по безготівковому розрахунку).
Волинська дирекція АТ «Укрпошта» запрошує
вас передплатити свої улюблені видання.

Юрій Крошко народився 25 серпня
1977 року в Житомирі.
У 1998- му закінчив Національну академію внутрішніх
справ України.
З 1998 по 2018 роки працював
на різних посадах у поліції Житомирської області та заступником начальника управління у Кіровоградській
області. Перед призначенням на посаду начальника поліції Волині очолював
управління стратегічних розслідувань
в нашій області.
З дружиною Оленою виховують
двох синів. Сім’я проживає в Житомирі.
«Мої діти із дружиною — в іншій
області. Вона зараз займається їхнім дистанційним навчанням, допомагає робити уроки меншому,
а старший уже студент — вчиться
самостійно», — розповів головний
поліцейський області.
колишніх працівників МВС за відновлення наших прав, зокрема
на належну пенсію?
— З ветеранами ми спілкуємося,
дослухаємося до їхньої думки і в межах
законодавства намагаємося допомогти щодо повернення достойних пенсій.
— Коли офіцер Мар’янівської
громади отримає службовий автомобіль?
— У нас в області є 30 поліцейських громад. На жаль, поки жоден
із них не забезпечений транспортом,
але я надіюсь, що до кінця року вони
отримають авто, адже це передбачено
на рівні міністерства. Мар’янівська громада буде однією з перших.
— Традиційно під час свят зростає кількість крадіжок, але цього року всі волиняни вдома. Утім,
грабіжникам карантин «дозволив»
легально маскуватися. Як загалом
ця ситуація позначилася на рівні
злочинності?
— Траплялося декілька крадіжок
у медичних масках, але вони нічим
не відрізнялися від тих, що були до карантину. Я сподіваюся, вони будуть
розкриті і ми оприлюднимо подробиці.
Загалом кількість майнових злочинів
трішки зменшилась, але різкої зміни
криміногенної обстановки ми не спостерігаємо.
— Телефоную із Ківерців. Мене
турбує незаконна вирубка лісів, зокрема на території місцевого лісництва.
— Проблема є. Щоправда, я лише
місяць на посаді. Зараз ситуація вивчається. Обіцяю, що зробимо все,
аби такого явища не було. Кримінальне
провадження зареєстроване, і не одне,
але подробиць зараз розголошувати
не можу.
— На вирубку лісів карантин навряд чи вплинув, так само, як і на незаконний видобуток бурштину. Яка
зараз ситуація у цій сфері?
— Місця можливого видобутку бурштину охороняє поліція та нацгвардія,
як і до карантину. Всі наряди знаходяться на своїх місцях та маршрутах.
Повідомлень про те, що десь на Волині
копають бурштин, у поліцію не надходило.
— Ви не так давно очолюєте Головне управління Нацполіції в області. Які зміни плануєте впровадити в роботі відомства? — ставить питання наш передплатник з Ковеля.
— Наша діяльність суворо регламентована законом, а що стосується
кадрових питань, то ми вже змінили
майже всіх керівників райвідділів поліції: більшість переміщено, щоб зменшити корупційні ризики, у декого око
вже «замилилось», а дехто і втратив
свою посаду.
Відеоверсія прямої лінії — незабаром
на сайті volyn.com.ua.

www.volyn.com.ua
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n Болить!
Фотоколаж «Гаряча калина».

«Згадаймо героя України
у нашій молитві!»
На другий день Великодня на Сході України, поблизу Мар’їнки під час
виконання бойового завдання обірвалося життя 28-річного уродженця
Любомля Андрія Шинкарука. 22, 23, 24 квітня в районі оголошено Дні жалоби
Марина ЛУГОВА

овідомляючи про це на
своїй сторінці у фейсбуці в день загибелі
бійця, колишній військовий
капелан єпископ Української
греко–католицької церкви
Степан Сус, писав: «Сьогодні від рук ворогів, які нічого
не шанують, навіть свято Воскресіння Господнього, загинув лейтенант Шинкарук Андрій, випускник Національної
академії сухопутних військ
імені Петра Сагайдачного.
Слава Україні! Героям слава!
Вічная пам’ять! Згадаймо героя України у нашій молитві!»
А ось слова, якими відгукнувся на цю втрату колишній
керівник батальйону територіальної оборони «Волинь»,
екскерівник роти «Світязь»,
заступник начальника поліції Волинської області Сергій

П

пам’ятаємо, як він повертався в 2015-му,
« Ми
але не для того, щоб залишитися вдома,
бо вирішив учитися і знову відправився
на війну уже офіцером. Офіцером і загинув.
Козак: «Він був справжнім солдатом у 2014–му… Справжнім
офіцером. Клята сука–війна,
коли ж ти наситишся?»
Андрій Дем’янчук із Любомля, звертаючись у фейсбуці до земляків, закликав їх
віддати молодому офіцеру останню шану, повагу, пам’ять,
прийшовши на дорогу з квітами, свічками, прапорами,
коли він буде повертатися
додому (загиблого мали привезти в рідне місто вчора ввечері, а похорон призначений
на сьогодні. — Ред.).
Він писав: «Немає свята
для російських найманців, і

»

нам це свято роблять гірким.
Андрій Шинкарук був одним
із тих, хто пішов у першій хвилі мобілізації в 2014 році. Ми
пам’ятаємо, як він повертався в 2015–му, але не для того,
щоб залишитися вдома, бо
вирішив учитися і знову відправився на війну уже офіцером. Офіцером і загинув.
Любомль, давайте спробуємо віддати молодому
офіцеру останню шану, повагу, пам’ять, прийшовши на
дорогу з квітами, свічками,
прапорами, коли він буде повертатися додому. Ми робили
це вже не один раз. Не думаю,

n Політика

Фото eurosolidarity.org.

Народний депутат
України від фракції
«Європейська
солідарність» побував у
Луцьку, щоб передати їх
для медичних працівників
Волинської обласної
інфекційної лікарні.
Ці необхідні речі були
закуплені коштом
корпорації «ROSHEN»
та надійшли до медичної
установи через Фонд
Петра Порошенка

коліно через два метри…».
Редакція нашої газети висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. n

ГРАБІЖ СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ
Оперативники Луцького відділу поліції
спільно із патрульними поліцейськими міста
затримали 23-літнього мешканця обласного
центру, котрий відкрито викрав у 22-річного
жителя Локачинського району 200 польських
злотих
Анна ПАВЛОВСЬКА

равоохоронці встановили, що в передобідню пору
на вулиці Декабристів зловмисник під приводом
обміну грошей вирвав із рук потерпілого купюри
і втік. Завдані збитки становлять у перерахунку на національну валюту 1 тисячу 300 гривень. Зловмисника затримали. Слідчі оголосили йому про підозру у скоєному
злочині за ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу
України. Санкція статті передбачає, зокрема, до 6 років
позбавлення волі.
Вирішується питання про обрання міри запобіжного
заходу. Триває досудове слідство. n

П

Петро МАКАРУК

Г

що карантин стане нам на заваді. Довга дорога від початку
Володимирської вулиці і до
кінця вулиці Шевченка дасть
можливість кожному стати на

n Новини краю

Андрій Парубій привіз на Волинь
100 захисних халатів
від Фонду Петра Порошенка

оловний лікар інфекційної лікарні Руслан Морочковський розповів, що на
цей момент медичний заклад
надає необхідну допомогу пацієнтам, які надходять із коронавірусом. Він зазначив, що
персонал занепокоєний тим,
що знаходиться у зоні ризику,
тому подякував Фонду Петра
Порошенка за надану допомогу, адже захисні халати дадуть
змогу працівникам установи
почуватися набагато безпечніше.
«Європейська солідарність»
та її народні депутати вже протягом декількох тижнів передають допомогу медичним закладам у різних областях України.
Ми усвідомлюємо, що найважливішим сьогодні є захист
тих, хто стоїть на передовій
боротьби з інфекцією — лікарів, — заявив Андрій Парубій.
— На жаль, найвищий відсоток серед тих, хто захворів, —
це якраз медичні працівники,

Сьогодні жителі Любомля попрощаються із земляком, який був свого
часу справжнім солдатом, а згодом — справжнім офіцером.

Насамперед допомогу Фонд Порошенка надає тим закладам,
які першими приймають людей із підозрою на коронавірус, зокрема
таким, як Волинська обласна інфекційна лікарня.

тому ми передали до лікарні в
Луцьку сто захисних халатів, які
мають убезпечити їх від зараження. Передусім, ми надаємо
допомогу тим закладам, які

цію від нас стосовно того, що
сьогодні необхідно лікарням,
та передав допомогу, яка була
закуплена в інших країнах. Ми
будемо продовжувати цю ро-

найвищий відсоток серед тих, хто захворів,
« На— жаль,
це якраз медичні працівники, тому ми передали
до лікарні в Луцьку сто захисних халатів, які мають
убезпечити лікарів від зараження.

»

першими приймають людей із
підозрою на коронавірус, таким як Волинська обласна інфекційна лікарня», — розповів
Андрій Парубій.
«Я спілкувався з головними
лікарями різних медзакладів
нашої області, які розповіли
про їхні потреби. Фонд Петра
Порошенка отримав інформа-

боту, знаємо стан справ у лікарнях, ми постійно на зв’язку
з головними лікарями і щойно
отримаємо допомогу — вона
буде направлена у заклади, які
її потребують», — зазначив голова Волинської територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність»
Іван Мирка. n

ПРОЛАМАЛИ
ЧОЛОВІКОВІ ГОЛОВУ,
А ПОТІМ ПІДПАЛИЛИ ХАТУ
У понеділок о 14.30 надійшло повідомлення
від працівників ДСНС, що під час гасіння
пожежі у будинку в селі Іванчиці
Зарічненського району на Рівненщині
виявлено тіло господаря
Богдана КАТЕРИНЧУК

лідчо–оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що у 59–літнього загиблого наявні тілесні ушкодження. Згідно із лікарським свідоцтвом, смерть чоловіка настала внаслідок опікового
шоку, отриманих опіків дихальних шляхів та м’яких тканин тіла. Крім того, судмедексперт виявив рубані рани
голови та відкриті переломи кісток склепіння черепа із
крововиливами під оболонку головного мозку.
За цим фактом слідчі Зарічненського відділення поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією
частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України
(умисне вбивство). Для встановлення всіх обставин події, безпосередньо місця скоєного злочину та причетної
до нього особи поліцейські в рамках досудового розслідування провели додатковий огляд домогосподарства загиблого. Відомо, що він зловживав алкогольними
напоями і проживав сам. Розшукові заходи та слідчі дії
тривають. n
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
журналістка

Помолімося
за їхні душі.
Вдома…
У перший тиждень після Пасхи українці
зазвичай відзначають Провідну або
Поминальну неділю. Інша її назва –
Гробки, Радониця, Томина (Фомина)
неділя. Проходить вона у різні дні тижня
– суботу, неділю чи інші, як де заведено.
Усе залежить від звичаїв і традицій
місцевості
роводи – особлива для усіх нас подія. Цього дня ми йдемо на кладовища, щоб поділитися радістю Воскресіння Христового
з тими, хто відійшов у Вічність, кого любили, подякувати їм за все хороше, що зробили для нас.
Ми віримо, що вони чують ці слова вдячності. За
народними переказами, на Великдень Бог відпускає їхні душі на землю. А в Поминальну неділю
вони повертаються назад, на небо. Кажуть, якщо
у цей день йде дощ, то це плаче чиясь душа, яку
не відпустив Господь. До Проводів люди готуються – прибирають могили, заквітчують їх. Цього дня на цвинтарях завжди людно, а священники здійснюють заупокійні молитви, кроплять
місця поховань свяченою водою.
Але цьогорічні Проводи будуть незвичними.
Бо свої корективи вніс коронавірус. За рішенням
Священного Синоду Православної церкви України вони переносяться на 6 червня, на Троїцьку
батьківську поминальну суботу. Є сподівання,
що до цього часу знімуть карантинні обмеження. У Києві, Рівному та інших регіонах, де влада
дбає про безпеку громадян, прийняли додаткові
рішення, аби унеможливити масове зараження
під час відвідування кладовищ. У Поминальні дні
цвинтарі там будуть закриті для відвідувань. Не
дозволять і прибирати у місцях поховань, бо це
вже буде порушенням правил карантину. Кладовища ж підпадають під визначення громадських місць, а отже, на них розповсюджуються
обмежувальні заходи. Зокрема, заборона на перебування там більше двох осіб, а також людей,
старших за 60.
Цвинтарі на Волині у Поминальні дні не закриватимуть. Але влада і священнослужителі
просять людей не відвідувати їх групами: якщо
раніше, скажімо, ходили усією родиною, то нині
піти може хтось один. Тобто, категоричної заборони на візити нема. «Ті, які бажають піти на Світлому тижні на цвинтар, можуть його відвідати, –
сказав під час передачі «Тема дня» на телеканалі
UA: Волинь митрополит Луцький і Волинський
Михаїл. – Важливо, аби не було скупчення людей».
Владика надіється на свідомість волинян. Думаю, що більшість з них у Поминальні дні таки
не піде на кладовища. Набереться терпіння і дочекається, коли знімуть карантинні обмеження,
або піде в інший час, коли там не буде скупчення
людей. Зрештою, помолитися за душі покійних
можна і вдома, у колі родини.
Але знайдуться й такі, котрі не прислухаються до рекомендацій влади і священників. Бажання заперечувати, чинити опір усьому, що
робить влада, – то наша національна риса, суспільства, що вийшло з тоталітарного. Такі пофігісти, люди, котрі ігнорують правила захисту
від інфекції ( в Англії в умовах пандемії коронавірусу для них знайшли новий термін – ковідіоти), підуть на цвинтар і, гадаю, без масок,
бо ж у них перебувати некомфортно. Засобів
захисту вони не носять принципово. Посилаються на те, що для здорових людей то зайва
річ. Їм начхати на карантинні правила, які у цивілізованих країнах рятують життя багатьох.
Вони не задумуються, що ми надягаємо маски
не для себе, а щоб захистити інших. А інші – аби
вберегти нас. Тож подбаймо один про одного,
зробімо свій внесок у подолання коронавірусу.
Адже саме від нас, від того, як будемо поводитися у Поминальні дні, залежить, чи не накриє
нас хвиля захворювань після святкування, чи
вдасться уникнути італійського сценарію з великою кількістю смертей через людську халатність і безпечність. n
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Чи справді в нас удвічі менше
інфікованих, аніж на Рівненщині?
Фото ukrinform.ua.

