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n Ті, що тримають небо
Фото з особистого архіву родини СУКАЧІВ.

Успіння Пресвятої Богородиці — один із найкращих
сакральних творів художниці.

У свої 87 років
Лідія Спаська ще
розписувала церкви
Фото volart.com.ua.

Ольга та Анатолій Сукачі з дітьми на Великдень.

В одній родині —
28 прийомних дітей
Сім’ї Анатолія та Ольги Сукачів із села Петрове
та їхнього сина Віктора з Поромова Іваничівського
району дали шанс на нове життя майже трьом десяткам
обездолених хлопчиків та дівчаток
с. 12

»

На невеличкому
кладовищі при в’їзді
у село Муравище, що
неподалік Ківерців,
біля голубенької церкви
Почаївської ікони Божої
Матері привертає
увагу немалий
ряд фамільного
захоронення Лисяних.
І мало хто знає,
що спочиває тут
українська художниця
Лідія Іванівна Спаська
— цілеспрямована і
вольова особистість,
яка першою з
волинянок у 1930- ті
роки присвятила себе
образотворчому
мистецтву. 5 квітня
мистецтвознавці
говорили про її
110-ліття
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Лідія Спаська виросла у великій
інтелігентній родині.
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РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ

«Буває, що наші підопічні, боячись
занесення інфекції, не пускають додому —
тоді обслуговуємо їх через поріг»
Пандемія коронавірусу обмежила
повсякденне життя лучан, їхні контакти
з навколишнім світом. Зокрема, літніх
осіб, людей з інвалідністю. Відтепер
вони не можуть виходити на вулицю.
Вижити в умовах самоізоляції
їм допомагають працівники Луцького
міського територіального центру
соціального обслуговування
луговування
Євгенія СОМОВА

юди літнього віку — у зоні
ризику зараження
ження коронавірусом. Тож нині
намагаються без нагальдати
ної потреби не покидати
ати
квартири. Сплачувати
ьні
рахунки за комунальні
послуги, купувати проо-
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Фото youtube.com.

Не кожен у такому віці
може вийти на вулицю.
А тепер — це і небезпечно.

дукти, ліки їм допомагають молодші члени родини. Однак є одинокі лучани, хворі чи ті, у яких
діти живуть далеко. Їм конче потрібна стороння
допомога. І особливо лежачим. Зокрема нині,

виручку одиноким людям, які
« Наопинилися
у скрутній ситуації,
і приходять працівники
пр
Луцького
територіального
територіально центру соціального
обслуговування.
обслуговуван

»

контакти зведені до мінімуму,
коли конта
коли навіть діти, котрі живуть в одному місті ззі старенькими батьками,
завжди мають змогу навідати
не завж
їх. На виручку одиноким людям,
опинилися у скрутній ситуації,
які опи
приходять працівники Луцького
і прихо
територіального центру соціальтеритор
обслуговування.
ного обслу

Закінчення на с. 6
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ȇȒȔȭȑșțșȭȌ
ȏȕȖȊțȕȈȘȖȌȐȊșȧ
Мене звати Вікторія, мені 72.
З чоловіком все життя працювали, болячок накопичилося
аж занадто, та щось робимо, як усі. Весь час у русі:
город на 5 соток, допомагаємо дітям потроху.
Скаче тиск, аритмія, підвищений цукор, суглоби болять — але буває гірше. Ось, наприклад, наш сусід:
старший всього на 3 роки, а майже не ходить, без
допомоги ніяк. Якось приготувала йому їжу, заходжу до нього, а він ходить по хаті: «На риболовлю, —
каже, — збираюся». Ну, думаю, може вже з головою
щось сталося, не надала цьому значення. А через
тиждень все село вийшло дивитися, як він іде по дорозі. А вже з півроку, як з дому ні ногою! Тут уже я не
витримала і пішла його розпитувати: як? Він вийняв
із кишені вирізану замітку. Замітка про академіка
Болотова і його «Бальзам Болотова». Я, дивлячись
на сусіда, одразу ж зателефонувала і собі замовила.
Бальзам надійшов поштою досить швидко. Через 3
дні прийому помітили легкість у животі, навіть коли
з’їдали зайвого. Випорожнення нормалізувалися,
стала краще спати. Але яким було моє здивування,
коли через 2 місяці вживання я раптом зрозуміла,
вже давно не вимірювала тиск, бо не турбує! У
уже все село п’є Бальзам, і всі ходять задоволені,
ніби друге життя почалася!
НЕ Э ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ
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На власні очі
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

1 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.49, захід — 20.42, тривалість дня — 14.52).
Місяць у Леві. 10 день Місяця.
Іменинники: Антон, Віктор, Юхим, Зенон, Іван.
2 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.47, захід — 20.43, тривалість дня — 14.56).
Місяць у Леві, Діві. 11 день Місяця.
Іменинники: Георгій, Іван, Никифор, Семен.
Фото photoukraine.com.

3 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.45, захід — 20.45, тривалість дня — 15.00).
Місяць у Діві. 12 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Гаврило, Григорій, Федір.

Тюльпани для медиків
Фото Каховської центральної райлікарні.

4 ТРАВНЯ

Торік на межі
квітня – травня
чимало місцевих
мешканців
поспішали
на квітковий
фестиваль
«Волинська
Голландія».
Ініціатори з
фермерського
господарства «Лілі
Лайн» влаштували
прекрасне дійство
на тюльпановому
полі неподалік
Голоб, що на
Ковельщині

Сонце (схід — 5.43, захід — 20.46, тривалість дня — 15.03).
Місяць у Діві, Терезах. 13 день Місяця.
Іменинники: Денис, Кіндрат, Федір, Яків.
5 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.42, захід — 20.48, тривалість дня — 15.06).
Місяць у Терезах. 14 день Місяця.
Іменинники: Віталій, Всеволод, Гаврило, Лука.
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Печеня з курячих сердечок
та печериць

Оксана КОВАЛЕНКО

Потім підрахували:
прийняли кілька тисяч
гостей. Цього року все
буде інакше: коронавірус «не любить» фестивалів. Але й тюльпани через непривітну
й суху весну цвісти не
поспішають.
А от на теплішій
Херсонщині ферме-

Спробуйте — не пошкодуєте!

Ці квіти лікарям — для доброго настрою.

ру-квітникарю із села
Любимівка Каховського району, який запитав у соціальній мережі
в інтернеті, що ж йому
робити з «полем краси», вихід підказали
волонтери. Порадили
подарувати тюльпани
медикам, які на роботі

направду ризикують
своїм здоров’ям. Власник Віталій Шакало погодився: «Коли люди
дізналися про нашу
ініціативу, почали дзвонити і приїжджати за
квітами з інших селищ
і міст. Ми не проти. Нехай вони радують яко-

мога більше людей».
Понад десять тисяч
тюльпанів передали в
різні населені пункти
Херсонщини. Віталій
Шакало плекає надію,
що пізнішим цвітінням
лілій хоч хтось (крім
нього з дружиною) та
помилується.

«По чім сир? А дайте покуштувати…»
«Ви чули, Президент дав
вказівку відкрити базари.
Нарешті можна буде купити натуральні селянські
продукти. Походити між
рядами, вибрати, попробувати, поторгуватися», —
радіє знайома пенсіонерка, городянка у третьому
поколінні
Оксана КРАВЧЕНКО

Задоволені й сільські жителі, фермери, які під час
карантину не мали де збути
овочі, молочні та м’ясні продукти, і перекупники, які біля
них зазвичай годуються, і всі,
хто на ринках заробляє на прожиття. Здавалося б, усі будуть
у виграші. Ти чи не спровокує
відновлення торгівлі продо-

вольчими товарами зростання
захворюваності на коронавірусну інфекцію?
Це вже залежатиме від кожного з нас. Від того, наскільки
зуміємо ми дотримуватися санітарних вимог.
Зазвичай скуповувалася
на Центральному ринку в Луцьку під час обідньої перерви.
Підходиш до прилавків із розкладеними продуктами, а перед тобою бувалі умільці торгуватися намагаються збити ціну.
«Оця сметана у вас кислувата,
а тушка курки вже не зовсім
свіжа…». При цьому їм важливо все понюхати, покуштувати
молоко, яке наливають із пластикової пляшки у кришечку, аби
довести, що воно справді вранішнє; відщипнути пальцями
з торбинки грудочку сиру «на
пробу»… Як подумаєш, що над

усіма тими харчами десятки
людей згиналися, можливо,
кашляли, чхали, то починаєш
сумніватися в їхній безпечності.
Кажуть, нині вимагатимуть
встановлення поліетиленових
або пластикових екранів між
продавцем та покупцем, товар
теж буде краще захищений та й
дезінфекцію усіх територій мають проводити кожних три години. Роботу продовольчих
ринків контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.
Однак біля кожного торговельного місця контролера
не поставиш. Мусимо відмовлятися від старих звичок, дбати
про дотримання гігієни, купівельної культури, аби наші ринки були більш цивілізованими.

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» має намір
отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря для АЗС № 13 на
вул. Конякіна, 16-д у м. Луцьку
Волинської області.
На території АЗС розміщено
вісім стаціонарних джерел викидів, від яких у атмосферне повітря
викидаються дві забруднювальні
речовини (бензин та гас (керосин)
в загальній кількості 0,088 т на рік.
Детальну інформацію можна
отримати у провідного інженера
з ОНС Буділовського Валерія Миколайовича, тел. (067) 208-90-40.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних
речовин направляти в Луцьку міську раду (м. Луцьк, вул.
Б. Хмельницького, 19) протягом
30 календарних днів від дати публікації цього повідомлення.

ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» має намір
отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне
повітря для АЗС № 27 на вул. І. Богуна, 1-а у с. Прилуцьке Ківерцівського району Волинської області.
На території АЗС розміщено
десять стаціонарних джерел викидів, від яких у атмосферне повітря
викидаються дві забруднювальні
речовини (бензин та гас (керосин)
у загальній кількості 0,093 т на рік.
Детальну інформацію можна
отримати у провідного інженера з
ОНС Буділовського Валерія Миколайовича, тел. (067) 208-90-40.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних
речовин направляти в Ківерцівську
районну державну адміністрацію
(м. Ківерці, вул. Незалежності, 20)
протягом 30 календарних днів від
дати публікації цього повідомлення.

ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ» має намір отримати
дозвіл на викиди забруднювальних речовин
в атмосферне повітря для АЗС № 29 на вул.
Карпенка-Карого, 5 у м. Луцьку Волинської області.
На території АЗС розміщено вісім стаціонарних джерел викидів, від яких в атмосферне повітря викидаються дві забруднювальні
речовини (оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]), сірки діоксид, оксид
вуглецю, бутан, акролеїн, етилмеркаптан,
бензин, гас (керосин), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, пропан, суміш насичених вуглеводнів С2-С8) у загальній
кількості 0,519 т на рік.
Детальну інформацію можна отримати у
провідного інженера з ОНС Буділовського
Валерія Миколайовича, тел. (067) 208-90-40.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних речовин направляти в
Луцьку міську раду (м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 19) протягом 30 календарних днів
від дати публікації цього повідомлення.