Якщо вірити офіційній
статистиці про стан
захворюваності
на COVID-19, то ситуація
на Волині, порівняно
з сусідніми областями,
виглядає відносно
благополучною. Чим
це пояснити? Імунітет
у наших краян міцніший?
А, можливо, справа
в активності обстежень
і тестувань людей?
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

НЕ ТІЛЬКИ МЕДИКИ ПІД
УДАРОМ, А Й ПРАВООХОРОНЦІ

На вчорашній ранок у Волинській області було зареєстровано
176 випадків COVID-19, підтверджених лабораторно методом ПЛР.
Одужало 13 осіб. Четверо людей
померло. За добу додалося двоє
нових інфікованих, обоє — жителі
Старовижівського району. У Волинський лабораторний центр надійшло 29 повідомлень про підозру
на COVID-19. Раніше інформували, що за добу там можуть проводити від 50 до 100 досліджень.
А ось на Рівненщині станом
на 22 квітня було зафіксовано
365 випадків захворювання на коронавірус. З них — 11 летальних,
23 одужало. За добу вірусологи
у сусідньому обласному центрі перевіряють до двох сотень підозр
на COVID-19. ПЛР-діагностику там
проводять фахівці обласного лабораторного центру, де вчора було
на перевірці 112 проб, і спеціалісти Центру громадського здоров’я.
Отож не дивно, що й виявили хворих вони удвічі більше.
Представники влади на Волині,
щоправда, завжди нагадують, що
уникнути таких спалахів, які трапилися на Буковині, Тернопільщині
й Прикарпатті, нам вдалося завдяки своєчасному встановленню
карантинних заходів. У Луцьку,
зокрема, ці обмеження доволі суворі. На засіданні міської комісії
з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій,
яке провів виконувач повноважень
міського голови, секретар міської
ради Григорій Пустовіт, повідомили, що за вихідні занедужало
11 лучан, ще 6 інфікованих виявили
у вівторок, серед хворих уже є діти.
На вчорашній день нових випадків
не зафіксовано, але жителям радять не розслаблятися.
У Старовижівському районі
зареєстровано 38 хворих, в т. ч.

В Україні очікуються ще два піки захворюваності на коронавірус — в кінці
квітня та між 3 і 8 травня.

стаціонарному
« Налікуванні
перебуває
38 волинян, у тому
числі 2 дитини.

»

1 людина померла; у Нововолинську– 36 випадків зараження, в т.
ч. 1 летальний; у Горохівському
районі — 13 інфікованих; у Володимир-Волинському і Ковельському — по 9; у Луцькому — 7 випадків, в т. ч. 1 летальний; у Ківерцівському та Іваничівському — по 5;
у Камінь-Каширському та Рожищенському — по 3 випадки; по одному — у Шацькому, Ратнівському
та Маневицькому районах.
Хворобу виявлено у 54 волинських медиків (31% від усіх зареєстрованих випадків). У зоні підвищеної небезпеки знаходяться
і правоохоронці. Коронавірусну
інфекцію діагностували у 6 працівників Ківерцівського райвідділу
поліції.
НАЙМОЛОДШОМУ
ПАЦІЄНТОВІ
ВСЬОГО ДВА МІСЯЦІ

Понад 2250 осіб, які перетинали польсько-український
кордон через ПП «Ягодин», перевірили експрес-тестами
на COVID-19 з 16 по 21 квітня.
Найбільше охочих потрапити в Україну було перед Великоднем — 799 осіб. Завдяки
експрес-тестуванню на Ягодині
за кілька останніх днів виявили
7 осіб з позитивним результатом
на COVID-19, усі вони перебувають
на примусовій обсервації у Любомльській центральній районній
лікарні та у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою

на Ковельщині (колишній санаторій «Турія»). У них взяли матеріал
на дослідження лабораторним
методом. Загалом же на Волині
обсервацію проходять 11 осіб, які
повернулися з-за кордону.
На важливості такого заходу наголосила на вчорашньому брифінгу заступниця голови Волинської
ОДА Тетяна Щербак. Адже йдеться
про безпеку родин цих людей, їхніх
дітей, які не застраховані від інфікування. Як повідомив обласний
лабораторний центр, COVID-19 виявили у 17 юних волинян, у 20 жителів віком від 18 до 29 років. Найбільш вразливими виявилися люди
вікової категорії 50–65 літ, інфікованих налічується 60 (34 відсотки
від загальної кількості хворих).
На стаціонарному лікуванні
перебуває 38 осіб, у тому числі
2 дитини. Наймолодшому пацієнтові, немовлятку із Нововолинська,
всього два місяці, його відправили
на лікування до Луцька. Четверо
недужих у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень.
Амбулаторно надають допомогу
121 хворому, із них 14 дітей.
Ішлося під час брифінгу і про
необхідність дотримання застережних заходів під час поминальних днів. Органам місцевого
самоврядування рекомендують
обмежити доступ людей до кладовищ. Відомо, що, згідно з розрахунками НАН, в Україні очікуються
ще два піки захворюваності на коронавірус — в кінці квітня та між
3 і 8 травня. Чи вдасться уникнути
значного росту кількості інфікованих, у значній мірі залежить від
нашої самодисципліни, свідомості
та відповідальності.
А тим часом учора Кабінет
Міністрів продовжив карантин
в Україні до 11 травня. n

n Кримінал

ПАЛІЯМ ТЕПЕР ЗАГРОЖУЄ ШТРАФ ДО 153 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Лише за минулий тиждень рятувальники
Волині приборкали 41 осередок загоряння
в екосистемах
Олена ВОЛИНЕЦЬ

окрема, велика пожежа сталася на Великдень
у Любомльському районі, де вогонь удруге протягом квітня атакував ліс між селами Столинські
Смоляри і Забужжя. Голова Рівненської об’єднаної територіальної громади Володимир Крижук у телефонній розмові з нашим кореспондентом прокоментував
це лихо так: «На жаль, є усі підстави стверджувати, що
мав місце підпал відразу в кількох місцях… Дякуючи
місцевим хлопцям та дівчатам, «червоного півня» вдалося приборкати ще до прибуття професійних вогнеборців. Проте частина лісу згоріла, постраждали фауна
і флора…».
Лише у Любомльському і Шацькому районах

З

за процесуального керівництва Ковельської місцевої
прокуратури працівники поліції розслідують 7 проваджень за фактами умисного знищення та пошкодження вогнем об’єктів рослинного світу (кримінальне
правопорушення, передбачене ст. 245 Кримінального кодексу України). Правоохоронці проводять слідчі
дії з тим, щоб встановити особи громадян, винних
у вчиненні цих злочинів.
Прокуратура області, повідомляє пресслужба
відомства, звертає увагу волинян на те, що віднедавна в Україні суттєво посилено відповідальність
за знищення або пошкодження об’єктів рослинного
світу вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом. На паліїв чекає штраф від 91 800 до 153 000 гривень або обмеження волі на термін від 2 до 5 років, чи ув’язнення на той самий строк. Такі дії, якщо
вони спричинили загибель людей, тварин або інші
тяжкі наслідки, караються позбавленням волі від
5 до 10 років. n

РЕЗОНАНС
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«У мене брат біля Президента.
Всім ж*па!»

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від фракції
«Європейська солідарність»,
про річницю обрання
Володимира Зеленського
Президентом:

Фігуранти скандалу з братом глави Офісу Президента Денисом Єрмаком
заявили, що заплатили йому за державні посади, але він відмовився
повертати ці гроші, коли не зміг влаштувати «потрібних людей» на роботу
агадаємо, нещодавно були оприлюднені резонансні аудіозаписи,
з яких можна зробити висновок, що Денис Єрмак, брат керівника
Офісу глави держави Андрія Єрмака,
торгує державними «кріслами».
Про деталі цієї історії в інтерв’ю «Бабелю» розповіли самі фігуранти скандалу, Сергій Шумський та Дмитро Штанько, пише «Обозреватель». За словами
Штанька, перші непорозуміння стали
виникати у вересні 2019 року. «До мене
почали звертатися люди, мовляв, гроші заплатили (за призначення на посади. — Ред.), а нічого не рухається», —
пояснив він. Тоді Шумський запропонував Єрмаку створити громадську
організацію і вести свою діяльність через неї.
«Відкриваємо в перших числах жовтня. Проводимо установчі збори. Голова — Денис Єрмак. Обрали. І тут він починає зникати з радарів, ігнорує дзвінки.
Зустрічі раз на тиждень у кращому разі.
Питаю: «Денисе, що відбувається?». Пояснює, що дуже зайнятий. Каже: «Треба
почекати до лютого 2020 року. Ось Андрій (його брат, якого вважають правою
рукою Зеленського. — Ред.) обійме
топ-посаду». Був ще жовтень-листопад
(2019 року. — Ред.). Нехай люди чекають. Але дехто не захотів чекати. Почали обурюватися. Просили повернути
гроші. І тоді він нам заявив: «Які гроші? Я у вас нічого не брав», — розповів
Шумський.

Фото sud.ua.

Фото dt.ua.

Дарія КЛИЧ
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«
»

…Після цього Зе-водевілю буде
єдиний позитив – люди наїдяться популізму, перехворіють на
зеленовірус. І буде
попит на сильну
руку. А отже,
після
хаосу
зможе прийти
диктатура. І це
дуже небезпечно.

n Будьте обережні!

САДИТИ БУЛЬБУ
ЗНОВУ ДОВЕДЕТЬСЯ
ВРУЧНУ
«Свинарчуки» Зеленського: відкритим залишається питання, чи був задіяний у сумнівних
схемах Дениса Єрмака його брат Андрій (фото вгорі), якого Президент України
називає своїм другом.

стверджує Шумський,
« ЯкЄрмак
перелічив людей, у яких
узяв 15 «вірчих грамот» —
внесків по 15 тисяч доларів
кожний.

»

Пізніше, за словами Шумського, Єрмак порадив йому «відійти від Штанька».
«Мовляв, ми нічого не брали, нехай Діма
сам розбирається, хай його порвуть», —
пояснив він. При цьому, як стверджує

Шумський, Єрмак перелічив людей,
у яких узяв 15 «вірчих грамот» — внесків
по 15 тисяч доларів кожний.
Тоді ж відбулася зустріч Штанька,
Шумського та Єрмака, на якій вони просили брата голови ОП повернути гроші.
«Він (Денис) дуже не хотів (зустрічатися. — Ред.). А на зустрічі заявив: «Хто
ви такі і чому ви на мене наїхали?».
Кажу: «Денисе, гроші бралися?». Відповідає: «Я взагалі нічого не знаю. Розбирайтеся самі. У мене брат біля Президента, вам усім жопа», — розповів
Шумський. n

У халепу потрапив 46-літній
житель села Озерці
Горохівського району
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

об придбати омріяну картоплесаджалку, за яку
шахрай просив на сайті
OLX 7500 гривень, чоловік перерахував 3280, а вийшло, що і гроші
втратив, і технікою, такою потрібною в хазяйстві, йому не вдалося
обзавестися.
Працівники Горохівського відділу поліції вже вкотре застерігають жителів району від спілкування
по телефону із сумнівними торгашами, які обдирають довірливих
покупців, як липку. n

Щ

n Агропромисловий сектор

«Карантин просто оголив проблеми,
які вже були»
Фото з архіву Руслана ХОМИЧА.

Дрібні волинські фермери найбільше потерпають через обмеження торгівлі
Сергій НАУМУК

оранку ще
вдосвіта,
о 5.45, виходжу в домовлене місце і забираю молоко. Доводиться вставати раніше, зате знаю, що купую, — розповідає знайомий.
Господиня, про яку він говорить, до запровадження
карантину торгувала на фермерському ринку біля рацсу.
Тепер вона мусить по телефону домовлятися з постійними
клієнтами про час та місце зустрічі, де швидко, немов підпільниця, відпускає продукцію
і повертається в село.
Так чинять ті фермери
та одноосібники, які були зорієнтовані на продаж молочної продукції на ринках Луцька. Бо із початком карантину
вони втратили канал збуту.
Здавати молоко перекупникам по 5,7 гривні виробники
не поспішають. Доводиться
викручуватися. А от овочівники опинилися у значно гіршому становищі.
— Супермаркети про-

—Щ

Руслан Хомич: «У мене повне овочесховище моркви,
але я не можу продати ані кілограма».

продають імпортну картоплю.
« Супермаркети
Мережі не вміють і не хочуть працювати
з місцевими виробниками.
дають імпортну картоплю.
Мережі не вміють і не хочуть
працювати з місцевими виробниками. Цей канал для
нас закритий, — каже заступник голови Асоціації фермерів

»

та приватних землевласників
Волинської області Олег Галасун. — Ми за конкуренцію,
але за здорову конкуренцію.
Аби вся торгівля йшла через
магазини, треба щоб зміни-

лися доходи людей, щоб була
зайнятість. У сусідній Польщі
середній заробіток сягає тисячі доларів. Тому полякам
нема необхідності шукати підробітки. Вони йдуть у крамниці і купують усе, що їм треба.
У нас же часто ринок залишається єдиним способом продати вирощене.
— Мені треба заплатити
щомісяця 10 тисяч за електрику на овочесховищі. А я звідти
ні кілограма моркви продати
не можу. То навіщо далі лізти
в борги? Краще зернові посіяти. Менш клопітно і зі збутом, і для збору врожаю людей
не треба шукати, — твердить
голова Асоціації фермерів
і приватних землевласників
Волинської області Руслан Хомич. — На супермаркети важко пробитися. Там своя політика, свої зав’язки. Минулого
року виходили на львівські
мережі. Прийомщик — молодий хлопець — не мав до чого
причепитися, але проговорився: «Сказали не брати,
то я й не беру». Ми мали тонну відбірної моркви, яку до-

рогою назад завезли у львівський будинок престарілих.
Добре, що хоч не на смітник
висипали.
Окрім перекритих каналів
збуту, дрібні агровиробники
нарікають і на непродуманість обмежувальних заходів
у зв’язку з коронавірусом.
Мовляв, годі купити необхідну деталь до сільськогосподарської техніки (зрозуміло, що вона потрібна вже,
а не тоді, коли карантин закінчиться). Дійсно, крамниця
запчастин — явно не те місце,
де скупчуються люди. У таких
закладах за цілий день може
бути кільканадцять покупців.
Тим не менше вони зачинені,
а посівна не чекатиме. Тож
продавцям доводиться йти
на хитрість. Вони чіпляють
на двері магазину табличку
«Переоблік», аби мати підставу бути присутнім. А покупці
вже заходять на свій страх
і ризик штрафу.
— Чесно сказати, турбує
відсутність дощу, а не коронавірус, — зізнається Олег
Галасун. — Бо від першого
можна захиститися, а дощу
випросити не вдається.
Можна зробити полив, але
на це треба гроші. А гроші
будуть тоді, коли продаси
продукцію, бо для фермера
кредит під нинішні відсотки
непідйомний. Карантин просто оголив проблеми, які вже
були, й добавив нових. n

8

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

23 квітня 2020 Четвер

Погляд

www.volyn.com.ua

n Герої нашого часу

n ДОБРА СПРАВА
Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.

Оксана КОВАЛЕНКО,
редактор відділу листів і зв’язків
з читачами «Газети Волинь»

Фото
без облич

но проходити гемодіаліз. Життя
юнака стало регламентоване:
три дні на тиждень він мав бути
в Камінь-Каширській районній
лікарні на цій непростій процедурі. З такою бідою зустріла
сім’я Шумиків і 2020 рік. Оксана
розповідає:
— Тоді я згадала, що в обласній клінічній лікарні обгово-

батько й син відзначили в палаті: 3-го лютого Василеві
Шумику виповнилося 42 роки,
а 7-го — Сашкові було 20.
Те, що кожного дня в лікарню приїжджала Оксана, —
само собою зрозуміло: хто,
як не мама, підтримає сина?!
Але бувала тут і його дівчина Юля, яка не злякалася,
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Фото Княгининівської спілки учасників АТО.

Фото facebook.com.