Страва у горщику —
це завжди чудовий
смак та аромат.
А ще – невелика
кількість жиру, що
теж важливо
Інгредієнти: 700 г
курячих сердечок, 450
г печериць, 100 г твердого сиру, 3 картоплини, 1 морквина, 1,5 скл.
Фото jisty.com.ua.
вершків, 1 цибулина,
1 ст. л. крохмалю, спеції та сіль до смаку.
Приготування. Курячі сердечка промити та почистити, трохи обсмажити й розкласти в горщики. Картоплю
почистити, нарізати шматочками. Обсмажити нашатковану цибулю, моркву та печериці, додати до сердечок.
Всипати підготовану картоплю. В миску влити вершки,
посолити до смаку, приправити спеціями, розвести в них
крохмаль. Отриману суміш розлити в горщики. Посипати
страву тертим сиром і готувати під закритою кришкою
35 хвилин при 180 градусах. За 5 хвилин до готовності
кришку зняти.
А в «Цікавій газеті на вихідні» за 30 квітня – ціла
сторінка рецептів страв із курятини. І щотижня у рубриці
«Пальчики оближеш!» – цікаві факти про їжу, нові наїдки
або ж незвичайні варіанти давно відомих. Не пропустіть:
7 травня – все про гречку!
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Погода

«Хіба не бачите, що небо
голубіє, що сонце ранками
всміхається ніжніш...»
Красиво і лірично пише про початок травня класик
української літератури, поет Олександр Олесь
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко, 1 травня — мінлива
хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря по області вночі – від 3 до 8
градусів тепла, вдень — 15–20 вище нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 1 травня було 2012 року — плюс 30,
найхолодніше — 1962–го — 1 градус морозу.
2- го — мінлива хмарність, невеликий дощ, гроза. Вітер
південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря
по області вночі – від 5 до 10 градусів вище нуля, вдень — плюс
16–21. 3-го — мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – від 4 до 9 градусів тепла, вдень — 16–21 вище
нуля. 4-го — мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря по області вночі — від 4 до 9 градусів тепла, вдень —
14–19 вище нуля.
У Рівному 1–2 травня – мінлива хмарність. Температура
повітря від 3 градусів вночі до 16 вище нуля вдень. 3–4-го —
хмарно з проясненнями, невеликі опади. Температура повітря вночі — 10 градусів вище
нуля, вдень — плюс 18.

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72–39–32
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n Уроки пандемії

Коронавірус заблокував
знамените село Зоря на Рівненщині
Щоденно стежимо
за офіційними
повідомленнями про
кількість виявлених
випадків коронавірусної
хвороби. Станом
на вчорашній ранок
у нашій країні їх було
зафіксовано 9 866, 250 —
летальні, 1103 пацієнти
одужали. Приріст
інфікованих за добу —
456, що більше, ніж
за попередню. Втім,
скільки людей насправді
вже «познайомилися»
з COVID-19 — перенесли
захворювання
у легкій формі або
безсимптомно — не знає
ніхто
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

НА ОБСТЕЖЕННІ МЕДИКІВ
ЕКОНОМИТИ ГРІХ

За минулу добу на Волині
було зареєстровано 11 нових
випадків COVID-19: Горохівський район (4), місто Нововолинськ (3), Ковельський район
(2), Луцьк (1), Ківерцівський
район (1). Загалом на 29 квітня в області ми мали 271 особу
з цим діагнозом, який підтверджено лабораторно методом
ПЛР. Одужало 55 людей. Шість
випадків хвороби завершились
летально.
На Рівненщині за попередню
добу додалося 42 інфікованих
COVID-19, на вчорашній день
там було відомо про 598 випадків зараження коронавірусом,
із них 14 летальних і 57 одужало. Серйозний спалах стався
«під боком» у волинян — у селі
Зоря Рівненського району.
За офіційними даними, там захворіло 25 жителів: чотирьох
госпіталізовано, у решти — легкий або середній стан важкості. Аби зупинити поширення
збудника, діє особливий режим
в’їзду та виїзду з населеного
пункту. Місцеві дороги заблоковано. Встановлено 3 блокпости, рух транспорту обмежено.
З 20.00 до 8.00 в селі заборонено виходити з дому.
До речі, Рівненщина належить до тих регіонів, де зафіксована найбільша кількість
захворювань, а це — у Києві,
Київській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій областях.
— Спостерігається дуже
чітка тенденція — саме у цих
регіонах зроблено найбільше
тестувань. Якщо проведено понад 3000 тестувань, то є близько
20 відсотків позитивних випадків. Це наслідок якісного виявлення хвороби, епідрозслідування й ефективної роботи
в таких вогнищах, — зазначила
очільниця Рівненського обласного центру громадського
здоров’я Олена Гандзюк під
час брифінгу кілька днів тому.
На той час у сусідів було виконано 3200 ПЛР-тестів.
На Волині методом
ПЛР на виявлення вірусу
COVID-19 на вчорашній ранок було всього обстежено
1887 осіб. За весь період спостереження коронавірусну хворобу
виявлено: Луцьк — 79 випадків,
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ВІД ПРАВОСУДДЯ ХОВАВСЯ
БІЛЬШ ЯК 20 РОКІВ
Шацький районний суд задоволив
клопотання начальника Любомльського
відділу Ковельської місцевої прокуратури
про застосування запобіжного заходу
у вигляді тримання від вартою без визначення
розміру застави до волинянина, причетного
до вчинення у липні 1994-го з корисливих
мотивів убивства з особливою жорстокістю
Наталія МУРАХЕВИЧ

оловік із 1995 року перебував у розшуку. Його
підозрюють у тому, що він за попередньою змовою з двома спільниками, будучи на території
Республіки Польща, вчинив розбійний напад на громадянина України. Зловмисники відібрали у потерпілого автомобіль, який згодом продали, його ж самого
вивезли у ліс, де прив’язали до дерева й залишили.
Жертва померла, страждаючи від виснаження організму.
Двоє зловмисників ще у 1996 році були засуджені за вчинення цього злочину й уже відбули покарання. Третій спільник виїхав з України в Ізраїль та був
у розшуку. За кордоном він одружився, створив сім’ю
і от більш як через два десятки років вирішив навідатися до родичів в Україну, де його і затримали.
Підозрюваний перебуває під вартою. Покарання,
яке йому загрожує, — аж до довічного позбавлення
волі. n

Ч
У розбудованому легендарним аграрієм Володимиром Плютинським
(1927–2009) населеному пункті — тепер блокпости і комендантська година.

Нововолинськ — 44, Старовижівський район — 41 випадок,
Ківерцівський і Ковельський —
по 23, Горохівський — 18, Луцький — 13, Володимир-Волинський — 11 випадків. В інших
районах — менше інфікованих,
а у Любомльському та Любешівському їх не зафіксовано.
Відомо, що з початку пандемії в Україні заразилися
1976 медпрацівників, з них
78 — на Волині (29% від усіх зареєстрованих випадків). У Рівненській області серед хворих
на COVID-19 —127 медиків.
Там понад три тижні тому було
прийнято рішення обстежувати
працівників лікувальних закладів у три черги. Усіх, хто контактує з пацієнтами, ретельно

пандемії
« Зв початку
Україні заразилися
1976 медпрацівників,
з них 78 —
на Волині.

»

«просіюють» всупереч протоколам МОЗ. І, напевне, це правильна тактика.
Хоча
вважають,
що
COVID-19 поблажливий до дітей, занедужало 672 маленьких
українців, в тому числі 27 —
в нашій області.
На Волині на стаціонарному
лікуванні перебуває 51 особа
(19%), у тому числі 2 дитини
та 5 медичних працівників. Амбулаторно одержують допомогу 159 хворих, із них 23 дитини,
44 медичні працівники.
«ДЕ МОЖНА ПЕРЕВІРИТИСЯ,
ЩОБИ СПАТИ СПОКІЙНО»

Зателефонувала до редакції наша читачка, пояснила, що
у лютому перенесла ГРВІ, але
коли зіставила симптоми коронавірусної інфекції зі своїми,
то почала сумніватися у попередньому діагнозі.
— Думаю, в мене був
COVID-19. Але як це довести? Чи
можна зробити у Луцьку аналіз
і одержати відповідну довідку,
щоб я даремно не сиділа на карантині, а могла поїхати кудись
на роботу? — запитувала жінка.
На жаль, пройти таке обстеження усім охочим й отримати
офіційний документ про перенесену коронавірусну інфекцію
сьогодні навряд чи можливо.

Цими днями головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
розповів, що перші ІФА-тестування (імуноферментний аналіз) на наявність у людей антитіл до COVID-19 почнуть робити
в Одеській та Сумській областях. Раніше повідомлялося, що
в нас планують проводити масове тестування у формі імуноферментного аналізу, щоб
визначити наявність імунітету
до коронавірусної хвороби.
Яким саме чином будуть це робити, вирішать після консультацій із вченими та експертами
ВООЗ.
Нерідко скаржаться люди
і на те, що їм відмовляють
у ПЛР-тестуванні, що нині вважається єдиною підставою для
встановлення діагнозу «коронавірусна хвороба». Так звані
«швидкі» тести до уваги не беруть через значний відсоток
хибних результатів. Обстеження
на COVID-19 методом ПЛР здійснюють в Україні 46 лабораторій, включно з приватними. Згідно з наказом МОЗ, тестуванню
підлягають лише ті, кому встановлено підозру на COVID-19;
хто контактував із пацієнтом
із підтвердженим цим діагнозом; хворі із пневмонією; медпрацівники (кожні 5 днів); пацієнти, що одужали (для зняття
діагнозу). Можна звернутися
у приватні лабораторії, але там
проведення ПЛР-дослідження
влетить у копієчку.
Безкоштовно перевірити всіх
громадян України, як це збираються зробити, приміром,
у Люксембурзі, наразі неможливо. У цій маленькій країні планують протестувати все населення
країни (близько 614 000 людей)
протягом наступного місяця,
там є потужності для здійснення
до 20 000 досліджень на день.
В Ізраїлі проводять за тиждень
до 300 тисяч аналізів на коронавірус, або 34 971 на 1 мільйон
населення.
В Україні ж, як повідомляє
Центр громадського здоров’я,
з початку спостереження досліджено всього 104 544 зразки методом ПЛР. «Ми плануємо збільшувати кількість
ПЛР-тестів для того, щоб мати
реальну картину…Завдання, яке
стоїть на сьогодні, — найближчим часом довести цю кількість
на добу до 8–10 тисяч», — пообіцяв нещодавно очільник МОЗ
Максим Степанов. n

НА 700 ДОЛАРІВ СПОКУСИЛАСЬ
І «ЖІНКА У ПОГОНАХ»
Служба безпеки України викрила на хабарах
заступницю начальника відділу Головного
управління Національної поліції у Волинській
області
Іванна ПОЛІЩУК