по-чоловічому благородно вчинив
« Василь
і сказав Оксані, що він піде на родинну операцію.
Мовляв, після війни у нього голова «не така»,
а якщо нирки добрі, то одна з них має порятувати
рідну дитину.

»

Каски, а в них — паски.

Особливі періоди, дуже важкі
або ж вельми святкові, якот великодній, мені здається,
людина проживає у кількох
вимірах. Якась наша частинка
по-мурашиному рухається,
виконуючи тисячі запланованих
й імпровізованих мікро-завдань,
а інша працює документалістом:
безпристрасно записує, нотує
і відкладає в архів до пори, до часу.
А буває й таке, що натикаєшся
на щось, що перевертає усю
систему відліку і знецінює дещо
з того, що здавалося пріоритетом.
Цього разу я побачила фото
про війну і Пасху. Без облич.
Якийсь фотограф справедливо
вирішив, що пасочки зі свічками
у солдатських касках обіч втомлених
солдатських ніг промовляють
не гірш за людські вуста…
аю доброго колегу, який «христосався» на передовій у 2015-му.
Тарас Літковець воював на Донеччині, під Горлівкою у 17-му окремому
батальйоні мотопіхотної бригади. Згадує, що тоді волонтери з Києва, Одещини, Кіровоградщини навезли їм багато
великодньої випічки й крашанок. Освятив
те усе молоденький капелан, який тільки-но прибув із семінарії. Того дня, 12 квітня, бойовики вперше за час перебування
Тараса на фронті не стріляли. Свято з обох
сторін на відміну від нинішнього. Через три
дні той капелан плакатиме, бо відспівуватиме першого у своєму житті загиблого
на війні. А цього дня усі усміхалися і розглядали картини, які волонтери привезли
з дитсадка і школи, — обмальовані олівцями дитячі рученята та незграбні й великі написи «Христос Воскрес». Вочевидь,
перші написи першачків якоїсь з українських шкіл… «Згадується те. А як побачу по телевізору якесь швидко зняте
інтерв’ю з бійцем, то далі домальовую,
як він вертається в землянку. Ніяких штукатурки, шпалер, навіть дощок — усюди
земля. Ти сидиш там усередині і дивишся на неї, як кріт…» — розставляє акценти
Тарас, який, на превелике щастя, куштує
сьогодні пасочку вдома з татом Миколою
й пише політологічні статті як викладач університету…
«Ми нарешті поняли, що кулічі — це паски, а не пасхи! А то думали, як же ж це однаково можна називати свято і випічку», — ще один пазлик для моєї особистої
«документалки» докладають друзі, вимушені переселенці з Донеччини. Пенсіонери, обоє працювали в шахті… Як і Тарас,
цінують, коли небо не рветься від гуркоту
снарядів… З часу війни намагаються укласти своє життя на стабільні рельси; вчать
мову. Звичний для них святковий кошичок
залишився на тому боці Великодня, де паски кладуть у каски.
…Я вдячна тому фотографу за світлину
зі святом на війні. Вона змушує дивитися
не тільки у свій кошик. n

М

Це фото Сашка і Василя було зроблене ще тоді, коли вони не знали,
що їх чекає у січні 2020-го.

Тепер вони разом — мама, тато і син, який живе із батьковою ниркою.

Кіборг вижив у пеклі, щоб через
5 років віддати нирку синові
Василь Шумик із Камінь-Каширського району, який
воював за Донецький аеропорт, врятував життя своїй
єдиній дитині. Родинна операція була успішно проведена
у Ковельській центральній районній лікарні
Катерина ЗУБЧУК

«ВАША ГАЗЕТА МЕНІ
БАГАТО ДОПОМОГЛА,
КОЛИ Я НЕ ЗНАВ, ЯК ДАЛІ
ЖИТИ»

Про кіборга Василя Шумика ми вперше розповідали
у січні 2018-го. Тоді після зустрічі з нашим героєм у його
рідному селі Ворокомле з’явилася публікація, у заголовку якої були його слова:
«Я вижив у тому пеклі. На щастя чи на жаль». Сьогодні
ми знаємо, що таки сталося
це на щастя. А тоді оте гірке
«на жаль» було небезпідставне…
Пішовши добровольцем
у Збройні сили України, чоловік воював у 2015-му за Донецький аеропорт, звідки
багато хто не повернувся.
А якщо і вижив, то залишився
інвалідом. Адже, як казав Василь, у ті жахливі дні там «було
справжнє пекло — не вистачало тільки ядерної зброї проти
нас». Василеві Бог дарував
життя. Але після трьох контузій
у тих пекельних боях учасник
АТО не мав ніякої групи інвалідності — для цього потрібно було пройти обстеження,
а у військовому госпіталі міста

Луцька, як йому говорили, —
черга. Чоловік, пригадую, казав: «Я розумію, що зверху
є негласне завдання не давати таким, як я, групи інвалідності, бо це ж державні кошти. А що мені робити? Я вже
не знаю, куди мені звертатися…».
У ситуації, в якій опинився,
учасник АТО з болем і відчаєм
казав: «Ми для держави — відпрацьований матеріал. Вона
нас використала, коли виникла потреба».
А згодом у нашій газеті
на продовження порушеної
теми була публікація «Держава, за яку ти йшов на смерть,
не може кинути тебе напризволяще. Чи не так, пане губернаторе?». Питання адресувалося тодішньому голові
Волинської обласної державної адміністрації Олександрові Савченку. А коли у червні
2018- го у Києві була пресконференція для регіональних
та всеукраїнських ЗМІ, яку
проводила дружина п’ятого
Президента України Петра Порошенка, то головний редактор «Волині-нової» Олександр
Згоранець звернувся до Марини Анатоліївни з проханням
посприяти кіборгу з Волині

у вирішенні його проблеми.
Буквально одразу з Адміністрації Президента у Волинську обласну держадміністрацію було направлене відповідне звернення з приводу
долі Василя Шумика. У селі
Ворокомле побував губернатор Олександр Савченко,
де зустрівся з кіборгом. І таки
було прискорено процес отримання необхідних документів
для оформлення гарантованих державою пільг. Василь
Шумик врешті-решт одержав
інвалідність, достойну пенсію.
Цим чоловік завдячує і нашій
газеті, яка привернула увагу
до його проблеми.
Втім, слідкуючи за долею
свого героя, ми, звичайно ж,
навіть не могли передбачити, що згодом розповідатимемо про нього у зв’язку з таким
його вчинком: кіборг віддав
нирку своєму синові. Сам чоловік із скромності не дуже
охоче говорить про те, що став
донором для дитини. Мовляв,
про це краще з Оксаною (мамою Сашка) поспілкуватися.
І при цьому ще більш інтригує ось такою фразою: «Признаюся, ми з нею зійшлися».
Подружжя, як було відомо
з першої зустрічі з Василем,

440 автівок з’їхались на Великоднє богослужіння на аеродромі в селі Крупа поблизу
Луцька. Незвичне святкування організувало Волинське
об’єднання церков християн віри євангельської. Парафіяни
з машин не виходили, всі правила карантину були виконані, все
обійшлось без жодних порушень та інцидентів. За дотриманням
порядку та норм санітарно-епідемічної безпеки стежили 25 волонтерів, також
чергувала карета швидкої допомоги і патрульна поліція.

розлучилося ще у 2004-му,
і син Олександр жив з матір’ю у Камені-Каширському.
Але з батьком зв’язків не втрачав ніколи. Приїжджав у Ворокомле до тата й бабусі.
«МИ ЗДАЛИ АНАЛІЗ,
І ВІН ПОКАЗАВ, ЩО ОБОЄ
МОЖЕМО БУТИ
ДОНОРАМИ ДЛЯ СИНА»

Олександр ріс, як і всі діти.
Про захворювання нирок стало відомо лише у 2015 році, —
коли досяг допризовного
віку і пішов у райвійськкомат
на медкомісію. Мама юнака
Оксана, пригадуючи, як то було,
розповідає:
— Тоді Саша лежав у стаціонарі обласної дитячої лікарні,
де його обстежили, підлікували.
З роками, як уже вийшов із підліткового віку, ми зверталися
і в обласну клінічну лікарню для
дорослих. Все було ніби нормально, і він вів звичний спосіб
життя.
Біда постукала торік восени.
20 жовтня в Олександра дуже
піднявся тиск, і він впав у кому.
Був у Камінь-Каширській районній лікарні під крапельницею. А через три дні його направили у Луцьку міську клінічну
лікарню. За словами жінки, вже
в дорозі хлопець став виходити
з коми. Стало трохи спокійніше
на душі. Давали спочатку надію
на те, що все буде добре, й медики обласної клінічної лікарні,
куди Олександра перевели через тиждень. А потім аналізи
ставали все гірші, і його виписували вже з умовою, що вдома,
у Камені-Каширському, потріб-

рювався прийнятний у нашому
випадку й варіант трансплантації нирки. Маючи аналізи
сина, які були в нас на руках,
ми поїхали в Київ — у відомий
інститут Шалімова. Нас записали в лист очікування на трупну
нирку. Коли б з’явилася така,
яка б Сашкові підходила, — невідомо. Одне слово, настрій
у мене був далеко не оптимістичний…
І ось 24 січня. Жінка із сином знову вирушає до Києва,
щоб доздавати аналізи, яких
не вистачало. Оскільки мали
їхати з Ковеля, то Оксана, яка
вже чула про трансплантацію,
зокрема нирок, у Ковельській
центральній районній лікарні,
вирішила зайти і сюди, щоб
розпитати, яка тут у них може
бути перспектива із пересадкою нирки. І коли тодішній головний лікар медичного закладу Олег Самчук та трансплантолог Максим Овечко у розмові
з нею запитали про можливого
родинного донора, то вона,
звичайно, ухопилася за це і сказала, що є мати і батько. Просто
вона була не в курсі всіх варіантів, тож і прийшла розпитати.
— Того дня, — розповідає
жінка, — у Ковелі був якраз лікар
із Києва, який брав аналіз на сумісність. Я вирішила не втрачати таку можливість, бо хто
його знає, коли він ще приїде
на Волинь? Дзвоню Василеві. Кажу коротко про ситуацію.
І він встигає на маршрутку, яка
відправлялася у Ковель через
20 хвилин. Ми здали аналіз,
який показав, що обоє можемо
бути донорами для сина.
Василь по-чоловічому благородно вчинив і сказав Оксані, що він піде на родинну операцію. Мовляв, після війни у нього
голова «не така», а якщо нирки
добрі, то одна з них має порятувати рідну дитину. І вже наступного дня здавав необхідні
аналізи у Ковелі. Їздив і в Київ,
де 28 січня спеціалісти визначали, яку нирку краще забирати. Як каже, ще в житті таких скрупульозних обстежень
не проходив.
«МАМО, НЕХАЙ ТАТО
ЖИВЕ З НАМИ»

Операція
припала
на 30 січня. Дні народження

не покинула коханого, коли
дізналася про важку недугу.
Більше того — вона говорила:
«Я тебе так люблю, що, якби
можна було, то і свою нирку
тобі віддала б». У день двадцятиріччя Сашка Юля зайшла
в палату з тортиком, запалила на ньому свічки, щоб іменинник загасив їх із думкою
про свої найзаповітніші мрії.
Знаючи уже від Василя, що після всього пережитого вони з Оксаною, як він
висловився, зійшлися, хочу
від самої жінки почути про переміни у їхньому житті. І вона
розповіла:
— Одного дня, вже виписавшись з лікарні, син сказав,
звертаючись до мене: «Мамо,
нехай тато живе з нами».
Я відповіла, що не буду проти цього. Тепер ми разом.
І поки що все у нас добре.
Якщо не вдаватися в подробиці, ці двоє людей колись
розлучилися через сумнозвісне «не зійшлися характерами». Тепер значною мірою
їх об’єднало те, що із сином
сталася біда, і його треба
було рятувати (та й зараз,
у непростий період реабілітації, необхідні і моральна
підтримка, і чималі кошти
на ліки). Але головне, здається, в тому, що Василь і Оксана
не спалили за собою останніх
мостів, так і не стали чужими
людьми. Жінка, як сама каже,
ніколи не налаштовувала
сина проти батька — хлопець
був близький із ним: коли хотів, то їхав до нього у Ворокомле. А ще вона розповіла
таке:
— Коли Василь потрапив у те пекло, яким були
бої за Донецький аеропорт,
то Саша не відходив від телевізора. Усі новини дивився.
Я бачила, як він переживає,
щоб із батьком не сталося
найстрашніше. Навіть боялася подумати, яким ударом це може бути для сина,
і молилася за Васю. Просила
Бога, щоб вернувся живим,
бо ж його так чекає рідна дитина.
…Тоді ні Оксана, ні Василь
ще не знали, що зможуть
«двічі в одну річку увійти». n

«Луцькводоканал» зливає рідкі відходи у річку Стир поблизу обласного
центру, повідомила у фейсбуці інспектор з благоустрою Княгининівської
сільської ради Ольга Матящук. «Брудні відходи. Піна, немов після миючих засобів. А може,
це і є миючі засоби? В результаті маємо те, що маємо: за 5 років безгосподарності міста вимерли вниз по течії від Луцька аж до Колок ракоподібні, мідії, бабки і навіть одноденки… Хто далі? Риба? Чи, може, не доведи, Господи, люди?» — написала жінка та підкріпила свої слова фотографіями. Вона також звернулася
зі скаргою в екоінспекцію та Держпродспоживслужбу, але відповіді поки що не отримала.

Найчастіше Юрій Хомич чує: «Ми не чекали, що хтось за нас згадає».

У Княгининівській ОТГ
колишні атовці подарували
дітям комп’ютери
«У мене шок був капітальний!
Це ж дорога річ! Треба
одне одному допомагати,
це добре, але ж я була
здивована, що аж в такій мірі!
Дай, Боже, їм здоров’я», — так
Тамара Мосійчук, бабуся,
яка виховує трьох онуків,
коментувала, як отримували
подарунок від місцевої спілки
учасників АТО
Оксана КОВАЛЕНКО

аніше її 18-річний Микола, 13-річна Людмила та 12-річний Олег отримали комп’ютер. Вручав його
керівник об’єднання княгининівських
атовців Юрій Хомич.
Дуже щемно було побачити у нього,
не представника влади й жодної з соціальних організацій, список прізвищ
і адрес під назвою «Діти Княгининівської ОТГ». Частина імен обведена жовтим маркером — це ті, хто вже отримав
Великодній гостинець. Це 10 сімей,
у яких загалом виховується 32 дитини.
Йдеться про багатодітні родини, про
сиріт і малозабезпечених.
Почалося з того, що в Юрія Хомича,
який знається на техніці, один зі знайомих запитав, чи не допоможе підшукати комп’ютер. Мовляв, тепер такі часи,
дистанційне навчання, школяр у хаті…
Хомич чомусь подумав про дітей без тат
і мам, яких у його ОТГ, знав, вистачає.
Попросив у сільраді інформацію. Наступне, що зробив, — зв’язався з місцевим магазином оргтехніки: завдяки
співпраці «Системз» та лабораторії
з ремонту техніки «Що завгодно» з неукомплектованих комп’ютерів й ноутбуків вийшло десять повноцінних. Юрій
Хомич каже, що ще й описав цю ідею

Р

в проекті й звернувся за поміччю
до двох фондів, зокрема й «Відродження». Підрахував, що на комп’ютери всім
дітям зі списку потрібно 14 з лишком
тисяч гривень. «З жодного із фондів
ні слуху, ні духу, то беру свої гроші
та й купую що треба, бо ж і клавіатуру
з мишкою треба нову, і пам’яті додати», — розказує активіст. Каже, що затрати того варті, бо дуже вже радіють
діти, а дехто з їхніх опікунів навіть витирає сльози.
Тамару Мосійчук із Княгининка дуже
збентежила великодушність малознайомої людини. З тих пір, як померли
батьки її онуків, вона звикла покладатися на себе й на дітей. А тут таке…
Розмірковуючи про це, вона знаходить певну закономірність: «А що ж,
ми їм допомагали, продукти, гроші
в школі й цервкі в АТО передавали,
з колядування онук давав, тепер вони

того варті, бо дуже
« Затрати
вже радіють діти, а дехто
з їхніх опікунів навіть
витирає сльози.