перативники спецслужби встановили, що вона
налагодила неправомірний механізм вимагання та отримання коштів від учасників кримінальних проваджень. За версією досудового розслідування, керівниця за грошову винагороду обіцяла
зацікавленим особам вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, його перекваліфікації, повернення вилученого або арештованого майна.
Правоохоронці затримали заступницю начальника
відділу в приміщенні ГУ Національної поліції України
у Волинській області після одержання нею чергової
частини хабара у розмірі 700 доларів США. Раніше оперативники задокументували отримання зловмисницею
його першої частини — 500 доларів. Загалом вона вимагала 1500 доларів за повернення вилученого у ході
кримінального провадження автомобіля.
Тривають невідкладні слідчі дії. Поліцейській повідомлено про підозру у вимаганні й одержанні неправомірної вигоди службовою особою.
Операція проводилася спільно з Територіальним
управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Львові, Департаментом внутрішньої
безпеки Нацполіції України та прокуратурою Волинської області. n

О

ВКОРОТИВ ЖИТТЯ ДРУЖИНІ,
ТОЖ ПІДЕ ЗА ГРАТИ
Позавчора у селищі Ратне за місцем
проживання було виявлено мертвою 52-літню
жінку
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а тілі потерпілої, як встановили правоохоронці,
були синці та садна. За підозрою у нанесенні
тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили
смерть, затримано чоловіка загиблої. Слідчі за процесуального керівництва прокуратури повідомили
йому про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України
(йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження).
Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 10 років. Вирішується
питання про обрання затриманому міри запобіжного
заходу. Досудове розслідування триває. n
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«ГАРАЗД. ЗБИРАТИМУ
НА «ТОЙОТУ»
Мій син-студент заявив, що хоче наручний
годинник. З огляду на те, що п’ять (!) дешевших
і дорожчих, які вийшли з ладу, вже лежать
непотребом (ремонт їх вимагав більше грошей,
ніж сама річ), категорично заперечила. Хоча
кошти він мав власні, зароблені ще влітку.
У відповідь — кілька «чому»
ояснила, що новий невдовзі лежатиме поряд з іншими. Й не факт, що дорожчий буде кращої якості. Останнім аргументом на його запитання стало
те, що під час карантину, коли 90 відсотків часу сидимо
дома, нема сенсу купувати такий аксесуар. Це й послужило підставою для його чергового наступу:
— Тим більше, що «стоїть» бізнес, ми повинні його
підтримати, — парирував син. — Не можна думати тільки
про себе. Я зроблю комусь приємне, потім до мене воно
повернеться…
Тут він для підкріплення сказаного почав наводити
закони із серії «компенсації», «гроші люблять рух» і таке
інше. Розмова закінчилася моєю поразкою: «Як знаєш»…
Карантин, викликаний пандемією, змусив мене,
та й, думаю, ще багатьох, задуматися над таким. Виявилося, що нам насправді в житті треба набагато менше з того, що маємо, ніж вважали досі. Я — прихильник
класики в усьому, ніколи не гналася за віянням моди,
тому й речей, в принципі, в шафах не так багато. Але
й окремі з них теж, виходить, зайві. Майже за два місяці, працюючи дистанційно (інколи виходжу в робочий
кабінет, де в основному зберігаю всі записи, документи, у продуктовий магазин, аптеку або їду за десять
кілометрів до мами в село), вдягала лише джинсовий,
два спортивні костюми, куртку, взувала одні кросівки.
Решта висить і стоїть непорушно. Навіть, за звичкою
беручи свій улюблений «гранатовий» набір — прикраси,
схаменулася: «А чи треба? В рукавичках і за маскою
все одно нічого не видно… А для себе — не зовсім
зручно». Деякі косметичні засоби теж стали зайвими.
Отож, з усього виокремилося набагато менше з раніше необхідного. Чи повернемося до звичного режиму
використання речей?
Пригадала цікаву теорію відомого японського підприємця, винахідника, засновника компанії, що згодом
отримала назву на його честь, Сакіті Тойода, який сформував правило п’яти «чому». В усіх складних і незрозумілих ситуаціях він постійно використовував цей метод — і це допомагало й стало ефективним інструментом
вирішення проблеми через пошук першопричини. Для
прикладу наводили таке.
Ти хочеш шубу (благо, зараз інші часи й інші «захцянки»). Перше: «Чому ти хочеш шубу?» Відповідь: «Бо я хочу
всіх здивувати». «А навіщо?» — друге. «Щоб на мене
звернули увагу». Третє: «Чому ти хочеш, аби на тебе
звернули увагу?» — «Тому що я почуваюся невпевнено».
Знову: «Чому?» «Тому що я ніяк не можу себе реалізувати,
сиджу на одному місці…» І останнє, п’яте: «Чому не можеш себе реалізувати?» — «А тому, що я займаюся зовсім
не тим, що мені подобається». Виявилося, що шуба тут
ні при чім…
Сакіті Тойода вчив, що у відповіді на останнє запитання і криється першопричина, якої на перший погляд
не видно. Вона й виводить назовні те, що заховане всередині. Як кажуть теоретики-науковці, п’яте «чому» саме
є справжнє, що відкриває носія бажання. Це дуже дієвий спосіб перевірити, що насправді людина приховує
й у чому просто інколи боїться зізнатися навіть собі, чого
дійсно хоче, а решта — мішура.
Найкраще, звичайно, кожного вчить життя. Але, думаю, варто прислухатися до відомого промисловця.
Хоч би тому, що японський автомобіль, створений в його
компанії сином і названий на його честь, більш як пів століття користується популярністю в усьому світі.
… Коли попросила сина це прочитати, він усміхнувся
і мовив: «Гаразд, переконала. З годинником відкладу.
Розпочну збирати на «Тойоту». n

Фото radiotrek.rv.ua.

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу
економіки «Газети Волинь»
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Терміново продається доглянута дача
на масиві Струмівка.
Є будинок, 0,10 га землі,
садок, кущі.
Тел. 0664421994.

В Україні кожен п’ятий інфікований COVID-19 — лікарі. Це наслідок неспроможності нинішньої влади забезпечити
спеціалістів засобами захисту навіть через місяць після введення карантину.

Дві третини медиків поставили
незадовільну оцінку Зеленському
за підготовку до пандемії
Люди в білих халатах відчувають себе у небезпеці на робочому місці
Дарія КЛИЧ

відсотків медпрацівників вважають незадовільною діяльність
центральної влади у підготовці
до пандемії коронавірусу. Такі
результати опитування, яке
провели дослідницька компанія
«Active Group» спільно з Асоціацією міст України.
На запитання «Як ви оцінюєте за п’ятибальною шкалою ефективність роботи центральної влади щодо боротьби
з пандемією?» 32,5% поставили оцінку «1», а 32,5% — оцінку
«2».
Ще більше опитаних медиків — 69,5% — відчувають себе
у небезпеці на робочому місці.
55,8% опитаних відзначили незадовільне забезпечення
медзакладів масками, 63,3% —
захисними окулярами. 70,4%
незадовільно оцінили забезпе-

65

ченість лікарень захисними костюмами.
61,8% опитаних медпрацівників відзначили, що їхня заробітна плата під час карантину
не змінилась, а 29,3% повідоми-

які були
« Заходи,
впроваджені урядом
Зеленського з 1 квітня
2020 року у рамках
другого етапу,
більше половини
медиків оцінюють
незадовільно.

»

ли, що зарплата зменшилась.
53,9% опитаних медиків вважають обов’язковим проведення масового тестування населення на коронавірус.
56,4% медичних працівників
позитивно оцінюють результати

першого етапу медреформи.
Заходи, які були впроваджені урядом Зеленського з 1 квітня 2020 року у рамках другого
етапу, більше половини медиків
оцінюють незадовільно.
Опитування проведене методом анкетування з 13 по 20 квітня 2020 року по всій території
України, окрім тимчасово окупованих територій. Медичні
працівники заповнювали анкету онлайн. Респондентів було
ідентифіковано як медичних
працівників, проте решта даних — анонімна. Вибірка: репрезентативна за віком і статтю
згідно з даними статистики віку
і статі медичних працівників, географією, роботою у певній ланці медичної допомоги, формою
власності лікарського закладу.
Обсяг вибірки: 4510 респондентів. Похибка — не більше
1,4%. n

n Голос народу

Вбиває не тільки коронавірус
До редакції «Газети Волинь» надійшов лист від жительок
Камінь-Каширського району, які просять опублікувати
їхнє звернення. Жінки страждають від рідкісного
захворювання, що вимагає дороговартісного лікування.
У період пандемії COVID-19 вони опинилися під подвійною
загрозою. Наші читачки сподіваються на допомогу
народного депутата України Ірини Констанкевич. Друкуємо
скорочений виклад листа. Оригінал із копіями надісланих
документів передано пані Ірині
останньою надією на продовження життя звертаються до вас, вельмишановна
Ірино Мирославівно, ваші виборці, жителі Камінь-Каширського
району Волинської області. Ми
є потерпілими від наслідків аварії на ЧАЕС, і наше становище,
ускладнене важкою хворобою,
нині стало критичним.
Нас об’єднує у спільній біді
діагноз «аденома гіпофіза —
синдром акромегалії». Недуга
входить до Переліку рідкісних
(орфанних), що призводять
до скорочення тривалості життя
хворих або інвалідизації. Існу-

З

ють визначені методи лікування, затверджені наказом МОЗ.
Але препарати, які мусимо пожиттєво приймати, дуже дорогі

які мусимо
« Препарати,
пожиттєво приймати,
дуже дорогі
й недоступні нам.

»

й недоступні нам.
Ми не захищені державою,
не можемо отримати ліки за пільговим рецептом за бюджетні
кошти. На листи і скарги отриму-

ємо формальні відписки з різних
інстанцій.
У Камінь-Каширському районі розроблена Програма для забезпечення дітей з орфанними
захворюваннями. Реєстр пацієнтів із числа дорослого населення не створювався. Коштів для
лікування дорослих громадян
з такими недугами у місцевому
бюджеті на 2020 рік не виділено.
Відомо, що в номенклатурі централізованих закупівель
лікарських засобів для хворих
із аденомою гіпофіза — акромегалією в МОЗ України на 2020 рік
не передбачено.
Тому просимо вашої допомоги та сприяння у створенні
обласної Програми, яка б передбачила виділення коштів на лікування громадян з орфанними
захворюваннями у Волинській
області.
З повагою Тетяна БОГУТА,
Лариса ШАДУРА
(м. Камінь-Каширський),
Раїса МАРТИНЮК
(с. Брониця КаміньКаширського району). n
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У луцьких тролейбусах можна буде
підзарядити мобільний телефон
Обласний центр Волині та ДП «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК «Богдан
Моторс» підписали договір про купівлю 29 машин
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

нями було укладено
контракт про придбання
тролейбусів для нашого
міста. Підписи під документом поставили в. о. луцького
міського голови Григорій Пустовіт та директор дочірнього підприємства «Автоскладальний завод № 1» АТ «АК
«Богдан Моторс» Дмитро
Пишний. Саме наші земляки
перемогли у тендері на постачання 29 низькопідлогових
12–метрових тролейбусів,
який було оголошено ще у
серпні минулого року в рамках реалізації проєкту «Міський громадський транспорт
України».
— Наше підприємство
зробило найкращу пропозицію. Весь колектив дуже відповідально ставиться до всіх
контрактів, але луцьке замовлення для нас особливе, —
підкреслив Дмитро Пишний.
— Усе плануємо зробити якомога скоріше та якісніше.
Загальна вартість контракту становить 5 мільйонів
450 тисяч євро. З них
80 відсотків, тобто 4 мільйони
360 тисяч євро, надасть у кредит Європейський інвестиційний банк. Термін кредитування — до 22 років. Решта суми
надійде з міського бюджету.