»

нам… Але скажу, що віддала би останні
гроші, аби вигнати тих бандитів, щоб
ми тут в Україні були спокійні… Ще раз
побажаю: дай, Боже, здоров’я цим хорошим людям!».
Голова спілки Юрій Хомич підсумовує, що було б добре, якби й в інших
населених пунктах діти отримали необхідні комп’ютери, тож пише у фейсбуці
і передає на словах: «Будемо вдячні
будь-якій Вашій допомозі, як матеріально-технічній, так і фінансовій». Його
телефони: 067–750–6501, 099–970–
2526. n

n Пряма мова
Арсен АВАКОВ, міністр внутрішніх справ, заявив, що пожежі у поліських
районах Житомирської та Київської областей влаштували навмисно:

«

Під час вечірнього моніторингового обльоту в Чорнобильській зоні виявили чотири феномени на площі приблизно 100 м . Добре, що поруч були
сили і вдалося швидко загасити. Але… Які ж суки! Яким
лайном треба бути, щоб коїти таке? Жахливо суха зима —
рівень води в екосистемі пішов униз на 1,5–2 м, лісова,
особливо хвойна, підстилка дуже вразлива для пожежі.
Висохли торфовища — і це особлива проблема. І все це,
звісно, можливість для негідників і провокаторів. Хтось
хоче зіпсувати життя у країні, хтось — приховати за вогнем
свої брудні справи… Ми це дуже добре все розуміємо. І миритися не збираємося.
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n Редакційний щоденник

«Не ангели» можуть собі купити
апарат штучної вентиляції легень. А ми?
Фото gettyimages.com.

З чого дивувалася і чим
переймалася упродовж
останнього часу редактор
відділу листів
і зв’язків
з читачами
«Газети
Волинь»
Оксана
КОВАЛЕНКО

… ЧОМУ ЛЯЛЬКОВОДИ ДІЮТЬ
НАБАГАТО ВПРАВНІШЕ,
АНІЖ ЗДАЄТЬСЯ

… З ТОГО,
ЩО УКРАЇНА В ОГНІ

Страшно робиться від споглядань
відео, як на околицях Луцька, по волинських селах, у Чорнобилі, на Житомирщині — загалом по всій країні
палає. Той тріскучий звук, здається,
розриває зсередини. Мовчу вже про
видовище… Навіть рятувальники,
невипадково охрещені вогнеборцями, й ті збиваються зі звичної лексики солідної державної структури
й просять–погрожують у соцмережах: «Люди, майте сором!». Недавно
представниця ООН з питань біорізноманіття Елізабет Марума Мрема сказала таку річ: «Якщо ми не подбаємо
про природу, вона подбає про себе
сама». Інакше кажучи, якщо людство
перегинає палицю, природа бере до
рук іншу. Видається, що вже взяла,
ще й замашну.
Поки що ми ще вчимося карати.
Влада підняла у 18 разів розмір штрафу. Поліція намагається вирахувати
зловмисників на відео чи з інших джерел. Читаю, що одна з мешканок Княгининівської ОТГ оголосила нагороду
за будь–яку інформацію про паліїв.
Уже бачила коментарі, що закликає
«настукати». Цікаве слово «настукати». Це ж з податків із наших зарплат
куплено пальне для пожежників. Якби
ж рятувальники озвучували, яка вартість конкретного виїзду на пожежу,
то, може, щось би зрушилося у нашому сприйнятті?
Буває, як щось дуже зачепить, то
життя підкине тобі ще інше до теми.
Такий собі закон парних подій. Тож
саме у цей час почула оповідь жінки, яка повернулася з Німеччини.
Вона ділилася, як тамтешня поліція
затримала чоловіків, що розклали у
полі вогнище і щось собі смажили.
«Ви уявляєте, якийсь німець, який
мешкає неподалік, викликав поліцію. Роздивлявся собі поле у бінокль
— і помітив відпочивальників. Там

може купити собі й апарат штучної
вентиляції легень, і послуги найдосвідченіших лікарів. Хіба «не ангели»
не зобов’язані думати про людей,
якщо вони побудували собі кар’єру в
сфері, що передбачає точно не тільки трансляцію божих заповідей, а й
відповідальність за тих, хто поряд. А
з іншого боку, бездумно покладатися
на когось давно вже, скажу так, немодно.

У селі Стара Марківка на Київщині вогонь не шкодував ні трави, ні дерев,
ні будинків...

же можна палити у чітко визначених
місцях! Тепер заплатять величезний
штраф», — розказувала жінка. Згадувала і як німець заявив на іншого, бо
той палив листя у себе в дворі, а тоді
підсумувала: «Сусіди там і тут — то
зовсім різні люди». У нас теж усілякі
бувають. Десь і сьогодні тут і там живуть сусіди, як «кайдашеві» сім’ї, а є
чужі, які взаємодіють, немов рідні….
Але однаково над тим «витає» дивний
спосіб мислення, що повідомити про
зловмисництво — це підло.
… ЯК СВЯЩЕННИКИ
ЧУДОВО АДАПТУВАЛИСЯ
ДО КАРАНТИННИХ ВИМОГ

Мене захоплює, як реагує на карантинні обмеження Українська церква. Богослужіння онлайн, записки за

нет направду дає можливість людям
спілкуватися дистанційно. Головне,
щоб парафіяни оцінили це і щоб не
байдуже було їхнім дітям…
Одна знайома жінка поважного
віку так тішилася, що може покластися на сина і дивитися необхідні її
серцю проповіді в інтернеті. Правда,
навіть при таких можливостях церква на церкву не схожа. У багатьох
храмах Московського патріархату за
здоров’я своєї пастви, яку скликають
на богослужіння попри застереження, відповідальність нести не хочуть.
«Ми — не ангели, маємо право хворіти», — прокоментував ще раніше
своє нездужання в час пандемії намісник Києво–Печерської лаври й
митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло. У лаврі зафіксо-

сьогоднішня історія з давньої притчі про те, як на молитву
« Цечоловіка
про порятунок Бог надсилав цілком реальний човен,
а той його відштовхував, бо чекав чудес.
»
здоров’я електронною поштою, проповіді священників на фейсбук–сторінках. Є індивідуальна сповідь, а на
вході у храм — дезінфікатори, адаптували й процес причастя! Та ще й
митрополит Київський і всієї України
Епіфаній окремо звернувся до молоді
з проханням навчити своїх старших
рідних користуватися інтернетом.
Такій гнучкості і креативності міг би
позаздрити сам винахідник комп’ютерних технологій Білл Гейтс. Інтер-

вано спалах коронавірусної інфекції.
На Великдень поліція виявляла порушення у всіх трьох лаврах…
Це сьогоднішня історія з давньої
притчі про те, як на молитву чоловіка
про порятунок Бог надсилав цілком
реальний човен, а той його відштовхував, бо чекав чудес. Тільки на відміну від своїх пересічних парафіян
по всій Україні, які слухняно йдуть на
службу навіть із немовлятами, чудеса
митрополиту доступніші, бо він таки

Історію про американські хлібопічки «приніс» із лекції у виші мій
син. Йдеться про давні події, коли
бізнесмени у США вклали величезні
кошти у виробництво техніки з випікання хліба. У них все вийшло: пристрої чудово справлялися із заданою
функцією. Підприємці організували
ще масову рекламу, у якій демонстрували ароматні скибки паляниці й
поруч них новітній досконалий пристрій. Але люди чомусь зовсім тим не
зацікавилися. Нависла загроза банкрутства. Тож бізнесмени подалися
до фахівців з поведінкової економіки,
котрі досліджують, які психологічні
чинники впливають на економічні рішення особи. У результаті спеціалісти запропонували випустити ще одну
лімітовану серію хлібопічок, але великих і негарних, наліпити цінники з
вищою вартістю та поставити їх поруч
зі зручними. Якою б дивною не здавалася ця підказка підприємцям на
початку, на фініші вони добряче заробили. Люди справді піймалися на цю
хитрість. Їм підготували й подарували
змогу обирати краще з того, що бачили. Справжня режисура.
Маніпуляцій нині хоч греблю гати.
З тих «хлібопічкових» часів наука точно не стояла на місці, особливо та її
частина, що забезпечує прибуток.
Оскільки ж і політика є досить дохідною справою, то й тут «посходило» чимало експертів, які трактують
— «жують» нам кожну подію, «допомагаючи» сприймати її, як треба, і
підбираючи інші для фону. Роблять
це так вправно, що багато з нас і не
сумнівається, що мають особисту,
а не навіяну думку на певну тему.
Одне з правил, яких дотримуються,
— щедро перекладати новинні коржі,
призначені для засвоєння, кремом
популярності, який готують після
різних соціологічних опитувань. Вихід
для нас, звичайних українців, один:
умовно кажучи, шукати вибір з–поміж
більш аніж двох хлібопічок, не дозволяти собі орієнтуватися на одного
промовця, хай як би «до ладу» він говорив і як би не хотілося потиснути
йому за це руку. Зрештою, вони вивчають нас, а ми — їх, тих, що потрапляють «нагору», обіцяючи дбати про
інших, хто дертися туди принципово
не хоче. Нехай не маємо своїх соціологічних контор, але маємо велике
бажання змінити країну і хоча б трохи
підстелити соломи своїм дітям. n

Р Е К Л А М А

ПРОДАМ

ФРАНЦУЗЬКІ
НАТЯЖНІ
ТЯ СТЕЛІ

добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

якісно
швидко
надійно
(09 473– 10 – 69
(097)
(095) 479– 05 – 96
(09

stelia
stelia.in.ua
iinfo@stelia.in.ua
f @ li

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).

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

www.volyn.com.ua
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Убивство сталося через необережність?
Фото zbroya.info.

Напередодні Великодня у лісовому масиві поблизу
села Гречища Любешівського району 52-літній
місцевий житель нібито під час розряджання
мисливського карабіна випадково вистрелив
у лучанина, на 20 років молодшого від нього

Тел. 067 332 38 92.

ПРОДАЮТЬСЯ

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

наслідок поранення чоловік загинув. Правопорушника, з вини якого обірвалося молоде життя, затримали у порядку ст. 208 Кримінального
процесуального кодексу України. Мисливську зброю,
зареєстровану у встановленому законом порядку,
поліцейські вилучили. Відомості внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України. Йдеться про вбивство через
необережність.

Видалення
аварійних дерев.

В

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін від 3 до 5 років. Досудове розслідування триває.
Але чому зараз ходити в ліс зі зброєю, коли нема
сезону полювання? n

Р Е К Л А М А

запчастини до автомобіля
ГАЗ-66:
двигун, міст, кузов, кабіна,
рама, радіатор, колеса.
Все у доброму робочому стані.
Тел. 0673610429
(після 18-ї год.).
ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД
ЗА 16 КВІТНЯ:
1-2. Благовіщення. 2-3. Янтра.
3-4. Ангол. 4-5. Любов. 5-6. Вечірня. 6-7.
Яєчко. 7-8. Око. 8-9. Омофор. 9-10. Риза.
10-11. Амур. 11-12. Рай. 12-13. Йосип. 13-14. Паска. 14-15. Адвент.
15-16. Трапеза. 16-17. Адоніс. 17-18. Сан.
18-19. Норов. 19-20. Вербич.

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.

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається квартира
(м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (с. Полонка Луцького району). Тел.
066 99 39 549.

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 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 кіровоградську стрічкову пилораму у доброму робочому
стані (двигун 7,5 кВт), а також двигун Д-240, нову промежутку МТЗ-82,
коробку передач від автомобіля
ЗІЛ-130, металобрухт. Тел.: 097 89 24
370, 098 76 64 900.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продається 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.
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 Продам пульти. Великий вибір
(підбір по моделі техніки). Тел. 067 35
77 862.
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 щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
l Продається у Маневицькому районі кінь (12 років, червона масть, спокійний, робочий). Тел. 098 46 04 410.
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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n Особливий випадок
Фото fakty.ua.

«РВАНУЛА АЕС?
СЛАВА КПРС!»
Чорний гумор в часи ядерної катастрофи
засвідчив, що українці справді невмируща
нація, адже ще весною 1986 року, відразу
після страхітливих чуток та паніки з’явилися
анекдоти про «мирний» атом та наслідки
радіації. Звісно, тоді їх ніхто не збирав, хіба що
КДБ. Ці «перлини» передавалися із уст в уста.
Народ сміявся та «стібався» над власними
страхами, тому частину сороміцьких віршиків
та пісень не можна друкувати в газеті з етичних
міркувань: вони досить влучні, оригінальні, але
з нецензурною лексикою
Кость ГАРБАРЧУК

2001 році альманах «Єгупець» опублікував анекдоти «Грибочки з-під Чорнобиля», які записав
із народних вуст письменник Богдан Жолдак,
нині покійний. У цього чоловіка було неймовірне почуття гумору. Мені довелося чути байки та побрехеньки
у його виконанні. Через стільки літ після аварії збірка
стала історичним документом тієї епохи. І досі вражає
дотепність маленьких шедеврів. З нагоди 34-ї річниці
Чорнобильської катастрофи пропонуємо читачам кілька анекдотів, серед них і з елементами чорного гумору:
Лежать на кладовищі у сусідніх могилах два покійники. Знудьгувались. Злізлися докупи і один запитує
в іншого:
— Ти звідки?
— Я з Чорнобиля. А ти?
— А я з Києва.
— Ти від чого помер?
— Від радіації.
— А я від інформації.

У

***
Основні симптоми променевої хвороби: а) тяжко
вставати зранку; б) не хочеться працювати; в) весь час
тягне випити.

***
Зажурились українці: ні в кишені, ні в ширінці. «Каберне» п’ють, криють матом. Ось що значить «мирний
атом». А як ще раз наверне — не поможе й «Каберне».

***

Рванула АЕС? Слава КПРС!

***

Хай живе КПРС на Чорнобильській АЕС!

***

Сталася зі мною драма:
Не хвилюють більше дами…
П’ю вино і лаюсь матом —
От що робить мирний атом!

***

Червоне взнали ми винце,
Спасибі партії за це!

***
Питання до вірменського радіо:
— Що таке мілірентген?
— Це рентген, пропущений крізь засоби масової
інформації.

***
Оголошення:
«Міняю квартиру в Києві на житло в будь-якому іншому місті. Хіросіму й Нагасакі не пропонувати».

***

— Як же все-таки довідатися про справжній рівень
радіації?
— Треба прочитати про нього в газеті. А потім помножити на її тираж.

***
КДБ попереджує:
— За розповсюдження панічних чуток — ув’язнення
на три роки. Якщо чутки підтверджуються — сім.

***

На Житньому ринку в Києві всі продавці вигукують, що вони з Полтавщини, себто з екологічно чистих
районів.
А одна тітка стала продавати, та й:
— Грибочки з-під Чорнобиля!
І на превеликий подив інших продавців до неї як кинуться покупці!
— Де ж логіка? Для чого вони ті грибочки купують? — запитує сусідка.
— Як для чого? — сміється тітка. — Для тещі, для
тестя, для свекрухи! Для начальника!

***

Це лише невелика частка тогочасного гумору, не зовсім зрозумілого молодому поколінню.
Та, оскільки вже є анекдоти про нинішню заразу, значить, все нормально, переживемо й переможемо коронавірус! n

Білорус Василь Ігнатенко загинув 25-річним. Його мати не змогла оцінити схожість британського актора
Адама Нагаітіса зі своїм сином, бо ніколи не бачила Васю у пожежній формі.

Головна героїня серіалу
«Чорнобиль» продавала пиріжки,
аби вижити з малим сином
Закінчення. Початок на с.16
Інна ПІЛЮК

юдмила Ігнатенко при
СРСР отримала двокімнатну квартиру
в одному з двадцяти чорнобильських будинків у Києві
на Троєщині. Будинок називали вдовиним. Звідти вона
виїхала влітку 2019-го і тепер
живе з мамою за містом. Мають невелике господарство.
Все її життя замкнуте на тих
страшних тижнях після аварії
на ЧАЕС. Дослівно відтворює

Л

ту), і чоловіка.
Коли згодом на основі книги фільм екранізували, Люся
відчула, що у неї забрали щось
таке своє, рідне, тільки її і Васіне.
СИН ЗНАЄ ПРО «ДЯДЮ
ВАСЮ» І ЇЗДИТЬ ДО НЬОГО
НА ЦВИНТАР

Проте є у житті Людмили
Ігнатенко і світлі моменти. Через чотири роки після трагедії
і втрати першої дитини вона наважилася стати матір’ю. Розуміла, що до життя її поверне тільки
маля. Жінка народила хлопчика,
якого хотіла назвати Васею, але

Ігнатенко нічого не отримує
« Людмила
і не отримувала від чорнобильських організацій. Їй
ніколи не платили пенсію по втраті годувальника
чи на її загиблого чоловіка...
діалоги з помираючим у московській лікарні чоловіком. Їх
у 1990-х роках розповіла білоруській письменниці Світлані Алексієвич (Нобелівській
лауреатці з літератури, авторці книги «Чорнобильська
молитва»).
На розмову з письменницею жінка довго не погоджувалася, але попросила мама
Василя. Їй не могла відмовити. Старенька після катастрофи втратила і сина, і дочку
(вона була донором кісткового мозку для брата-пожежника, але операція в перші дні
після аварії не дала результа-

»

мама категорично заперечила.
Дитину назвали Толею. Про
її батька не розповідає.
Хлопчик багато хворів. Людмила знала, що ще одну втрату
вона вже не переживе. На щастя, в лікарню приїхали кубинські лікарі і запропонували свою
допомогу, але треба було їхати
на Кубу. Жінка без вагань погодилася. Після довгого лікування ще рік жили у її рідного брата
в Тюмені, бо хлопчику потрібно
було змінити клімат.
Толик знає все про Василя
Ігнатенка. Він розділив із мамою
її спогади і її біль. Він називає
його «дядько Вася», а маму Ва-

силя — «бабуся Таня». Мати Васі
вважає хлопця своїм онуком. Він
їздить з мамою в Москву на кладовище, де перепоховали загиблих пожежників. Живе родина
більш ніж скромно.
Людмила якийсь час навіть
продавала вишиті власноруч
серветки чи спечені тістечка
та пиріжки, аби трохи підзаробити. Працювала на ринку, але
це оберталося безкінечними
хворобами.
ПРОСИЛА ТІЛЬКИ РАЗ:
НЕ ГРОШЕЙ, А …ВІДДАТИ
ТІЛО ЧОЛОВІКА

Жінка не ходить по чиновницьких кабінетах і не просить для себе допомоги, не вважає себе єдиною постраждалою. Зізнається, що востаннє
у влади просила віддати їй тіло
чоловіка, аби поховати на батьківщині. Просили цього особисто в Горбачова у Москві.
Дружинам чорнобильських пожежників тоді відмовили. А їхніх
покійних чоловіків тоді везли
на кладовище немов таємних
злочинців, переховуючись від
журналістів. Більш як дві години похоронна процесія петляла
столицею СРСР, аби відірватися
від кореспондентів.
Людмила Ігнатенко нічого
не отримує і не отримувала
від чорнобильських організацій. Їй ніколи не платили пенсію по втраті годувальника чи
на її загиблого чоловіка… n
За матеріалами uaportal.
com, fakty.ua, bbc.com.

Трагедія у фактах: чому ж реактор вибухнув?
Головна причина —
конструкція реактора.
Він дуже довго працював
на невеликій потужності.
Загалом реактори будують так, що потужність
можна буде збільшувати
через певний час. Якщо
його треба зупинити,
то це робиться досить
швидко. А тієї ночі потрібно було провести
розслідування, тому
його зупиняли повільно.
І ця зупинка призвела
до зміни характери-

Фото old.uinp.gov.ua.

стики, яка була неочікувана
для персоналу. Натискання
на кнопку «Зупинка реактора» призвело не до зупинки,
а до розгону.
Керівництво дійсно не розуміло, що відбувається. Осягнути логікою, законами фізики, що реактор вибухнув (на
фото), у той час було неможливим. Комісії по розслідуванню змінювалися кожні 2 тижні.
Ніхто не хотів сидіти в Чорнобилі довше. Михайло Горбачов
з’явився на Чорнобильській
АЕС лише через два роки. n

www.volyn.com.ua

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Пульс дня

n Духовність

«Коли побачив Богоматір у вишиванці —
мусив швидко шукати самогонку»
Фото з сімейного архіву Миколи БЕНДЮКА.

Бендюк
« Микола
сказати напевно,
що образ, який
він обміняв, — це
творіння Куриласа,
не береться. Однак
зазначає, що
ймовірність дуже
висока.

»

Якогось дня наприкінці
1980–х відомий
рівненський реставратор
і великий любитель
вишиванок Микола
Бендюк (на фото) дізнався
від жителів Острозького
району, що мають для
нього гостинець
Оксана КОВАЛЕНКО

сь що згадує чоловік:
«Ікону, яка потрапила
мені до рук ще у 1987
році, виявили жителі села Країв. Її знайшли в балгані (місцева назва криївки) на поїдженому шашелем підрамнику.
Оскільки місцеве населення
знало про мої націоналістичні уподобання, Богородицю
у вишиванці запропонували
мені купити за зовсім невеликі
гроші, а точніше — за пляшку
самогону». Пан Микола пояснює, що насправді ікону місцеві знайшли набагато раніше
та сховали на горищі однієї з
хат, щоб не було зайвих запитань. А за два десятки років
узялися шукати їй підходящого господаря.
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До цього образу молилися вояки УПА.

— Що ви робили, як взяли
образ до рук? — питаю в знавця українського мистецтва.
— Мусив швидко шукати
самогон! — відказує пан Бендюк й додає, що на той час
святих у вишиванках ще не бачив, тож був дуже вражений.
Минув час, і реставратор
знайшов інформацію, що
авторство може належати
пензлю Осипа Куриласа, художника, який народився на
Львівщині і десь із 1910 року

почав «вбирати» Богородиць
у вишиванки. Проукраїнська
ідея митця тодішньому люду
дуже сподобалася: замовлень на такі образи Курилас
отримував багато. Навіть тиражували листівки… На початку Першої світової війни
іконописець вступив добровольцем до лав Українських
січових стрільців.
Реставратор Микола Бендюк сказати напевно, що образ, який він обміняв, — це

творіння Куриласа, не береться. Однак зазначає, що
ймовірність дуже висока. Нині
картини цього автора коштують близько 10 тисяч доларів.
«Навіть якщо й так, це вже сімейна реліквія, під якою хрещені мої діти та внучка Даринка», — каже пан Бендюк…
Ми ж собі можемо припускати, що якийсь чоловік
із січових стрільців придбав
у талановитого побратима
Осипа Куриласа ікону та згодом передав її своїм дітям.
Через роки хтось із них, коли
йшов у повстанці, взяв із собою Берегиню… Можемо
й домальовувати, як якоїсь
весни молоді хлопці в криївці
святкували собі Пасху, німо
запитуючи в святої у вишиванці про незалежну Україну.
А Богородиця згадувала таке
ж запитання ще від січових
стрільців і «гортала» картинки
майбутнього, з переможним
співом «Запануємо ми, браття», з Майданом… і знову із
землянками, правда уже на
іншому боці, на Сході, таки
незалежної країни. n

ОДИН ВОДІЙ
ЗАГИНУВ,
ДРУГИЙ —
У ЛІКАРНІ
Вчора близько 4–ї години
неподалік Турійська
сталася дорожньо–
транспортна пригода зі
смертельним наслідком
Анна ПАВЛОВСЬКА

опередньо встановлено,
що на сільській дорозі
зіткнулися ВАЗ 2106 під
керуванням 21–літнього жителя
району та Wolksvagen Passat, за
кермом якого перебував 33–річний киянин. Внаслідок цього водій «жигулів» загинув, керманича
іномарки госпіталізували. Слідчі
за фактом ДТП відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. n

П

РОЗПОВІВ БАЙКУ,
АБИ ВИМАНИТИ
ГРОШІ
Інцидент стався
в Горохівському районі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

оловік, який зателефонував до жителя села Губин
Перший, відрекомендувався працівником військкомату. Спершу переконливо
розповів байку про втрачений
телефон, вивідав кілька номерів
його друзів, отримавши таким
чином можливість заблокувати
SIM–картку «жертви» за допомогою онлайн–банкінгу, й безперешкодно перерахував з неї
до своєї банківської скарбнички
1900 гривень. n

Ч

n Знай наших!
Фото adm-pl.gov.ua.

«Гордий, що ініціатива сина
допомагає в подоланні COVID-19»
Фото valikhnovskimd.com.

Так прокоментував
новину про створення
капсули для
транспортування хворих
із коронавірусною
інфекцією глава
знаменитої лікарської
династії, завідувач
хірургічного відділення
Турійської районної
лікарні Любомир
Валіхновський
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ро талановитого земляка, засновника та керівника Інституту хірургії Valikhnovski Surgery Institute
у Києві, заслуженого лікаря
України, пластичного хірурга
із понад 20–річним досвідом
Ростислава Валіхновського
наша газета розповідала неодноразово. Він — відомий
спеціаліст у сфері відновлення зовнішності та лікування
найскладніших випадків уроджених та набутих вад тіла й
обличчя. Вдячність і повагу
людей здобув також і своєю
доброчинною діяльністю, а ще
— намаганням підставити своє
плече у важкі моменти для країни.

П

Любов до хірургії і до людей Ростислав Валіхновський
успадкував від батька Любомира Дмитровича,
лікаря з майже 50-річним досвідом роботи.

Не залишився осторонь
знаменитий виходець із Волині і в нинішній час боротьби
з поширенням коронавірусної
інфекції. Ростислав Валіхновський заснував платформу Anti
Covid 19, де об’єднали зусилля
меценати та бізнесмени з одного боку, і представники медичних закладів — з іншого. В
результаті створено портативну ізоляційну палату, яка допоможе захистити медперсонал
від зараження. Вона герметич-

Працівники служби екстреної медичної допомоги Полтавщини транспортний ізолятор
для інфікованих хворих оцінили найвищим балом.

медики виявили бажання замовити
« Полтавські
20 таких капсул, які зроблять їхню роботу
менш небезпечною.
»
на, оснащена маскою та приладами для постачання кисню, має сертифіковані фільтри
для знезараження повітря,
10 вмонтованих спеціальних
рукавиць для проведення
будь–яких маніпуляцій без кон-

такту з хворим, а також містить
портативний компресор. Цю
безпечну палату можна використовувати з ношами, що
полегшить транспортування
пацієнта. До речі, важить вона
всього 16 кілограмів.

Кременчуцькі підприємці
першими виготовили таку герметичну капсулу. Її вже випробували в кареті швидкої допомоги в Полтаві — все працює.
Після тестування і доопрацювання можна буде налагодити
виробництво транспортних ізоляторів для інфікованих хворих.
Наприклад, полтавські медики
виявили бажання замовити
20 таких капсул, які зроблять
їхню роботу менш небезпечною. n
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Кросворд
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По горизонталі:
1. Короткочасне підвищення температури взимку вище 0°С.
4. Прозорливий, досвідчений політичний керівник. 7. Місце для
молотьби. 8. Столиця Боснії і Герцеговини. 9. Один з київських князів,
нащадок Кия. 10. Геометрична фігура. 11. Доріжка для пішоходів.
14. Кисломолочний продукт. 17. Хижак сімейства котячих. 20. Біг на
довгі дистанції. 23. Путівник туристів. 24. Заборона ввозу в країну або
вивозу товару. 25. Боковий або верхній брус рами дверей. 26. Безстічне озеро на Сході Туреччини. 27. Персонаж твору, який не бере
участі в подіях, а лише виголошує промови та повчання. 28. Великий
морський начальник.
По вертикалі:
1. Безкраїй матеріальний світ. 2. Невелика військова лікарня.
3. Те саме, що й автовізок. 4. Садові ножиці. 5. Невелика держава
в південно-західній Європі. 6. Одновесловий плоскодонний венеціанський човен. 12. Його ворон воронові не виклює. 13. Відомий
російський футбольний клуб з однойменного міста. 15. Необхідна
складова частина їжі. 16. Поздовжній зал храму. 17. Нещира людина.
18. Відомий іспанський та французький художник, автор картини
«Герніка» (1937 р.). 19. Контракт, угода. 20. Богородиця в католицизмі.
21. Термін, який означає те, що передує досвіду. 22. Відомий англійський футбольний клуб.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.
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Програма телепередач на 27 квітня – 3 травня
ПОНЕДІЛОК, 27 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, 23:30, 02:30, 05:20
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Історія України 12:20 Д/ц «Дикі
тварини» 13:10, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:20,
00:30 Телепродаж 16:50 Д/ц
«Супер-Чуття» 17:30 Перша
шпальта 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25, 23:55, 02:50, 05:40
UA:Спорт 21:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 00:00 Бюджетники 03:00
Х/ф «СТРІМГОЛОВ» 04:50
Енеїда

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»
13.40 «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 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з Інтером»
09:20, 18:00, 01:40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11:10,
12:25 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ» 13:50 Х/ф «ХТО Є
ХТО?» 15:55 «Чекай на мене.
Україна» 20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Добровольці»
23:50 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
КОРДОНІВ» 03:10 «Щоденник
вагітної» 04:25 «Україна вражає»
04:55 «Телемагазин»