Д

Григорій Недопад (ліворуч), Григорій Пустовіт та Дмитро Пишний оглядають тролейбус у цеху заводу.

— Фактично сьогодні оголошено старт для виготовлення тролейбусів нашого заводу
для нашого міста. Сподіваємося, що це перший крок
співпраці, який дасть поштовх
для розвитку інфраструктури,
— зазначив Григорій Пустовіт під час підписання угоди.
— Це замовлення у нинішній
неймовірно складний період
дуже потрібне для заводу і для
Луцька. Підприємство працюватиме, а значить сплачуватиме податки. Віримо, що контракт буде успішний. І кожен лу-

чанин, сідаючи в тролейбус,
відчуватиме задоволення від
того, що їде сучасним транспортом.
Першу партію (шість оди-

Останні транспортні засоби
мають надійти через 50 тижнів
від дати отримання авансового платежу.
— Ці тролейбуси цілком

весь контракт виконають, то матимемо
« Якщо
75 машин. Випуск їх на лінію не зменшуватимемо,
бо потреба міста — близько 100 тролейбусів.
»
ниць) передбачено отримати до середини жовтня, хоча
присутні висловлювали сподівання, що це буде ще раніше.

сучасні. Вони матимуть низьку
підлогу, а значить пристосовані для людей на візках. Салон
та кабіна водія — з кондиціо-

нером. Є роз’єми для зарядки
телефонів, — розповів заступник луцького міського голови
Григорій Недопад. — Замовлені транспортні засоби зручніші для пасажирів, аніж старі.
Не забуваймо, що ще й екологічніші та мають менше навантаження на дорожнє полотно.
Контракт передбачає також постачання комплекту
запчастин та витратних матеріалів, обладнання та інструменту для технічного обслуговування, ремонту і пов’язаної
діяльності.
— Уже 12 років наше підприємство не має оновлення.
Працюємо на таких марках
тролейбусів, як ЗІУ (їх уже ніде
в областях не використовують, а ми ще ремонтуємо і мусимо тримати на лінії) та ПМЗ.
Найновіші — це 7 одиниць
«Богданів», які були отримані
у 2007–2008 роках, — розповів директор Луцького підприємства електротранспорту
Володимир Пуц. — Вони вже
підлягають амортизації, але
ще виходитимуть на лінію, бо
є необхідність. Нині підписали
договір, а значить через декілька місяців буде оновлення
транспортного парку. Таким
чином хочемо отримати нових
пасажирів. Завдяки мінімізації інтервалу руху, комфорту,
я впевнений, що їхня кількість збільшиться. Якщо весь
контракт виконають, то матимемо 75 машин. Випуск їх
на лінію не зменшуватимемо,
бо потреба міста — близько
100 тролейбусів. Дуже важливо, що завод здійснюватиме сервісне обслуговування і
має для цього все необхідне.
А головним арбітром угоди
будуть лучани. Думаю, вони
від цього контракту лише виграють. n

n Політика

Справа проти В’ятровича —
це політичні репресії на догоду Кремлю
Фото ukrinform.ua.

Колишній голова
Українського
інституту
національної пам’яті,
народний депутат
дав свідчення у
Державному бюро
розслідувань як
свідок у справі щодо
коштів, витрачених
на проведення
у 2018 році
Міжнародного
форуму пам’яті
жертв Голодомору
Петро МАКАРУК

ісля допиту у коментарі журналістам В’ятрович
заявив: «Я сподіваюся,
що мої достатньо виразні свідчення дали
зрозуміти, що справи як
такої не існує. Ці кілька
десятків сторінок, які
були в слідчого, котрий
проводив допит, зібрані
станом на тепер, — це,
на жаль, дарма витрачений його час, оскільки
він, виявляється, займається цим декілька місяців… Певен, що наданої

П

Хто б міг подумати, що Зеленський, обіцяючи «посадки» навесні,
мав на увазі таких патріотів, як В’ятрович.

інформації мною має
бути досить, аби закрити цю безглузду справу
і не витрачати ані мого
часу, ані коштів і часу

Державного бюро розслідувань».
Володимир В’ятрович — не перший нардеп
із фракції «Європейська

у них Голодомор викликає
« Якщо
запитання і вина стосовно Голодомору
викликає запитання, це означає, що
хтось зверху працює на Російську
Федерацію.

»

солідарність», який фігурує у надуманих кримінальних провадження
ДРБ, котре в народі називають Державне бюро
репресій. На допити
приходять також Софія
Федина та лідер фракції
Петро Порошенко. Під
стінами ДБР їх завжди
підтримують колеги та
просто небайдужі люди.
Так було і цього разу.

КОМЕНТАРІ

Микола ВЕЛИЧКОВИЧ,
нардеп від фракції
«Європейська солідарність»:
«Наша фракція стурбована
тим, що державні органи, які повинні займатися слідством і правоохоронними функціями, на жаль, сьогодні виконують
функцію переслідування опозиції. Цинічність цієї
ситуації у тому, що Володимира В’ятровича притягують за те, що він робив, аби весь світ дізнався
про трагедію України. Саме завдяки таким крокам
багато країн світу Голодомор в Україні визнали актом геноциду. І сьогоднішня атака на Володимира
В’ятровича розцінюється нами як атака не лише
на державність, а на національну історію і пам’ять.
Усі подібні кроки влади і стосовно Софії Федини, і
стосовно Тетяни Чорновол, і стосовно Петра Порошенка — це один ланцюг подій. Таким чином
влада намагається знівелювати своїх політичних
опонентів і всім українцям показати, що майбутнє української державності — це щось неважливе.
Наша відповідь — ви помиляєтесь».
Софія ФЕДИНА, нардеп:
«Сам факт того, що форум Голодомору, вшанування пам’яті стає
предметом допитів ДБР, свідчить
про те, що не лади з головою у
найвищих ешелонах влади. Якщо
у них Голодомор викликає запитання і вина стосовно Голодомору викликає запитання, це означає, що хтось зверху
працює на Російську Федерацію…
Володимир В’ятрович — ще одна людина,
до якої вчепилися після цілої серії кримінальних
справ проти атовців, ветеранів, волонтерів і лікарів, котрі були на фронті, активістів Майдану. І
це свідчить про те, що саме Майдан, саме національно–визвольна боротьба, сама незалежність
України, саме відновлення історії і історичної
спадщини країни їм як більмо на оці». n
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n На власні очі

«Буває, що наші підопічні, боячись занесення
інфекції, не пускають додому —
тоді обслуговуємо їх через поріг»
Фото Youtube.com.

Закінчення. Початок на с. 1.
Євгенія СОМОВА

а словами його директорки Галини Шатецької,
установа працює в штатному режимі. 80 працівників
обслуговують понад 820 людей. Правда, щоб уникнути
зараження коронавірусом,
довелося призупинити роботу їдальні, де безкоштовно
харчувалися ті, хто опинився
у скрутній життєвій ситуації,
гуртків, надання фізпроцедур, кімнати дарованих речей, перукарні. Всі соціальні
працівники забезпечені засобами захисту. Маски територіальному центру надали
Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» та Свято-Михайлівська
церква, антисептики — громадська організація «Крон».
Працівники установи приносять підопічним необхідні
ліки, продукти, сплачують
за житлово-комунальні послуги, поновлюють пільги,
оформляють субсидії. Лежачим надають санітарно-гігієнічні послуги — міняють
памперси, миють, стрижуть,
годують тих, хто не може
це зробити самостійно. Нині
їм доводиться відвідувати на-

З

Сьогодні, як ніколи, старші люди потребують нашої допомоги.

віть і тих, хто не знаходиться
на обслуговуванні. Нещодавно, скажімо, доставляли продуктові набори людям, котрі
опинилися у скрутній ситуації, за списками міськради.
— Щодня соціальні
працівники відвідують від
250 до 310 людей, — розповідала заступниця директорки терцентру Лариса Колядко. — Працюють у засобах
захисту. Маски одягають і декотрі підопічні. Вони з нетерпінням чекають наших дівчат.
Правда, є й такі, які не впуска-

і без Ольги
« Янележача
обійшлася б,
не вижила. А вона
і прибере, і їжу
приготує, і за ліками
сходить. То золота
людина. Вона — мої
руки і ноги.

»

ють у квартиру, бояться, щоб
не занесли інфекції, просять
обслуговувати через поріг.

129 осіб, з них двоє дітей, захворіло в
області на туберкульоз за перші
3 місяці цього року. 14 малюків занедужали на кашлюк, 121 – з них 101 до 4 літ – на
ротавірусну інфекцію.

Люди виносять гроші і забирають продукти за дверима. Але від обслуговування
не відмовляються.
Соцпрацівники одиноким стареньким, які зараз
змушені сидіти в квартирах,
не лише допомагають вижити в умовах карантину, вони
для них ще й зв’язок із світом,
а нерідко й джерело інформації. Жінки розкажуть, що відбувається у місті, розрадять
і розважать.
— Нині люди намагаються
обмежити контакти, менше
спілкуватися, а тому наша допомога одиноким стареньким
і особливо з інвалідністю, лежачим дуже потрібна, — сказала соцпрацівниця Ольга
Сосинець. — Їм же не тільки
треба приготувати їжу, а й нерідко нагодувати, допомогти
помитися.
Під час розмови жінка перебувала в своєї підопічної —
83-річної лучанки Людмили
Топоркової. Відвідує її тричі
на тиждень, спілкується з нею
телефоном, цікавиться її потребами. Пані Ольга надзвичайно чуйна людина і сумлінна працівниця. Тож підопічна
дуже задоволена її роботою.
— Так трапилося, що
я на схилі літ залишилася одна, як палець, — каже

Незаконним виготовленням деревного вугілля займався на
Гощанщині Рівненської області фізична особа-підприємець.
3 металеві цистерни для його випалювання він розмістив на землі,
передбаченій для ведення особистого селянського господарства, без
зміни цільового призначення ділянки.

Р Е К Л А М А

Видалення
аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.
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.

Людмила Топоркова. — Рідних у Луцьку нема, колишні
співробітники (а я працювала
у дитсадку) повмирали. Я лежача і без Ольги не обійшлася
б, не вижила. А вона і прибере, і їжу приготує, і за ліками
сходить. То золота людина.
Вона — мої руки і ноги.
Ольга Сосинець у терцентрі працює лише рік. Обслуговує 13 підопічних. Відвідує
їх 2–3 рази на тиждень. У кожного перебуває до 3 годин.
Жінка розповідає, що під час
карантину, коли не працює
громадський транспорт, соцпрацівники добираються
до дільниць велосипедами чи
транспортом установи. Але
вона ходить пішки.
— Живу на Кравчука, а моя
дільниця — у районі залізничного вокзалу. Мені краще
пройтися через міст, — каже
жінка. — Минулого тижня
доводилося відвідувати і тих
людей, кого раніше не обслуговувала, котрі звернулися
по допомогу до міськради.
Носила їм продукти.
Чи не боїться пані Ольга
заразитися коронавірусом?
Звісно, страх є. Але, каже, намагається частіше мити і дезінфікувати руки, працювати
у засобах захисту, міняти маски чи хоча б прати і прасувати багаторазові й дотримуватися інструкції. Адже береженого і Бог береже. Оптимізму
додають і підопічні. Більшість
із них — позитивні люди. Серед стареньких нема панікерів. А чимало з них пам’ятають ще війну, повоєнне лихоліття, звикли до труднощів.
Тож кажуть: «Переживемо
і нову біду — коронавірус». n

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 28 КВІТНЯ
По горизонталі: 5. Нечимне. 6. Маренич. 9. Берестечко. 12. «Колос». 13. Любарт.
14. Тракт. 17. Козак. 18. Барва. 19. Глина.
20. Пульс. 25. Колки. 26. Корсак. 27. Лицар.
30. Липинський. 31. Бурштин. 32. Турське.
По вертикалі: 1. Лелюков. 2. Антей.
3. Мавка. 4. Вижівка. 7. Дебют. 8. Цебро.
10. Конопелька. 11. Кривенький. 15. Калина.
16. Панчук. 21. Богачук. 22. Горик. 23. Шацьк.
24. Забужко. 28. Килим. 29. Рижук.

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ

(є у наявності,
а також на
замовлення):
балки, крокви,
дошки обрізні
та необрізні,
рейки монтажні.
ПРОДАМ
Вироби з дерева
добові та підрощені курчата, на замовлення.
каченята, гусенята, індичата:
Доставка.
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).

Тел.:
0991813332,
0976492371.
НОМЕР
ЕФЕКТИВНОЇ
РЕКЛАМИ

050 994 9907

Вітаємо!
Учора ювілейний
день народження відзначив дорогий тато,
дідусь, житель села
Тростянець Ківерцівського району
Леонід Васильович
ОЛЬХОВИЧ.
У 70 розквітає життя,
І душа, наче пташка, співає.
І хоч в юність нема вороття,
Та у серці вона оживає.
Хай у житті вашім завжди
буде літо,
А якщо осінь, то тепла
й золота.
Нехай у гості їдуть завжди діти,
Хай сміх і радість
на подвір’ї не стиха.
Нехай рясні дощі несуть
для вас здоров’я,
Проміння сонячне цілує
у вуста.
Нехай онуки зігрівають вас
любов’ю,
Бажаємо довгого
й щасливого
життя.
З повагою
та любов’ю
сини, невістки,
внуки.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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n Редакційний щоденник
…ЩО ФЕРМЕРИ НЕ МОЖУТЬ
ЗБУТИ ВЕСНЯНІ ВРОЖАЇ

Фото youtube.com.

Хотіли жити як у кіно? Ось
і потрапили у фільм… жахів
Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
дд у
редактор відділу
інформації
«Газети
Волинь»
Мирослава
КОЗЮПА

диву даюся:
« Інауковці
ще
задовго до пандемії
попереджали, що
колись таки підуть
в атаку ці невидимі
«організми».

»

…ЗЛОВІСНИМ: НЕ МОЖНА
ВБИТИ ТЕ, ЩО НЕ Є ЖИВИМ

Карантин, маски, обмеження, блокпости, дистанційне навчання, освячення верби і паски
в режимі онлайн… Зустрічаючи
2020 рік, і не подумали б, що житимемо як кіно. Зі спалахом нового виду коронавірусу, який
не просто налякав людство, але
й паралізував усю світову економіку і логістику, з’явилося багато
тез про його передбачення різними провидцями.Виявляється, про неї попереджала Ванга.
А от що дійсно дивує — це голлівудський фільм «Зараза», який
вийшов на екрани у 2011 році.
Доволі посередня стрічка відомого режисера тоді загубилася
у рейтингу, але з виникненням
нинішньої пандемії… стала
бестселером. І це не дивно,
адже збігів чимало: епідемія почалася в Китаї, вірус поширився
через кажанів, передається при
близькому контакті або при дотику до заражених поверхонь
і вражає дихальні шляхи. Під
час роботи над картиною автор сценарію Скотт Бернс тісно
спілкувався з інфекціоністами
й екранізував їхні теорії. Ще де-

В умовах карантину ринки
на Волині, як і в усій Україні, закриті. Уся торгівля з луцьких базарів перемістилася в онлайн.
Підприємці створили десятки
спільнот, де продають свій товар.
Купити можна взуття, одяг, авто-

Стрічка «Зараза» 9 років тому передбачила коронавірус.

сять років тому епідеміологи
знали, що проблема «вистрілить», а коли — це лише питання часу. У кінострічці продумали
обов’язкові заходи безпеки, тож
Всесвітній організації здоров’я,
у 2020-му можна було й не вигадувати правила карантину,
а всього лише скопіювати зі сценарію фільму-катастрофи.
Тим часом, коли бібліотеки
пропонують читачам книги про
епідемії, телевізійні канали попіднімали зі своїх архівів записи
передач про віруси. І диву даюся:
науковці ще задовго до пандемії
попереджали, що колись таки
підуть в атаку ці невидимі «організми». Більшість учених навіть
сумніваються, чи можна їх так
називати, бо дійшли висновку, що віруси… неживі: це всього
лише дрібна білкова оболонка,
в якій захований код ДНК чи РНК.
На планеті їх стільки, що, склавши у ланцюг, незважаючи на їхній
Р

Е

К

Л

наноскопічний розмір, сукупна
довжина сягне кількох світлових
років. Лише склянка морської
води містить щонайменше десять
мільярдів таких часток. Людству
відомо лише про 10% із них.
Якщо з бактеріями справляються антибіотики, то противірусних засобів — нема. Особливо
небезпечні нові види таких шкідників. Вони потрапляють у людський організм, що не чинить
жодного опору, розмножуються
в ньому і… вбивають.
Світова медична наука всі
сили та ресурси спрямувала
на пошуки вакцини, лікарі кажуть, що коронавірус відступить
нескоро, чиновники попереджають: у масках ходитимемо
ще не менше двох років. А вчені
сумно розводять руками ( нові
віруси і далі будуть атакувати
людство), і намагаються знайти
рецепт, як вбити те, що й так неживе.
А

М

мобільні аксесуари, електротовари, побутові прилади, господарські дрібниці… До Великодніх свят
тут можна було придбати все: від
домашнього молока, сиру, масла,
свіжої городини до фарбників для
крашанок і пасхальних кошиків.
Перевагу, звісно, мали ті, хто оперативно міг здійснити доставку
товару до клієнтів. Свята закінчилися, а з ними почалася економія
коштів, бо багато хто змушений
відсиджуватися вдома у відпустках без збереження заробітної
плати чи із серйозним урізанням
виплат. Тож попит на продукти
також впав, і проблема реалізації
зелені, ранньої капусти, редиски,
тепличного огірка поглибилася.
Навіть у спеціалізованому магазині Луцька, де ще два тижні тому
були черги, днями безплатно роздавали листя салату.
Частково виграють фермери,
які намагаються продати продукцію онлайн. Але сидіти в інтернеті
і доглядати та доїти корів — справи не сумісні. Тож простіше шукати покупця у спальних районах. Але й тут не все так просто.
Нещодавно луцькі муніципали
провели рейди з виявлення стихійної торгівлі на вулицях і склали адмінпротоколи на продавців
молочної продукції поза межами

майданчиків, спеціально відведених для її реалізації. Мовляв,
такі Правила благоустрою міста. Штрафи за цей «злочин»
не надто великі, але неприємні:
від 340 до 1360 гривень. Та виклик поліції обходиться «порушникам» у кругленьку суму — від
17 до 32 тисяч гривень.
Тож по сільгоспвиробниках карантин вдарив особливо болюче.
В умовах закриття ринків продукція
псується, а господарі змушені викидати овочі та фрукти. В Україні 80%
усієї вирощеної городини вони збувають через базари. Супермаркети
переважно реалізовують імпортні
овочі та фрукти, адже продукція
вітчизняних дрібних фермерів
не завжди відповідає стандартам
пакування, безпеки та якості, і виробники не дуже готові до відтермінування платежів до 90 днів.
На захист господарів виступили представники місцевих органів влади. «Пора ранніх городніх культур швидко проходить, а
місць для збуту не вистачає. Ми
маємо підтримати представників малих фермерських та особистих селянських господарств,
які вирощують та реалізовують
першу зелень та овочі. Це переважно сімейна справа, і від цих
сезонних заробітків часто залежить добробут родин упродовж
року», — заявив очільник області
Юрій Погуляйко. І до прохання
дозволити фермерам продавати
свій товар на ринках уряд таки
прислухався — від сьогодні вони
мають запрацювати.
В ООН через пандемію коронавірусу, вже заявили про голод
«біблійного» масштабу. За їхніми
підрахунками кількість людей, що
потребуватиме їжі, у світі може
зрости майже удвічі — зі 135 до
250 мільйонів. Погодні умови —
відсутність дощів, засуха і пилові
бурі — дають підстави песимістично дивитися на майбутню
врожайність і на Волині. А якщо
просто зараз «придушити» фермерів, то чи матимемо що їсти
наступної зими? n

А

Нардеп Ігор
Палиця пропонує фермерам та підприємцям
зробити ринок
на луцькому стадіоні, щоб
жителі обласного центру
Волині мали альтернативу
супермаркетам. З розрахунку
20 квадратних метрів на одного
покупця та відстані між торговими
палатками по три метри по вертикалі та горизонталі на стадіоні
може перебувати одночасно
500 покупців. Благодійний фонд
політика закупив 350 торгових
палаток. В облдержадміністрації
повідомили, що не дозволять
роботу ринків до 11 травня.

55,5 тисячі гривень заробітної плати отримав голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко
у березні. У січні очільнику
краю було нараховано 31 944 гривень, у лютому — 33 340 гривень.