09.55 «Неймовірна правда про
зірок»
11.50 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
12.45, 14.50 «МастерШеф» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
16.00 «Хата на тата» (12+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
(12+)
22.55 Т/с «Лист очікування» (16+)

ICTV
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Т/с «Відділ 44» (16+)
06.00 Громадянська оборона
06.45 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 13.20 Х/ф «МЕРЛІН»
12.45, 15.45 Факти. День
14.15, 16.20 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
16.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Теорія змови
21.20 Т/с «Закляті друзі» (16+)
22.20 Свобода слова
23.50 Х/ф «СИНГУЛЯРНІСТЬ»
(12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
09.10 Шалена зірка
11.00 Х/ф «НІККІ, ДИЯВОЛ МОЛОДШИЙ» (16+)
12.40 М/ф «Нікчемний я»
14.10 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
(12+)
16.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ТАЄМНА КІМНАТА»
19.00 Від пацанки до панянки
(16+)
21.20 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
23.10 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
КОШМАРІВ» (18+)

МЕГА

ВІВТОРОК, 28 КВІТНЯ

МЕЖЕЮ» (18+)

2+2
06.00 «Шалені перегони»
08.05, 10.45 «ДжеДАІ 2019»
09.30, 18.15 «Спецкор»
10.10, 18.45 «ДжеДАІ»
14.40 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА» (16+)
16.40 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
19.15 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.10 Т/с «Дзвонар» (16+)
22.05 Т/с «CSI: Місце злочину-9»
(16+)
23.50 Х/ф «ТОЧКА ВІДРИВУ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 14.35, 17.40 Yellow 06.10
Атлетік - Атлетіко (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 08.00 Топ-матч
08.10 Барселона - Арсенал. 1/8
фіналу (2010/11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 10.00 «Великий
футбол» 11.25 БАТЕ - Шахтар
(2014/15). Золота колекція Ліги
чемпіонів 13.15 Огляд вівторка.
Золота колекція Ліги чемпіонів
14.45 «Суперматч» (Мілан Інтер). Тревел-шоу 15.40, 22.30
Футбол NEWS 15.50 Реал - Аякс
(2010 /11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17.50 Баварія Шальке. Чемпіонат Німеччини
19.35 Хет-трик: Маріо Гомес.
Золота колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра 19.40 Баварія - Наполі
(2011/12). Золота колекція
Ліги чемпіонів. Прем’єра
21.30 #залишайсязФутболом
22.45 «Футбол LIVE» 23.25
Чорноморець - Дачія (2013/14).
Ліга Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
09.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в Одесі
10.00, 13.00 4 весілля 12.00,
18.30 СуперЖінка 14.00 Х/ф
«ХОЛОДНЕ СЕРЦЕ» 15.30,
00.00 Країна У 16.30, 20.00,
21.00 Танька і Володька 17.30
Богиня шопінгу 22.00 Сімейка У
23.00 Т/с «Королі палат» 01.00
Щоденники Темного (16+) 02.20
(kat17+) 02.50 Теорія зради
03.40 Т/с «Домашній арешт»
04.30 Віталька 05.50 Корисні
підказки

06:00 Бандитська Одеса 08:05,
01:30 Правда життя 09:35, 00:20
Речовий доказ 10:45, 12:45
Дика природа Чилі 11:45, 17:15
Фестивалі планети 13:45 Там, де
нас нема 14:45, 20:00 Секретні
території 15:35, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:25, 21:45 Скарби з
горища 18:15 Тваринна зброя
НТН
19:15 Теорія Змови 20:50 Земля
2050
р.
22:30
Планета
Земля
05.00
«Top
Shop»
05.45 М/ф
УКРАЇНА
02:30 Скарб.UA
«Мауглі» 07.00 М/ф «Енеїда»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.20, 16.50, 20.50, 02.45
Україною
К-1
«Випадковий свідок» 08.55 Х/ф
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
06.30 «TOP SHOP»
23.00 Сьогодні
«ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ» 10.45
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
09.30 Зірковий шлях
Х/ф «КІНЕЦЬ ГРИ» (16+)
08.30 «Дай лапу»
11.20 Місія: краса
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.10
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
12.20, 15.30 Реальна містика
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
10.00 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
16.00 Історія одного злочину
14.15 «Таємниці кримінального
СТРАХОВКОЮ» (12+)
(16+)
світу» 15.20 «Правда життя.
11.30, 17.40 Т/с «Мисливці за
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
Професійні байки» 18.20 «Свідок.
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» реліквіями»
Агенти» 19.30 «Легенди карного
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+) 15.00, 22.00 «Орел і Решка.
розшуку» 22.30 Т/с «Нарко - 2»
23.30 Т/с «Квиток на двох»
Навколо світу»
19.20 «Орел і Решка. Морський (18+) 00.15 «Склад злочину»
СТБ
01.05, 03.00 «Речовий доказ»
сезон»
04.00 «Правда життя»
23.50 Х/ф «ЖИТТЯ ЗА
07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»

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, 02:30, 05:20
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська література
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Історія України
11:45 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія 12:20
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 13:10, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:20,
00:30 Телепродаж 16:50 Д/ц
«Супер-Чуття» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:20, 03:00
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:35, 23:55,
05:50 UA:Спорт 21:45 Наші
гроші 22:15 Святі та грішні
00:00 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 03:55
Спільно 04:25 UA:Фольк.
Спогади

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35
«Любий, ми переїжджаємо»
13.10 «Одруження наосліп 5»,
15.05 «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 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:00 «Корисна
програма» 11:05 Т/с «Мене
звати Мелек» 12:25 Т/с «Не
відпускай мою руку» 13:50,
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00,
19:00, 01:45 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Добровольці»
23:50 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
КОРДОНІВ» 03:10 «Щоденник
вагітної» 04:25 «Україна вражає»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20, 15.30 Реальна містика
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+)
2+2
23.20 Контролер
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
СТБ
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
05.15, 22.55 Т/с «Лист
10.35, 17.20 «Загублений світ»
очікування» (16+)
13.30 «Помста природи»
07.00 «Все буде добре!»
13.50 Х/ф «САБОТАЖ»
08.50 Т/с «Коли ми вдома»
15.45 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
09.10 Т/с «Коли ми вдома. Нова ВИРОК» (16+)
історія»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
12.00, 14.50 «МастерШеф» (12+) (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна20.10 Т/с «Дзвонар» (16+)
Новини»
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце
15.45 «Хата на тата» (12+)
злочину-9» (16+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
ФУТБОЛ-1
20.15, 22.45 Т/с «Акушерка»
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
(12+)
Валенсія - Атлетік (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 08.10
ICTV
Баварія - Інтер. 1/8 фіналу
05.40, 20.15 Громадянська
(2010/11). Золота колекція
оборона
Ліги чемпіонів 10.00, 15.40,
06.30 Ранок у великому місті
22.30 Футбол NEWS 10.10
08.45 Факти. Ранок
Yellow. Прем’єра 10.20, 21.30
09.15, 19.20 Надзвичайні новини #залишайсязФутболом 11.25,
10.05 Теорія змови
14.15 «Ніч Ліги чемпіонів» 12.25
11.20, 13.15 Х/ф «СНАЙПЕР-4: Атлетік - Шахтар (2014/15).
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+) Золота колекція Ліги чемпіонів
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 17.35 Журнал Ліги
13.45 Х/ф «СНАЙПЕР-6:
чемпіонів 15.50 Мілан - Реал
ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО» (16+)
(2010/11). Золота колекція
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті Ліги чемпіонів 18.00 Динамо
друзі» (16+)
(К) - Арсенал (2003/04). Золота
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+) колекція Ліги чемпіонів 19.45
18.45, 21.00 Факти. Вечір
Передмова до «Інтер - Мілан»
23.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
(2002/03). Золота Колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
НОВИЙ КАНАЛ 19.50 Інтер - Мілан. 1/2 фіналу
(2002/03). Золота Колекція
06.00, 07.15 Kids’ Time
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
06.05 М/с «Майлз із
22.45 «Футбол LIVE» 23.35
майбутнього»
Чорноморець - Црвена Звезда
07.20 Вар’яти (12+)
(2013/14). Ліга Європи УЄФА
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
12.10 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ» (16+)
ТЕТ
13.50 Х/ф «ВІЙНА ДРАКОНІВ»
(16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
16.00, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30
15.20 Хто зверху? (12+)
Одного разу під Полтавою
17.10, 19.00 Хто проти
08.30, 09.30 Одного разу в
блондинок (12+)
Одесі 09.00, 16.30, 20.00,
20.50 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
22.20 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+) 21.00 Танька і Володька 10.00,
23.00 Т/с «Королі палат» 11.00,
13.00 4 весілля 12.00, 18.30
МЕГА
СуперЖінка 14.00 Х/ф «ПОДАЛІ
06:00 Бандитський Київ 07:40, ВІД ШАЛЕНОЇ ЮРМИ» (16+)
01:30 Правда життя 09:15,
17.30 Богиня шопінгу 22.00
00:20 Речовий доказ 10:25,
Сімейка У 00.00 Країна У 01.00
12:25, 18:00 Дика природа
Щоденники Темного (16+) 02.20
Чилі 11:25, 17:00 Фестивалі
(kat17+) 02.50 Теорія зради
планети 13:25 Там, де нас нема 03.40 Т/с «Домашній арешт»
14:25, 19:50 Секретні території 04.30 Віталька 05.50 Корисні
підказки
15:20, 23:30 Загадки Всесвіту
16:10, 21:45 Скарби з горища
НТН
19:00 Прихована реальність
05.00 «Top Shop» 06.00
20:50 Земля 2050 р. 22:30
М/ф «Повернення блудного
Планета Земля 02:45 Секти.
папуги» 06.30 М/ф «Василина
Контроль свідомості 03:35
Микулівна» 06.50 М/ф «Ну,
Прокляття скіфських курганів
постривай!» 07.55, 16.55, 20.50,
04:25 Потойбіччя. Сни 05:20
02.50 «Випадковий свідок»
Полювання на НЛО
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.10 «Свідок» 09.00
К-1
Х/ф «ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ»
06.30 «TOP SHOP»
10.40 Т/с «Банкірші» 12.50
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
«Свідок. Агенти» 14.15 «Таємниці
08.30 «Дай лапу»
кримінального світу» 15.20
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
«Правда життя. Професійні
09.40, 19.20 «Орел і Решка.
байки» 18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
Морський сезон»
розшуку» 22.30 Т/с «Нарко - 2»
11.30, 17.40, 23.50 Т/с
(18+) 00.15 «Склад злочину»
«Мисливці за реліквіями»
01.05, 03.00 «Речовий доказ»
15.00, 22.00 «Орел і Решка.
04.00 «Правда життя»
Навколо світу»

СЕРЕДА, 29 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,
02:30, 05:20 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 Д/ц «Дикі
тварини» 13:10, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:20, 00:30
Телепродаж 16:50 Д/ц «СуперЧуття» 17:30 Наші гроші 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:35, 23:55, 05:50
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15, 03:00 Т/с «Епоха честі»
00:00 Спільно 03:55 #ВУКРАЇНІ
04:25 UA:Фольк. Спогади

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»
13.40 «Одруження наосліп 5»
15.20, 22.45, 23.35 «Світ
навиворіт 11: Китай»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19.00 «Секретні матеріали 2020»
20.45 Т/с «Кухня»
21.45 Т/с «Матусі» (12+)

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:00 «Корисна
програма» 11:05 Т/с «Мене
звати Мелек» 12:25 Т/с «Не
відпускай мою руку» 13:50,
15:40 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00, 01:45
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» 23:50 Х/ф
«КОХАННЯ БЕЗ КОРДОНІВ»
03:15 «Щоденник вагітної»
04:25 «Україна вражає» 05:00
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.20 Місія: краса
12.20, 15.30 Реальна містика
16.00 Історія одного злочину
(16+)
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+)
23.30 Т/с «Моє нове життя»

СТБ
05.15, 23.05 Т/с «Лист
очікування» (16+)
07.00 «Все буде добре!»
08.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12.45, 14.50 «МастерШеф» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.55 «Хата на тата» (12+)
18.00 «Супермама»
18.55 «Один за всіх» (16+)
20.10, 22.45 Т/с «Життя
прекрасне»

ICTV
05.40, 10.05 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.15, 13.20 Х/ф «СНАЙПЕР»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.50 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті
друзі» (16+)
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.25 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)

13.30 Х/ф «КОНВОЇРИ» (16+)
15.30 Хто зверху? (12+)
17.10, 19.00 Суперінтуїція (12+)
20.50 Х/ф «ТАКСІ 3»
22.20 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:45,
01:30 Правда життя 09:30, 00:20
Речовий доказ 10:40, 12:40, 18:10
Дика природа Чилі 11:40, 17:10
Фестивалі планети 13:40 Там, де
нас нема 14:40, 20:00 Секретні
території 15:30, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:20, 21:45 Скарби
з горища 19:10 Прихована
реальність 20:50 Земля 2050 р.
22:30 Планета Земля 02:30
Професія - альфонс 03:20 Доктор
Хайм 04:15 Органи на експорт
05:05 Жертви краси

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40, 19.20 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці
за реліквіями»
15.00, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

2+2
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»
09.20, 18.15 «Спецкор»
10.00, 18.45 «ДжеДАІ»
10.35, 17.20 «Загублений світ»
13.15 «Помста природи»
13.30 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
15.30 Х/ф «УТІКАЧІ»
19.15 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.10 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце
злочину-9» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Атлетік - Севілья (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07.45 Журнал
Ліги Європи 08.15 Динамо
(К) - Арсенал (2003/04). Золота
колекція Ліги чемпіонів 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.10,
21.30 #залишайсязФутболом
11.15 Шахтар - Атлетік (2014/15).
Золота колекція Ліги чемпіонів
13.05 Огляд вівторка. Золота
колекція Ліги чемпіонів 14.30,
17.40 Yellow 14.40 Топ-матч 14.55
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 15.25 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 15.50 Реал Ліон. 1/8 фіналу (2010/11). Золота
колекція Ліги чемпіонів 17.50
Передмова до «Ліверпуль - Баєр»
(2001/02). Золота колекція Ліги
чемпіонів 17.55 Ліверпуль - Баєр.
1/4 фіналу (2001/02). Золота
колекція Ліги чемпіонів 19.40
Баєр - Ліверпуль. 1/4 фіналу
(2001/02). Золота колекція Ліги
чемпіонів 21.25 Післямова до
«Баєр - Ліверпуль» (2001 /02).
Золота колекція Ліги чемпіонів
22.45 Црвена Звезда Чорноморець (2013/14). Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30
Одного разу під Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в
Одесі 09.00, 16.35, 20.00, 21.00
Танька і Володька 10.00 Т/с
«Королі палат» 11.00, 13.00 4
весілля 12.00, 18.30 СуперЖінка
14.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ОБЛОЗІ»
15.40, 00.00 Країна У 17.30
Богиня шопінгу 22.00 Сімейка У
23.00 Казки У 01.00 Щоденники
Темного (16+) 02.20 (kat17+)
02.50 Теорія зради 03.40 Т/с
«Домашній арешт» 04.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Іванко з палацу піонерів» 06.10
М/ф «Бременські музиканти»
06.55 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 20.50, 02.45
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.05
«Свідок» 09.00 Х/ф «СТРАХ
ВИСОТИ» 10.45 Т/с «Банкірші»
12.50 «Будьте здоровi» 14.15
«Таємниці кримінального світу»
15.20 «Правда життя. Професійні
НОВИЙ КАНАЛ
байки» 18.20 «Вартість життя»
19.30 «Легенди карного розшуку»
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із майбутнього» 22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+) 00.15
07.20 Вар’яти (12+)
«Склад злочину» 01.05, 03.00
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
«Речовий доказ» 04.00 «Правда
11.50 Х/ф «ШАХРАЇ» (16+)
життя»