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Я втік од світу
і сьогодні — твій
Євгенія НАЗАРУК

Ти — наче дощ: коли зову — нема,
Коли не кличу — стукаєш у двері
I мовиш мило: це ще не зима,
Слова твої ще квітнуть на папері,
I мліють ранки у долонях снів,
I до дрібниць розписані хвилини,
I десь у леті метушливих днів
Услід тобі ще дивляться мужчини…
Я ж втік од світу і сьогодні — твій!
Хай ніч відкриє нам свої лаштунки.
Ці очі… Ця печаль… I ця сльоза з–під вій…
I до світанку жадібні цілунки…
Та щось у тебе радості нема.
Слова — і ті німують на папері…
— Ще не зима, коханий, не зима.
Приходь пізніше. Зачиняю двері.

n Ніхто, крім тебе

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото Катерини ЗУБЧУК.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Знімки з молодості нагадують подружжю, якими вони були, коли познайомилися, щоб далі йти одною життєвою дорогою.

«СВІЙ ВЕСІЛЬНИЙ КОРОВАЙ МИ РОЗДІЛИЛИ
АЖ ЧЕРЕЗ ПІВ СТОЛІТТЯ»
Іван та Ольга Тібежі переконалися на власному досвіді:
не від пишноти урочистості в день одруження залежить,
як складеться сімейне життя, а від любові, що поєднала двох
людей, від взаємного бажання її зберегти
Катерина ЗУБЧУК

«ТАК УСЕ СКЛАДАЛОСЯ,
ЩОБ МИ ЗУСТРІЛИСЯ»

Хоч наші герої живуть у Луцьку із
1973 року, розмовляє, зокрема, глава сімейства з акцентом не волинським. Тож розпитую насамперед,
де ж знайшли Тібежі одне одного. У
відповідь чоловік пригадує:
— Колись наш молодший син Вітя,
як ще мав років п’ять, спитав мене:
«Тату, ти звідки?» — «З Чернігівщини»,
— кажу йому. «А мама?» – допевняється далі. «З Житомирщини», — задовольняю його цікавість. «А я?» — не
заспокоюється малий. «А ти у Луцьку
народився». І тоді дитя вже по–дитячому дивується: «А як ми тут усі зібралися?»
А після цього теплий спогад Івана
Івановича про своє рідне село Шаболтасівку, що в Сосницькому районі
на Чернігівщині. З особливою гордістю говорить про те, що це ж у Сосниці народився знаменитий Олександр
Довженко. А по сусідству з рідним
його краєм — Сіверщина — колиска
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Київської Русі. І ось хлопець із Шаболтасівки, що в перекладі з татарської,
як згодом дізнався, означає «відчайдуха», після середньої школи вступає до Київського училища ракетних
військ. А закінчивши його, у званні
лейтенанта їде служити в Білокоровичі, що на Житомирщині.
Одне слово, як каже наш герой,
так уже все складалося, щоб вони з
майбутньою дружиною зустрілися.
На той час Ольга Миколаївна, а тоді
просто красуня Оля, служила у тій же
військовій частині, в яку і направили
його. Як сталося, що дівчина, яка народилася у селі (її мала батьківщина
— Краснопіль Чуднівського району),
одягла військову форму? З цього
приводу жінка, як сама каже, могла б
дуже багато розповісти («про це можна книжку писати»). Але спомин про
дитинство, юність настільки болючий,
що вона воліє говорити про далеке
минуле дуже коротко:
— Дитинство моє було важким. А
вибралася із цієї нужди завдяки подрузі, яка бачила моє непросте життя вдома і, почувши, що набирають
дівчат на службу в армію, буквально

Зате золоте весілля відзначили по-справжньому.

взяла мене за руку і привела у військкомат. Так я й опинилася у Білокоровичах — у військовій частині була
телефоністкою. 8 років прослужила.
«БОЯВСЯ, АБИ НІХТО МОЮ ОЛЮ
НЕ ВКРАВ, ТОМУ Й ПОСПІШАВ
ІЗ РЕЄСТРАЦІЄЮ ШЛЮБУ»

Зустрівшись із подружжям, для
ближчого знайомства хотілося подивитися сімейні знімки. Найперш про
весільне фото запитала.
— Які знімки? У нас і весілля не
було. Як і довгих зустрічей. Побачив
я свою майбутню дружину, закохався

своєю дівчиною. Почули вони, які у
нас плани, і загорілися: «О, ми теж
хочемо поженитися!». Зустріли подругу Ольги, взяли таксі і подалися
всією компанією в село неподалік Коростеня. Але ж то серпень — жнивна
пора, сільського голови не застали.
Невдача, одне слово. Тоді нам підказали, аби ми поїхали в Ковалі, де сільський голова — інвалід, то, мовляв,
завжди на місці.
Так і було. Справді голову, колишнього фронтовика, застали. Він із
розумінням поставився до молодих
офіцерів, яким так хотілося швид-

подумки вертаючись у своє дитинство, юність,
« Жінка,
коли ні ласки, ні турботи ні від кого не мала, говорить,
що в заміжжі за своїм Іваном знайшла те, про що лише
мріяла, — любов і повагу.
і через місяць–півтора запропонував
одружитися. Боявся, щоб мою Олю
ніхто не вкрав, — каже, усміхаючись,
чоловік.
І 26 серпня 1966 року поїхали
вони у Коростень. У загс не йшли, бо
знали, що там скажуть заяву писати і
місяць, а то й два чекати. Відразу до
Ольжиної подруги попрямували, яка
обіцяла підказати, де можуть швидше
провести цю процедуру.
— Йдемо вулицею, — пригадує
той день Іван Іванович, — бачимо
товариш по службі прогулюється зі

Фото zagadki-istorii.ru.

Фото з домашнього архіву родини ТІБЕЖІВ.

с. Лище Луцького району. n

50–літня жінка, яка проживає в селі й
займається органічним землеробством,
познайомиться з чоловіком для створення
сім’ї. Вимоги до претендента: спільність
інтересів, бажання працювати на землі,
широкий світогляд і ерудованість. Матеріальне забезпечення вітається. Мій тел.
0957010873.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності (57 років, зріст 170 сантиметрів,
вага 75 кілограмів) познайомиться із самотньою жінкою–волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Ніщо так не пригнічує людину, як самотність. Особливо, коли ти вже на пенсії, коли
менше можливості спілкуватися з людьми.
Хотіла б познайомитися з добрим, порядним, таким же одиноким, як і я, чоловіком,
поряд з яким можна було б відчути підтримку
у цьому непростому житті. Сподіваюся, що
зустрінеться мені людина, яка веде здоровий спосіб життя, яка цінує взаєморозуміння і теплоту та щирість стосунків. Мій тел.
0687789691.
ххх
Мені 60 років, самотній. Хочу познайомитися з одинокою жінкою для спільного проживання. Я не п’ю, невисокого зросту. На
переїзд погоджуся. Мій тел. 0975181698.
ххх
Уже не раз зверталася до газети — писала в рубрику «Так хочеться бути в парі»,
але все марно. На жаль, не відгукнувся чоловік, з яким можна було б спілкуватися,
а в подальшому і сім’ю створити. Може, в
цьому році станеться переміна на краще в
моїй долі. Отож, знову пишу, не втрачаючи
надію. Мені 46 років, приємної зовнішності.
За роки життя втомилася від самотності.
Хочу познайомитися з розумним, порядним,
вірним у любові, забезпеченим матеріально
чоловіком віком 40 — 55 років для спільного проживання. Погоджуся на переїзд. Мої
тел.: 0969811360, 0507200590.

n Історії кохання

»

ше одружитися. Сказав їм написати
заяви заднім числом і зареєстрував
шлюби, видавши відразу і свідоцтва.
Коли дві пари виходили із сільської
ради, то дощ полив, як із відра, а це ж
добра прикмета на щасливе подружжя.
«НА ВОЛИНІ ВЖЕ БІЛЬШ ЯК
40 РОКІВ, ТОЖ ДАВНО
ЛУЧАНАМИ СТАЛИ»

Зазвичай армійське життя кочове.
А ось у Івана й Ольги Тібежів склалося
так, що не довелося міняти військові

містечка одне за одним. Одружившись, вони ще сім років жили в Білокоровичах. Тут у 1967–му народився
їхній первісток Юрій. Потім чоловіка
перевели у Котовськ, що на Одещині, — спробував себе на викладацькій
роботі в школі прапорщиків. Але йому
там було якось некомфортно. І він усе
зробив, щоб знову потрапити в ракетну частину. Оскільки ще в кінці 1960–х
мав відрядження до Луцька, де дислокувалася дивізія ракетників, і місто
йому сподобалося, то й попросився
сюди. І прослужив до 1991 року. Вже
як на пенсію вийшов, то ще десять
літ працював у військкоматі. Дружина
стала в Луцьку цивільною людиною. У
кондитерському цеху при кінотеатрі
«Промінь» влаштувалася на роботу
спершу касиром, а потім багато років
була бухгалтером.
— У Луцьку у нас в 1973 році народився наш молодший син Вітя,
— розповідає жінка. — Тут наші діти
виросли, одружилися, внука, до речі,
названого на честь дідуся Іваном, подарували нам, онуку Аню. Маємо вже
й правнучку Глорію. Бог не дав нам дівчинки, зате тепер наші дві невістки
— як рідні дочки.
Ольга Миколаївна дивується, як то
буває, що свекрухи із невістками не
можуть поладити. Вона з утіхою говорить, що з чоловіком ось уже майже 54 роки прожили в парі, і це були
щасливі літа. Тож хоче одного: аби і
сини їхні, які мали добрий приклад
у батьківському домі, берегли свої
сім’ї, пам’ятаючи, що нема більшого
багатства, як любов, взаємоповага.
Онук Іван таке багатство своїх бабусі
й дідуся оцінив. І говорив про це, коли
разом із дружиною на запрошення
очільниці Волинського обласного
фонду милосердя та здоров’я Лідії
Тарасюк побував на традиційному
торжестві вшанування золотих пар.
Це був 2016 рік, коли Іван та Ольга
Тібежі відзначали півстолітній ювілей свого шлюбу. Нарешті розділили
коровай, якого в молодості у них не
було.
«ЗА СТІЛЬКИ ЛІТ ТАК
УЖЕ ЗВИКЛИ ОДНЕ ДО ОДНОГО,
ЩО ЗАВЖДИ РАЗОМ»

Лучани, які знають це подружжя,
теж до цього звикли. І коли когось із
Тібежів бачать на вулиці одного, то
обов’язково із подивуванням питають: чого, мовляв, сам (сама)?
— І йдемо завжди, тримаючись
за руки, — каже Ольга Миколаївна.
— І не лише тому, що зараз я погано бачу, й Ваня мені як поводир. Так
було й раніше. Це вже теж наша добра звичка.
А ще жінка, подумки вертаючись у
своє дитинство, юність, коли ні ласки,
ні турботи ні від кого не мала, говорить, що в заміжжі за своїм Іваном
знайшла те, про що лише мріяла, —
любов і повагу. Вона розповідає, не
стримуючи емоцій розчулення, як
гарно прийняла її родина чоловіка. І
про те, як полюбилося їй село Шаболтасівка на Чернігівщині, де раніше,
коли батьки жили, бували частіше, і
залишки хутора, на якому, за переказами, в давнину поселився прапрапрадід Івана Івановича, який на
скрижалях села значиться як перший
козак у тому краї. Від нього і їхнє не
дуже звичне прізвище Тібеж. За однією з версій, воно тлумачиться, як
«ти — Божа людина», за іншою — «ти
— біженець». Хай там як, а наші герої
жили так, щоб не зганьбити пам’ять
того першого козака. І синам своїм,
онукам достойно передають цю естафету. n

Останнім джерелом натхнення для письменника стала Мілена Есенська.

Франц Кафка запропонував
нареченій і її подрузі...
жити втрьох
Із 25-літньою єврейкою з Берліна Феліцією Бауер німецький
письменник познайомився в гостях у спільного друга Макса
Брода. Йому 29 літ, він був відлюдьком, не дуже впевненим у собі і
виключав будь-який прояв сексуальності в людині. Незважаючи на
це, роман Кафки і Бауер тривав 5 років — можливо, завдяки тому,
що молоді люди бачилися лише кілька разів за цей період, а решту
часу спілкувалися за допомогою листів
Марина ЛУГОВА

они знову зустрілися лише через пів року після знайомства.
У великодній тиждень 1913–го
Франц приїхав у Берлін. До останнього моменту він придумував відмовки, щоб не робити цього: збори
борошномелів у Празі, зустріч із членами Союзу будівельників у Брно,
прірва роботи, недосипання. Це
побачення тривало всього декілька
годин: молоді люди прогулялися
парком Груневальд і попрощалися.
Через два місяці Кафка запропонував покласти край листуванню,
а ще через кілька тижнів, 16 червня
1913 року, раптово зробив Феліції
пропозицію в листі на 20 сторінок.
У цьому посланні він попередив
кохану: для початку йому потрібно
відвідати лікаря, щоб той засвідчив
здатність до запліднення і ясність
думки. «А тепер подумай, Феліціє,
які зміни принесе кожному з нас
шлюб, що кожен набуде і що втратить, — написав він. — Ти втратиш
Берлін, роботу, яка так тебе радує,
подружок, безліч маленьких задоволень, можливість коли–небудь
вийти заміж за здорового, веселого
і доброго супутника життя, народити
гожих і здорових дітей, до яких тебе,
якщо ти прислухаєшся до себе, буквально тягне. І замість цих воістину непоправних втрат ти здобудеш
хворого, слабкого, нетовариського,
мовчазного, сумного, впертого, по
суті майже пропащого чоловіка».
На диво, після такого ось послання Феліція відповіла «так». І тоді
Кафка написав у щоденнику: «Коїтус — кара за щастя бути разом.
Жити як можна аскетичніше, ще
аскетичніше, ніж холостяк, — саме
в цьому полягає для мене єдина
можливість терпіти шлюб».
Молодий чоловік тягнув із весіллям. Бажаючи зрозуміти, що відбувається, Феліція відправила до нареченого 21–літню подругу з Відня
Грету Бліх. Що ж зробив Кафка? Він
зав’язав ніжне листування з обома
дівчатами! У посланнях до Відня домагався прихильності Грети, а в од-
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ному з листів у Берлін знову зробив
пропозицію Феліції — і та погодилася стати його дружиною.
Після цього Франц написав Греті, що здорово було б після весілля
жити втрьох. «Ми будемо вести
прекрасне життя, і Ви, щоб піддати
мене випробуванню, будете тримати мою руку в своїй, а я, щоб висловити Вам свою подяку, буду тримати в своїй Вашу», — мріяв він.
Змучена Грета показала Феліції
листування з її нареченим, виділивши червоним кольором особливо

як можна
« Жити
аскетичніше, ще
аскетичніше, ніж
холостяк, — саме
в цьому полягає для
мене єдина можливість
терпіти шлюб.

»

пікантні місця. Невдачливого донжуана викликали в Берлін, де його
зустріли обидві пасії. Заручини знову скасували, Кафка поїхав на море
зализувати рани.
Через три роки, в липні 1917–го,
він утретє освідчився Феліції. Однак
уже через місяць знову розірвав заручини: у нього пішла горлом кров, і
він сприйняв це як знак згори…
У житті письменника були ще
три жінки. Ближче за всіх Кафка
підпустив до себе Мілену Есенську,
яка «осяяла своїм вогнем його життя». Вона була химерною особою,
психічно не вельми врівноваженою,
вживала кокаїн та активно тринькала гроші. Але водночас перекладала твори Кафки чеською. Її бурхлива
екзотична енергія стала останнім
джерелом натхнення для Кафки.
Він помер так, як, мабуть, мріяв,
— у страшних муках. Горло 40-річного письменника настільки запухло й
боліло, що їсти він уже не міг, тому
помер від голоду. Останніми його
словами були: «Лікарю, дайте мені
смерть, інакше ви — вбивця». n

Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
Початок твого особистого успіху —
факультет хімії, екології та фармації
Університету імені Лесі Українки

Р

озвиток хімічної науки та освіти на Волині розпочався саме
тут. У 1993 році було
створено хімічний факультет
(нині — факультет хімії, екології та фармації). Так у Лесиному виші розпочалася підготовка студентів за спеціальністю
«Хімія». Тепер факультет очікує
своїх майбутніх студентів та зараховує на навчання за п’ятьма
спеціальностями: 014 «Середня
освіта (Хімія)», 101 «Екологія»,
102 «Хімія», 161 «Хімічні технології та інженерія» і 226 «Фармація, промислова фармація».
Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється за трьома освітніми рівнями: бакалаврський, магістерський та освітньо-науковий.
Головним завданням факультету було і залишається
надання якісних знань студентам та підготовка висококваліфікованих фахівців. Якісний
рівень навчального процесу забезпечує професорсько-викладацький склад: 2 доктори наук,
26 кандидатів наук. Факультет
має потужну матеріально-технічну базу: для проведення занять,
а також наукових досліджень
функціонує 20 навчально-наукових лабораторій, комп’ютерний
клас.
Студенти факультету хімії,
екології та фармації можуть поєднувати навчання у Лесиному
виші, водночас безкоштовно
здобуваючи освіту в Університеті
гуманітарно-природничому імені Яна Длугоша (м. Ченстохова,
Польща) за програмою «Подвійного диплома». Опановуючи спеціальність 102 «Хімія»,
можна здобути освітній ступінь
бакалавра за спеціалізацією «Хімія ліків», а навчаючись на спеціальності 101 «Екологія», отримати
змогу додатково опанувати освітній ступінь бакалавра за спеціальністю «Біотехнологія». Це суттєво
розширює можливості успішного
працевлаштування та професійного розвитку випускників Університету імені Лесі Українки.
«Програма «Подвійний диплом» — це прекрасна можливість
удосконалити свої професійні
вміння, відчути побут іншої країни, культурно розвиватись. Таке
навчання допомагає розширити
кругозір, урізноманітнити та раціонально організувати власний
навчальний процес, сформувати
навички комунікації в новому соціальному середовищі. Викладачі цікавляться і нашими думками щодо розв’язання певних

проблем та завдань, а студенти
польського вишу дуже дружньо
налаштовані до студентів-іноземців, у всьому допомагають та дають поради щодо навчання. Під
час перебування в Польщі було
достатньо часу і для вивчення матеріалу, і для відпочинку та прогулянок», — діляться враженнями
студентки 2 курсу Аліна Бондарук (яка навчається на спеціальності 102 «Хімія») та Анастасія
Видерко (студентка спеціальності 101 «Екологія»).
Щороку студентів факультету залучають до реалізації
цікавих наукових проєктів. Тут
діють ефективні наукові школи
та осередки, зокрема професора
Івана Олексеюка «Функціональні
халькогенідні та галогенідні матеріали для нелінійної оптики,
оптоелектроніки та електронної
техніки». Тож упродовж усього
навчання студенти виконують
практичні дослідницькі завдання, цілеспрямовано віднаходять
нові матеріали з наперед визначеними властивостями. Приміром, щоб дослідити властивості
конкретних речовин, одержують
їх у вигляді високоякісних монокристалів, стекол, плівок та композитних матеріалів. Наразі розробляються нові матеріали для
детекторів іонізуючого випромінювання, оскільки на практиці
їх використовують у полях підвищеної радіації, зокрема на територіях, забруднених унаслідок
техногенних катастроф, у космічному просторі, медичній апаратурі. Вивчають і тетрарні сполуки та склоподібні матеріали, які
мають широкий спектр складів,
з цікавими оптичними властивостями, хімічною стійкістю. Це дає
змогу використовувати їх у пристроях обчислювальної та лазерної техніки, для оптичного запису
та збереження інформації, в нелінійній оптиці тощо. Ефективна
реалізація цих проєктів цікава
як студентам, так і роботодавцям.
А ще досліджують оптичні
та електрохімічні сенсори для
визначення біологічно активних
та токсичних речовин; вивчають
синтез нових гетероциклічних
сполук та виявляють їх антимікробну і протизапальну активності. Цінність диплома факультету хімії, екології та фармації
виявляється також у здатності випускників проводити прикладний
ландшафтно-екологічний аналіз
антропогенно змінених систем;
екологічний моніторинг сучасного стану та прогноз динаміки за-
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Увесь наш світ cкладається з хімічних елементів. Усе
довкола: їжа, одяг, засоби гігієни, побутові предмети,
фармацевтичні препарати. Зірки, планети і навіть
ми. Хімія «живе» в людині, в її РНК та ДНК, у кожній
її клітині. Хімія вибудовує ієрархію життя. Це всюдисуща
наука! На факультеті хімії, екології та фармації
Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки знають усе про елементи хімічного
конструктора світобудови. А ще за допомогою сучасних
методик та інструментів навчають, як хімічними
методами з цих елементарних деталей зібрати
складніші конструкти. Це вміння визначає успішну
кар’єру!

Кожен студент факультету має змогу доповнити інтенсивне навчання
практичними навичками.

рівень навчального процесу забезпечує
« Якісний
професорсько-викладацький склад: 2 доктори
наук, 26 кандидатів наук. Факультет має
потужну матеріально-технічну базу: для
проведення занять, а також наукових досліджень
функціонує 20 навчально-наукових лабораторій,
комп’ютерний клас.