ЧЕТВЕР, 30 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,
02:30, 05:20 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
11:45 Всеукраїнська школа
онлайн. Всесвітня історія 12:20
Д/ц «Дикі тварини» 13:10, 15:10
«На Карантині»: марафон 16:20,
00:30 Телепродаж 16:50 Д/ц
«Супер-Чуття» 17:30 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 18:20 Тема дня 19:20 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Світ дикої природи» 21:35,
23:55, 05:50 UA:Спорт 21:45,
03:55 Схеми. Корупція в деталях
22:15, 03:00 Т/с «Епоха честі»
00:00 Перша шпальта 04:25 Святі
та грішні

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 16.45,
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2020»
11.15, 11.50, 12.20, 12.35, 13.10
«Любий, ми переїжджаємо»
13.45 «Одруження наосліп 5»
15.40 «Світ навиворіт 11: Китай»
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»

ІНТЕР
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
з Інтером» 10:00 «Корисна
програма» 11:05 Т/с «Мене звати
Мелек» 12:25 Т/с «Не відпускай
мою руку» 13:50, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00, 01:35

Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Т/с
«Добровольці» 23:50 Х/ф «У
ПОСТЕЛІ З ВІКТОРІЄЮ» 02:20
«Щоденник вагітної» 03:30
Х/ф «ЗАХАР БЕРКУТ» 05:05
«Телемагазин»

П’ЯТНИЦЯ, 1 ТРАВНЯ
06.05 М/с «Майлз із майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
10.10 Т/с «Грімм» (16+)
11.50 Х/ф «ТА, ЩО ПРОБУДЖУЄ
СОВІСТЬ» (16+)
13.20 Х/ф «ЗАБОРОННЕ
ЦАРСТВО»
15.20, 19.00 Хто зверху? (12+)
17.10, 18.00 Ревізор. Карантин
20.50 Х/ф «ТАКСІ 4»
22.20 Х/ф «НІККІ, ДИЯВОЛ МОЛОДШИЙ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Топ-матч 06.10 Атлетіко Барселона (2017 /18). Чемпіонат
Іспанії 08.00, 14.50 Yellow 08.10
Бенфіка - Шахтар (2007/08). Золота
колекція Ліги чемпіонів 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.10,
21.30 #залишайсязФутболом
УКРАЇНА
11.15, 14.05 «Ніч Ліги чемпіонів»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
12.15 Порту - Шахтар (2014 /15).
Україною
Золота колекція Ліги чемпіонів
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 19.00,
15.00 Журнал «Залишайся
23.00 Сьогодні
вдома». Чемпіонат Іспанії 15.30
МЕГА
09.30 Зірковий шлях
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
11.20 Місія: краса
06:00 Бандитський Київ 08:25,
15.50 Реал - Барселона. 1/2
12.20, 15.30 Реальна містика
01:30 Правда життя 09:30, 00:20
фіналу (2010 /11). Золота колекція
16.00 Історія одного злочину (16+) Речовий доказ 10:40, 12:40,
Ліги чемпіонів 17.35 Журнал Ліги
18.00 Т/с «Відважні» (16+)
18:10 Дика природа Чилі 11:40,
Європи 18.00 Наполі - Порту. 1/8
20.10 Дволикий Герус
17:10 Фестивалі планети 13:40
фіналу (2013 /14). Ліга Європи
21.00 Т/с «Доглядальниця» (12+) Там, де нас нема 14:40, 19:55
УЄФА 19.45 Пандурій - Дніпро
23.30 Х/ф «ЛЮБОВ ДЛЯ
Секретні території 15:30, 23:30
(2013 /14). Ліга Європи УЄФА
БІДНИХ»
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
Скарби з горища 19:10 Прихована 22.45 «Футбол LIVE» 23.35
Чорноморець - Шкендербеу (2013
СТБ
реальність 20:50 Земля 2050 р.
/14). Ліга Європи УЄФА
05.15, 23.00 Т/с «Лист очікування» 22:30 Планета Земля 02:30
Легендарні замки Закарпаття
(16+)
ТЕТ
03:10 Прокляття відьом 03:55
07.00 «Все буде добре!»
Леонід Биков. Зустрічна смуга
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
09.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
04:40 Запрограмовані долі 05:35 16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30
історія»
Одного разу під Полтавою
12.10, 14.50 «МастерШеф» (12+) Володимир Басов. Бігун на довгі
08.30, 09.30 Одного разу в Одесі
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна-Новини» дистанції
09.00, 16.35, 20.00, 21.00 Танька
15.50 «Хата на тата» (12+)
К-1
і Володька 10.00, 23.00 Казки
18.00 «Супермама»
06.30 «TOP SHOP»
У 11.00, 13.00 4 весілля 12.00,
18.55 «Один за всіх» (16+)
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
18.30 СуперЖінка 14.00 Х/ф
20.10, 22.45 Т/с «Життя
08.30 «Дай лапу»
«СХІД ТЕМРЯВИ» (16+) 15.40,
прекрасне»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
00.00 Країна У 17.30 Богиня
09.45, 19.20 «Орел і Решка.
ICTV
шопінгу 22.00 Сімейка У 01.00
Морський сезон»
(kat17+) 02.30 Теорія зради 03.20
05.00 Т/с «Відділ 44» (16+)
11.30, 17.40, 23.50 Т/с «Мисливці БарДак 04.10 Віталька 05.50
05.45 Громадянська оборона
за реліквіями»
Корисні підказки
06.30 Ранок у великому місті
15.00, 22.00 «Орел і Решка.
08.45 Факти. Ранок
Навколо світу»
НТН
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Секретний фронт
05.00, 04.50 «Top Shop» 06.00
2+2
11.15, 13.20 Х/ф «СНАЙПЕР-3»
М/ф «Казка про рибалку й рибку»
06.00, 07.40 Т/с «Команда А-2»
(16+)
06.35 М/ф «Кіт у чоботях» 06.55
08.35,
12.40,
17.20
«Загублений
12.45, 15.45 Факти. День
М/ф «Ну, постривай!» 07.55,
світ»
13.40 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
16.50, 20.50, 02.40 «Випадковий
09.25, 18.15 «Спецкор»
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» (16+)
свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
10.05, 18.45 «ДжеДАІ»
15.20, 16.20, 21.20 Т/с «Закляті
22.00, 02.05 «Свідок» 09.00 Х/ф
10.40 «Рішайло»
друзі» (16+)
«СТАРИЙ ЗНАЙОМИЙ» 10.40 Т/с
13.35 «Помста природи»
17.50 Т/с «Рішає Оністрат» (16+)
«Банкірші» 12.50 «Вартість життя»
13.50 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
14.15 «Таємниці кримінального
(16+)
20.15 Антизомбі
15.25 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+) світу» 15.20 «Правда життя.
22.30 Х/ф «СНАЙПЕР-6:
Професійні байки» 18.20, 03.50
19.15 Т/с «Опер за викликом-2»
ІДЕАЛЬНЕ ВБИВСТВО» (16+)
«Правда життя» 19.30 «Легенди
(16+)
карного розшуку» 22.30 Т/с «Нарко
20.10 Т/с «Брати по крові» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
- 2» (18+) 00.15 «Склад злочину»
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце
06.00, 07.15 Kids’ Time
01.00, 02.50 «Речовий доказ»
злочину-9» (16+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
06.15, 07.00 «Життя відомих
людей 2020»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 Х/ф «ЯК УКРАСТИ
МІЛЬЙОН»
12.30 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
14.05 Т/с «Кухня»
19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20.15 «Чистоnews 2020»
20.25 «Українські сенсації
2020»
21.30 «Вечірній квартал»
23.15 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05:15 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
ДИПЛОМОМ» 06:30 «Слово
Предстоятеля» 06:35 Х/ф
«СЕВЕРИНО» 08:00 «Шість
соток» 09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10:00
«Корисна програма» 11:00
Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ ВІДЬМИ»
12:30 Х/ф «ЧЕКАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»
14:00 Т/с «Ні кроку назад!»
20:00, 02:05 «Подробиці»
20:30 «Крутіше всіх.
Найкраще» 22:20 Х/ф «ЯКБИ

Я ТЕБЕ ЛЮБИВ...» 00:20
Х/ф «ЦЕ Я» 02:35 Д/п «Шукач
ковчега» 03:25 «Орел і Решка.
Дива світу 2» 04:10 «Орел і
Решка. Божевільні вихідні»
05:05 Х/ф «МИ ЖИЛИ ПО
СУСІДСТВУ»

УКРАЇНА
06.40, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
08.40 Т/с «Сашина справа»
(12+)
12.30, 15.20 Т/с «Вище тільки
любов» (12+)
16.45, 21.00 Т/с «Чужі діти»
(12+)
23.10 Т/с «Свій чужий син»

СТБ
05.15 Т/с «Лист очікування»
(16+)
05.40, 09.30 «Неймовірна
правда про зірок»
06.35 «Все буде смачно!»
08.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.50 Т/с «Життя прекрасне»
15.05 Т/с «Акушерка» (12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
21.35 «Хата на тата» (12+)
22.40 Х/ф «РОДИНА ЗА
ХВИЛИНУ» (12+)

ICTV
05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Факти
06.00 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
07.25, 08.15 Перше, друге і
компот!
09.00 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
(16+)
12.20, 13.00 Т/с «Нюхач» (16+)
12.45 Факти. День
17.05 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ-2:
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ» (16+)
21.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ»
(16+)

ДИВНИХ БЕРЕГАХ» (16+)
15.00, 19.00 Сьогодні
17.40, 19.50 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПОМСТА САЛАЗАРА» (16+)
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.15, 22.45 Т/с «Лист
очікування» (16+)
06.35 Х/ф «МАЧУХА»
08.55 Х/ф «РОДИНА ЗА
ХВИЛИНУ» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
14.50 «Супермама»
15.25, 18.00, 19.00 «Холостяк»
(12+)

1+1

ICTV

06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба новин»
09.25 Т/с «Родичі» (12+)
17.55 Х/ф «ЗА ДВОМА
ЗАЙЦЯМИ»
20.35 «Чистоnews 2020»
20.45 «Ліга сміху. Дайджест
2020»
22.15 «Вечірній квартал»

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 Х/ф «ПОДАРУНОК НА
РІЗДВО»
10.25 Х/ф «БЛИЗНЮКИ»
(16+)
12.20, 13.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
КИТАЇ» (16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
16.35, 20.05 Дизель шоу (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
22.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-3:
ВІДРОДЖЕННЯ КРИВАВОЇ
КОРОЛЕВИ» (18+)

ІНТЕР
05:35, 22:00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:05
Т/с «Мене звати Мелек» 12:25
Т/с «Не відпускай мою руку»
13:50, 15:40, 23:50 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 01:40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня» 03:10
«Чекай на мене. Україна»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
08.10 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ» (16+)
11.10 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА
КРАЮ СВІТУ» (16+)
14.30, 15.20 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ: НА

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
12.10 Діти проти зірок
14.00 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
15.50 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
17.20 Х/ф «ТАКСІ 3»
19.00 Х/ф «ТАКСІ 4»
20.50 Х/ф «ТАКСІ 5» (16+)
22.40 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
ГРЕЙСЛЕНДА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:10, 01:30 Правда життя
09:50, 00:20 Речовий доказ

11:00, 13:00, 18:10 Дика
природа Чилі 12:00 Фестивалі
планети 14:00 Місця сили
14:50, 17:20, 19:55 Секретні
території 15:40, 23:30 Загадки
Всесвіту 16:30, 21:45 Скарби
з горища 19:10 Прихована
реальність 20:50 Секрети
Другої світової 22:30 Планета
Земля 02:25 Бандитський Київ

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Дай лапу»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40, 21.10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
11.30 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14.50, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17.30 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
19.10 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»

11.15 Шахтар - Баварія. 1/8
фіналу (2014 /15). Золота
колекція Ліги чемпіонів
13.45 «Суперматч» (Славія Спарта). Тревел-шоу 14.40
Топ-матч 14.55 Журнал Ліги
Європи 15.25 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 15.50
Барселона - Реал. 1/2 фіналу
(2010 /11). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17.35 Ліверпуль
- МЮ. 1/8 фіналу (2015 /16).
Ліга Європи УЄФА 19.20
Журнал «Залишайся вдома».
Чемпіонат Іспанії. Прем’єра
19.45 Карпати - Боруссія (Д)
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 22.45 «Шлях до
Турина» 23.25 Динамо (З) Чорноморець (2013 /14). Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 19.30, 20.30 Одного
разу під Полтавою 08.30,
09.30 Одного разу в Одесі
2+2
09.00, 20.00 Танька і
06.00, 10.45 «Загублений світ» Володька 10.00 Казки
09.30 «Спецкор»
У 11.00, 13.00 4 весілля
10.10 «ДжеДАІ»
12.00, 18.30 СуперЖінка
11.40 «Помста природи»
16.00 М/ф «Льодовиковий
11.50 Х/ф «12 РАУНДІВ»
період 4: Континентальний
(16+)
дрейф» 17.30 Богиня шопінгу
13.50 Х/ф «12 РАУНДІВ
21.00 М/ф «Епік» 22.45 Х/ф
2: ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
«ЧОБОТАР» (16+) 00.30
(16+)
(kat17+) 02.00 Теорія зради
15.35 Х/ф «12 РАУНДІВ 3:
02.50 БарДак 03.40 Віталька
БЛОКАДА» (16+)
05.50 Корисні підказки
17.05 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
НТН
ФОРСАЖ: ТОКІЙСЬКИЙ
ДРІФТ» (16+)
05.55 М/ф «Вінні Пух» 06.45
19.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
М/ф «Як козаки у хокей грали»
(16+)
07.05 М/ф «Капітошка»
20.55 Х/ф «ЗАХИСНИК»
07.25, 15.20, 01.50
(16+)
«Випадковий свідок» 08.35
22.30 Х/ф «РАПТОВА
Х/ф «МОСКАЛЬ-ЧАРІВНИК»
СМЕРТЬ» (16+)
10.10 Т/с «Банкірші» 12.05
Х/ф «ХІД КОНЕМ» 13.40
ФУТБОЛ-1
Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
06.00 Валенсія - Севілья
ЖИТТЯ!» 17.50 Х/ф
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
«БЛАГОЧЕСТИВА МАРТА»
07.40, 13.05 Журнал Ліги
20.30 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
чемпіонів 08.05 Пандурій
НОРОВЛИВОГО» 22.30
- Дніпро (2013 /14). Ліга
Т/с «Нарко - 2» (18+) 00.20
Європи УЄФА 09.50, 13.35
«Склад злочину» 01.10,
Yellow 10.00, 15.40, 22.30
02.20 «Речовий доказ» 03.50
Футбол NEWS 10.10, 21.30
«Правда життя» 04.50 «Top
#залишайсязФутболом
Shop»

НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ

СУБОТА, 2 ТРАВНЯ
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, 00:00,
02:30, 05:30 Новини 09:30,
03:20 Енеїда 10:35 М/с
«Чорний пірат» 12:15, 00:30
Телепродаж 12:45 Д/ц «Це
цікаво» 13:20 Х/ф «ДОНЬКА
РОБІН ГУДА: ПРИНЦЕСА
ЗЛОДІЇВ» 15:00 UA:Фольк
16:00, 02:50 #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 «СПЕКОТНІ ЛІТНІ НОЧІ»
04:10 Сильна доля 05:00
Бюджетники

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, 00:05, 02:30, 05:30
Новини 09:30, 03:40 Енеїда
10:35 М/с «Книга джунглів»
11:25 М/с «Чорний пірат»
12:15, 00:30 Телепродаж
12:45 Д/ц «Це цікаво» 13:20
Х/ф «СВЯТИЙ ПИЛИП. Я
ВИБИРАЮ РАЙ» 17:35, 02:50
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
«Чилі: Дика подорож» 20:25
Д/ц «Світ дикої природи»
21:20 Х/ф «ДРЕВО ЖИТТЯ»
04:10 Сильна доля 05:00
Бюджетники

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
10.40 Хто зверху? (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСІ 5» (16+)
16.00 М/ф «Нікчемний я 2»
17.50 М/ф «Нікчемний я 3»
19.20 М/ф «Посіпаки»
21.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ» (16+)
23.40 Х/ф «ТА, ЩО
ПРОБУДЖУЄ СОВІСТЬ»
(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
06:45, 01:50 Містична Україна
07:40, 18:20 Правда життя
09:40 Речовий доказ 10:50,
00:00 Секретні території
11:40 Земля 2050. 13:20,
21:00 Стародавні світи 16:20
Планета Земля 00:50 Дика
природа Чилі 02:35 Таємниці
кримінального світу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Ух ти show»
10.00 М/ф «Союз звірів»
11.30 Х/ф «ЕРКЮЛЬ І
ШЕРЛОК ПРОТИ МАФІЇ»
13.10 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
15.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06.00, 08.00, 08.45 Топ-матч
06.10 Атлетік - Барселона
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
08.15, 22.00 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
09.00 #залишайсязФутболом
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.10 «Суперматч»
(Постшоу). Тревел-шоу.
Прем’єра 11.10 Yellow.
Прем’єра 11.20, 14.40 «Ніч
Ліги чемпіонів» 12.50 Динамо
(К) - Порту (2015 /16). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15.50
Боруссія (Д) - Баварія (2013
/14). Чемпіонат Німеччини
17.40 Шахтар - Динамо
(2018/19). Чемпіонат України
19.30 Україна - Чехія. Ліга
Націй УЄФА 21.20 Журнал
«Залишайся вдома». Чемпіонат
Іспанії 21.50 Yellow 22.45
Арсенал - Баварія. 1/8 фіналу
(2012 /13). Золота колекція Ліги
чемпіонів

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, 00:05, 02:30,
05:30 Новини 09:30 Недільна
Свята меса Римсько-католицької
церкви в Україні 10:00
Божественна Літургія у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної церкви
України та всеукраїнська
молитва 11:30 Недільна Літургія
Української Греко-католицької
церкви 12:40, 00:30 Телепродаж
13:15 Х/ф «ПОРЯД З ІСУСОМ:
ЮДА» 15:00 Країна пісень
16:00, 02:50 #ВУКРАЇНІ
17:00 Перша шпальта 17:35
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
«Чилі: Дика подорож» 20:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:20 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:00 Х/ф
«ЯНГОЛ» 03:20 Енеїда 04:10
Сильна доля 05:00 Бюджетники

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.50
Х/ф «БІЛОСНІЖКА» 13.00 4
весілля 17.15 Х/ф «ЧОБОТАР»
(16+) 19.00 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ» 21.00 Одного
разу під Полтавою 22.00 Ігри
Приколів 23.00 Країна У 01.00
(kat17+) 02.30 Теорія зради
03.20 БарДак 04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

05.50 Х/ф «ЗАГАДКА
06.00, 08.55 «Загублений світ» ЕНДХАУЗА» 07.40 Х/ф
«ВІЧНИЙ ПОКЛИК» 12.00
07.35 «ДжеДАІ 2019»
13.40 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС» «Легенди карного розшуку»
15.45, 03.25 «Випадковий
(16+)
свідок» 18.00 «Круті 90-ті»
15.40 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
19.00, 02.50 «Свідок»
(16+)
17.15 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО 19.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ВИПАДАЄ» 21.00 Х/ф
ПЕРІОДУ-3»
19.00 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО «ЗАКУСОЧНА НА КОЛЕСАХ»
23.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
ПЕРІОДУ»
21.10 Х/ф «ПРИДОРОЖНИЙ (16+) 01.05 «Жорстокий
спорт» 03.55 «Речовий доказ»
ЗАКЛАД» (16+)
04.55 «Top Shop»
23.15 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)

1+1
06.00 Мультфільм
06.15, 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 «Світ навиворіт 11: Китай»
15.45 Х/ф «ЛЮБОВ З
ВИПРОБУВАЛЬНИМ
ТЕРМІНОМ»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Музичний марафон «Ти
не один»
22.20 Х/ф «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»

ІНТЕР
06:15 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
ВЕДМЕДИЦІ» 08:00 «Удачний
проєкт» 09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2» 11:00 «Орел і Решка.
Божевільні вихідні» 12:00
«Крутіше всіх. Найкраще» 14:00
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ» 16:00

Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПОМСТА МІЛЕДІ» 18:00 Х/ф
«МАЧО НА КОЛЕСАХ» 20:00
«Подробиці» 20:30 Х/ф «ТЕМНІ
ВОДИ» 23:00 Х/ф «ДОТ» 00:45
Д/п «Секретні файли нацистів»
02:30 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.15 Kids’ Time
06.05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07.20 Вар’яти (12+)
08.50 Ревізор. Карантин
09.50 Від пацанки до панянки
(16+)
УКРАЇНА
12.10 М/ф «Нікчемний я 3»
06.40 Зірковий шлях
14.00 М/ф «Посіпаки»
08.50 Т/с «Чужі діти» (12+)
15.40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
13.10 Т/с «Сліди в минуле» (12+) В’ЯЗЕНЬ АЗКАБАНУ» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Смак щастя»
18.10 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
(12+)
КЕЛИХ ВОГНЮ»
19.00 Сьогодні. Підсумки з
21.00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР ТА
Олегом Панютою
ОРДЕН ФЕНІКСА»
23.00 Т/с «Експрес23.40 Х/ф «ДІВЧИНА МОЇХ
відрядження»
КОШМАРІВ» (18+)

СТБ
05.15 Т/с «Лист очікування»
(16+)
05.40, 09.30 «Неймовірна
правда про зірок»
06.35 «Все буде смачно!»
08.30 Т/с «Коли ми вдома»
10.45 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
13.10 «Хата на тата» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19.55 «Один за всіх» (16+)
22.25 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40, 07.15 Громадянська
оборона
06.25 Теорія змови
08.05 Т/с «Нюхач» (16+)
11.55, 13.00 Х/ф «ОСТРІВ
ГОРЛОРІЗІВ»
12.45 Факти. День
14.35 Х/ф «ПОДОРОЖ ДО
ЦЕНТРУ ЗЕМЛІ»
16.05 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ-2: ПОМСТА
ПОЛЕГЛИХ» (16+)
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ-3: ТЕМНИЙ
БІК МІСЯЦЯ» (16+)
23.20 Х/ф «47 РОНІНІВ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
06:45, 01:50 Містична Україна
07:35, 18:35 Правда життя
09:35 Речовий доказ 10:45,
00:00 Секретні території 11:35
Секрети Другої світової 13:35,
21:00 Стародавні світи 16:35
Планета Земля 17:35 Політ над
Землею 00:50 Дика природа
Чилі 02:35 Війна всередині нас

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Гарфілд Шоу»
08.30 «Ух ти show»
09.00 М/ф «Барбі представляє
казку «Дюймовочка»
10.20 М/ф «Союз звірів»
12.00 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
13.40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00, 09.00 «Загублений світ»
07.45 «ДжеДАІ 2019»
12.40 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
(16+)
14.40 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
19.00 Х/ф «KINGSMAN:
ТАЄМНА СЛУЖБА» (16+)
21.15 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ» (16+)

23.55 Т/с «Опер за викликом»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Барселона - Севілья
(2017 /18). Чемпіонат Іспанії
07.45 Журнал «Залишайся
вдома». Чемпіонат Іспанії 08.15
Металіст - АЗ (2011 /12). Ліга
Європи УЄФА 10.00, 15.40
Футбол NEWS 10.10 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10.40,
15.15, 22.50 Yellow 10.50,
13.50 «Ніч Ліги чемпіонів»
12.00 Маккабі - Динамо (К)
(2015/16). Золота колекція Ліги
чемпіонів 14.45 Журнал Ліги
чемпіонів 15.30 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 15.50
Баварія - Боруссія (Д) (2013/14).
Чемпіонат Німеччини 17.40
Шахтар - Динамо. Чемпіонат
України 19.30 Словаччина
- Україна. Ліга Націй УЄФА
21.20 «Великий футбол» 23.00
«Суперматч». Тревел-шоу

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 13.00
4 весілля 17.15 М/ф «Епік»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Танька і Володька 19.30, 20.30,
21.30, 22.30 Одного разу під
Полтавою 23.00 Країна У 01.00
Щоденники Темного (16+) 02.20
(kat17+) 02.50 Теорія зради
03.40 Т/с «Домашній арешт»
04.30 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.55 Х/ф «ДОБРІ НАМІРИ»
07.20 «Слово Предстоятеля»
07.25 «Страх у твоєму домі»
10.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ВИПАДАЄ» 12.20 Х/ф
«НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН»
13.45 Х/ф «НЕРІВНИЙ ШЛЮБ»
17.00 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО» 19.00 Х/ф
«ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+) 21.55
Х/ф «ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»
23.40 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
(16+) 01.40 «Речовий доказ»
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Головна героїня серіалу
«Чорнобиль» продавала пиріжки,
аби вижити з малим сином
Людмила Ігнатенко, дружина загиблого пожежника,
ображена на творців фільму і після його прем’єри змушена
була поїхати з дому

Фото belsat.eu.

«Треба йти вперед, навіть якщо не можеш ходити», –
каже молода журналістка.

Ковельчанка Ольга
Яренчук стала
«Ангелом добра»
Про цю скромну, тендітну і надзвичайно
активну дівчину на візку «Газета Волинь»
розповідала не раз. Торік вона стала
однією з переможниць Всеукраїнського
конкурсу «Краса без обмежень-2019».
А нинішньої весни — нове визнання

Людмилі Ігнатенко тепер 57 років, вона овдовіла у 23 і більше так і не вийшла заміж. Ірландка Джессі Баклі
зуміла передати увесь біль і розпач жінки, яка втрачає любов.

Навіть ті, хто не дуже цікавився техногенною
катастрофою, а лише чув слово «Чорнобиль»,
не відривалися від екранів, коли торік в Україні
презентували американський серіал з однойменною
назвою. Ліквідатори вгадували себе і своїх колег
у відтворених образах, переселенці вкотре поверталися
думками додому, вчені знову ламали голови, як же
могло статися те, що неможливо осягнути і в що
повірити. А одна жінка бачила себе і вкотре плакала.
Показували її життя
Інна ПІЛЮК

ГОРІЛКИ І ГОЛИХ
ШАХТАРІВ НАСПРАВДІ
НЕ БУЛО

Після прем’єри всі взялися
розбирати фільм на частинки
і досліджувати, що ж тут правда, а що — художній домисел.
До честі творців кінокартини,
мало які деталі виявлялися неправдивими. Швидше за все,
їх іноземні автори сценарію
додали для більшого «екшену», їм хотілося вразити, хоча
драми тут і так вистачало, без
антуражу. Так, наприклад, ліквідатори не вживали повально
спиртного, шахтарі, які рили
тунель під басейном-барботером, не роздягалися догола.
Але такі огріхи зовсім не псують враження від серіалу.
Очевидці аварії в один голос
кажуть: «Є техніка, а є люди.
В цьому фільмі є зосередженість на людях. І це правильно».
Картину знімали у двох
країнах: Литві та Україні. Довелося до дрібниць відтво-

рити деталі тогочасного радянського побуту. Результат
роботи костюмерів та декораторів вражає: ніби й не було
тридцяти років після вибуху.
Справжнє все: черевики, шпалери, паркани. Надто уважні
глядачі відшукують огріхи,

після
« Журналісти
прем’єри їхали
постійно. Дійшло
до того, що ногою двері
не давали закрити
і так записували
інтерв’ю.

»

як от поодинокі пластикові
вікна у будинках на вулиці чи
сучасні дорожні знаки. Але ж
фільм не про вікна…
ПРО ТЕ, ЩО СТАЛА
ЦЕНТРАЛЬНИМ
ПЕРСОНАЖЕМ, ДІЗНАЛАСЯ
З РЕКЛАМИ ФІЛЬМУ

Мало хто здогадувався, що
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разом із тисячами глядачів
по всьому світу фільм дивиться і жінка-прообраз головної
героїні — Людмила Ігнатенко,
дружина пожежника з Прип’яті Василя Ігнатенка, який
у першій бригаді вогнеборців
виїхав на виклик до станції.
Їй не змінювали навіть імені,
вона і в реальному житті Людмила. Люся. Так її завжди кликав чоловік. Та про фільм відгукується не надто позитивно.
Він в черговий раз збурив і так
несолодке її життя.
«Журналісти
після
прем’єри їхали постійно.
Дійшло до того, що ногою
двері не давали закрити і так
записували інтерв’ю, — розповідає Людмила каналу
ВВС. — А що говорити, я про
фільм нічого ж не знала. Навіть не підозрювала, що наша
з Василем історія стане головною в картині. Можна ж
було зі мною поговорити,
підготувати мене якось…
Дзвінок із кінокомпанії був,
запитали, чи я не проти бути
консультантом. Та ні, чого ж.
Потім ще двічі телефонували,
уточнили кілька деталей про
ті дні, і все. Про те, що я стала
головною героїнею, дізналася
з реклами, коли фільм уже був
готовий. Мені було неприємно
і образливо. Почалися прямо
атаки на квартиру. У мене забрали спокій. Я поїхала з Києва, де жила всі ці роки». n
Закінчення на с. 12

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

риблизно місяць
тому ми побували
в Ольги Яренчук
та її мами Олени Йосипівни в гостях. Милувалися чудовими виробами з бісеру, вишитими
рушниками, які творить
дівчина сама і проводить
майстер-класи для інших
членів Асоціації «Добродія в дії». Цю громадську
організацію створив
на Ковельщині Володимир Кравчук, який прагне
залучати людей з інвалідністю до активного життя.
Йому і завдячує Ольга
своїми успіхами.
Участь у спортивних
змаганнях, виставах,
інших цікавих заходах, які
проводять у Ковелі члени
Асоціації «Добродія в дії»,
допомогла дівчині на візку
повірити у свої сили. Нині
вона — студентка факультету журналістики Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана
Дем’янчука, позаштатний кореспондент газет
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