»

повідних екосистем Волині.
Викладачі та студенти факультету успішні в академічній
сфері — їм належить першість
в Університеті за кількістю статей
у журналах, які входять до науковометричних баз Scopus та Web
of Science та кількістю їх цитувань.
Такі значні наукові здобутки є результатом плідної співпраці науковців факультету з дослідниками
відомих закордонних наукових
центрів: Ченстохови (Czestochowa
University of Technology), Вроцлава (Institute of Low Temperature
and Structure Research, Polish
Academy of Sciences), Дюбендорфа (Empa — Swiss Federal
Laboratories for Materials Science
and Technology) та багатьох інших.
Не менш змістовно і цікаво
тут проводять дозвілля. Студенти активно задіяні у факультетські та загальноуніверситетські заходи. Це дає змогу вповні
реалізувати творчий потенціал.
Студенти залучені у волонтерський рух: факультет хімії,
екології та фармації патронує
«Рожищенський навчально-реабілітаційний центр для дітей
із порушеннями опорно-рухового
апарату». У світовій освітянській
практиці волонтерський досвід
засвідчує високі моральні принципи майбутнього фахівця.
Кожен студент отримує змогу
інтенсивно навчатися, збалансовано закласти міцний теоретичний фундамент і доповнити його
якісними практичними навичками та здатністю до самостійної
роботи. Випускники факультету працюють у провідних
світових наукових установах
та компаніях Швейцарії, Шве-

ції, Словацької Республіки,
Канади, Італії, Німеччини,
а також у структурних підрозділах Національної академії
наук України, підприємствах
та закладах освіти. Багато випускників факультету обіймають
керівні посади.
«Мені факультет дав поштовх
до професійного розвитку та чудову основу для подальшого творення себе як хіміка. З кожною
новою дисципліною приходили
нові знання, які гармонійно доповнювали одні одних. А ще було
цікаве студентське життя, насичене різноманітними заходами,
посиденьками та життям у гуртожитку. Не менш важливим
набутком, залишеним факультетом у спадок, є справжні друзі», — відповідає на запитання
«Що особливого дав факультет
особисто Вам?» кандидат хімічних наук, молодший науковий
співробітник відділу механізмів
органічних реакцій Інституту органічної хімії НАН України Марія
Літвінчук (у 2010–2015 рр. — студентка факультету).
«Факультет допоміг особистісно розвиватися, розширити
світогляд та дізнатися про безліч процесів, які оточують нас.
Це місце було першим у житті,
де я зустрів таку велику кількість
професіоналів та фанатів своєї
справи. Тут я отримав прикладні
знання, які використовую не тільки в професійній діяльності.
Що для мене хімічний факультет?
Це місце та люди, які викликали
бажання постійно щось дізнаватися, досліджувати та розвиватися», — поділився спогадами кандидат педагогічних наук, старший
викладач кафедри хіміко-фарма-

цевтичних дисциплін, викладач
хімії КЗВО «Рівненська медична
академія» Ілля Лукащук (здобував освіту на факультеті протягом
2008–2013 рр.).
«Упродовж останніх 10 років
харчова промисловість України
переходить на європейську систему якості харчових продуктів
НАССР. У зв’язку з цим затребуваними були і залишаються кваліфіковані хіміки-лаборанти та хімічні
технологи. І дуже добре, що такі
спеціальності є на факультеті
хімії, екології та фармації, випускники яких мають можливість працевлаштуватись до нас
на підприємство. Адже у свій час
визначальним фактором мого
працевлаштування на ТОВ «Дмитрук» був саме диплом хіміка», —
розповідає керівник відділу якості
ТОВ «Дмитрук» Сергій Омельчук
(у 2008–2013 рр. — студент факультету).
Тож із впевненістю можна відповісти на найважливіше питання,
яке цікавить абітурієнтів та їхніх
батьків: «Так, після закінчення
факультету випускники легко
працевлаштовуються за фахом!»:
За хімічним напрямом —
учителями загальноосвітніх шкіл,
ліцеїв, гімназій; викладачами
у вищих навчальних закладах;
технологами, хіміками-технологами у лабораторіях державних
та приватних підприємств і установ; науковими співробітниками
та інженерами в науково-дослідних і виробничих лабораторіях.
А ще отримують змогу продовжувати навчання в аспірантурі або
у профільних установах України
та світу.
За екологічним напрямом — екологами у промислових підприємствах та органах
державної влади; інспекторами
з охорони природи; інженерами
з охорони природних екосистем
у Національних природних парках та заповідниках. Навчатися
в аспірантурі у профільних установах України та світу.
За фармацевтичним напрямом — фахівцями, професійна діяльність яких включає
консультативно-комунікативні, організаційні, технологічні,
контрольно-аналітичні, адміністративно-господарські (управлінські), дослідницькі функції,
визначення безпечності, ефективності та економічності фармакотерапії, потреби в лікарських
засобах та інших товарах аптечного асортименту, організацію
їх постачання. Випускники забезпечують сучасну технологію
розробки та виготовлення ліків
за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я. Покликані
приймати, зберігати та реалізовувати лікарські засоби, здійснювати контроль за якістю ліків;
фармацевтичну опіку. А ще вміють реалізовувати ефективні рекламно-інформаційні проєкти,
навчені дотримуватися принципів фармацевтичної етики та деонтології. Мають змогу постійно
підвищувати свій професійний
рівень.
Факультет хімії, екології
та фармації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки запрошує до навчання амбітних,
допитливих та старанних!
Контакти декана Лариси
Марушко: тел. +380956508793,
Marushko.Larissa@eenu.edu.ua.
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«Вовчака» поховали під залпи
військового салюту
Газеті «Волинь» вдалося дізнатися нові подробиці
про смерть командира однієї з перших сотень УПА «Стохід»
тохід»
Олекси Шума
Сергій НАУМУК

ув він невисокого зросту, молодий (27–30 літ), мовчазний
і скромний, повна противага
своєму командиру «Рудому»: високому, атлетичної будови, з чорним буйним
волоссям і вусами», — таким побачив
заступника командира військової округи «Турів» «Вовчака» член Сарненського
окружного проводу ОУН Роман Петренко («Омелько»).
Олекса Шум народився в селі Шайно
на Ковельщині (нині Журавлине Старовижівського району). Його національно
свідома родина проживала на хуторі Кут,
по-вуличному їх звали Молоти. Олекса
навчався в Ковельській гімназії, а після приходу совєтів перейшов кордон
і втік у Німеччину. Після початку німецько-совєтської війни служив у поліції
в селі Деревок Любешівського району,
а потім у Ковелі. Як організаційний референт Ковельського окружного проводу ОУН, Олекса Шум скоординував
перехід поліції в ліси. Причому під час
відходу було звільнено в’язнів тюрми
та табору військовополонених.
28 березня 1943 року в лісах під
Ковелем під керівництвом Олекси
Шума було створено одну з перших
повстанських сотень «Стохід». Навесні
того ж року він заснував підстаршинську школу військової округи «Турів».
Влітку «Стохід» влився у загін «Озеро»,
який очолив «Вовчак». Затим Шум став
заступником командира і начальником
штабу військової округи «Турів».
Найбільша військова операція, проведена під командуванням 26-річного
командира, — бій 7–9 вересня 1943 року
з німецькими військами біля села Радовичі Турійського району. За оцінками іс-

Фото Сергія НАУМУКА.

«Б

Ганна Лемешко багато знає про минуле
рідного краю.

березня 1943 року
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керівництвом Олекси
Шума було створено одну
з перших повстанських
сотень «Стохід».
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ториків, із боку повстанців брали участь
близько 1 тисячі вояків, з боку окупантів — близько 2 тисяч. Це був найбільший
бій повстанців із гітлерівцями на Волині.
Останні задіяли артилерію, бронетехніку
та бронепотяг, який вояки УПА підбили.
«Коли німці зупинилися в першому селі перед нами, командир
«Вовчак», що керував цим боєм, підготовив бойову лінію на підступах
до чергового села, на дуже вигідних
закритих позиціях, які охоплювали чисті
поля, що на них мусили німці прийняти
оборону. Розрахунок командира «Вовчака» був правильний. Вороги попали
в приготовлену пастку. Ми підпустили їх
на дуже близьку відстань і тоді відкрили

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається квартира
(м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Терміново продається у c. Мерва
Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна 130 000 грн.
Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м, усі зручності, частково вмебльовані). Є два
сараї, льох, 0.06 га городу. У дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503,
099 47 62 577.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода,
0.11 га землі. Біля річки. Ціна договірна (c. Полонка Луцького району).
Тел. 066 99 39 549.

АВТОРИНОК
l Терміново куплю автомобіль на українській реєстрації у будь-якому стані.
Тел.: 095 01 32 359, 097 71 47 792.
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.

Пам’ятник на могилі Олекси Шума
фундувала колишня зв’язкова УПА
«Василина».

сильний вогонь з усіх родів зброї. В перших хвилинах бою вони мали великі жертви. Він був одним з найздібніших бойових старшин УПА нашої округи, що командував багатьма більшими боями
УПА з німцями й більшовиками. Він втішався великим авторитетом серед вояцтва, що вірило в перемогу, коли був
з нами «Вовчак». Був холоднокровним,
рішучим і добрим промовцем, що вмів
захопити слухачів», — пише у спогадах
повстанець Віктор Новак («Крилатий»).
— «Вовчак» загинув під час бою
у 1944 році. Група повстанців пішла
в розвідку, бо їхні з’єднання мали відходити з Волині у Карпати. Але біля села
Луковичі наткнулися на німців і почався
бій, — розповіла краєзнавець із села
Жашковичі Іваничівського району Ганна Лемешко. — Шума поранили і він
помер у Луковичах в хаті Петра П’ятохи. Повстанці звернулися до місцевого
священника, але той відмовився ховати,
бо побоявся німців. Тоді вони приїхали
до Жашковичів, а в нашому селі служив
національно свідомий Василь Мисечко,

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 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 насіннєву сою.
Тел. 099 47 03 851.
l Продам бджолосім’ю (з рамкою)
у Луцькому районі. Тел. 097 74 56 822.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову
та б/в), землю на вимостку, гній, цемент.
Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент.
Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.

який і відправив службу. Мій батько розповідав, що з місцевих хлопців вишикували почесний караул, який салютував
герою. У цей час пролітав німецький
літак і всі боялися, що стрілятиме, але
нічого не було.
На могилі стояв невеликий хрест.
Шефство над нею взяла Лідія Тимчишин. Їхню родину вивезли в Сибір. А після повернення у 1960-х Лідія Петрівна
стала доглядати поховання. Совєти
не намагалися знести могилу, може
тому, що не знали, хто там лежить (навіть місцеві краєзнавці довідалися про
«Вовчака» вже у роки Незалежності).
Зате кадебісти регулярно засідали в хаті
через дорогу від кладовища, щоб побачити, хто прибирає ту частину поховань.
Та ніхто не попався. У 1990-ті встановили великого нового хреста і обклали
плиткою. Пізніше спорудили пам’ятник,
який оплатила колишня зв’язкова УПА
«Василина», що виїхала в Канаду. Подейкують, що її пов’язували з Олексою
Шумом ніжні почуття.
— Окрім нього, у тому бою ніхто
не був ані поранений, ані вбитий. Відомо, що «Вовчак» був дуже принциповий,
тримав дисципліну у загоні, міг суворо
покарати за якусь провину. Є така версія, що серед повстанців був зрадник
і він убив Шума, — додає Ганна Іванівна. — Тим більше, що наблизився фронт,
і серед упівців могли бути заслані агенти.
Точна дата смерті Олекси Шума
невідома. Є дві версії: 20 березня або
квітень 1944 року. На користь останньої переконливо свідчить волинський
політв’язень, який був членом Комуністичної партії Західної України, а затим
перейшов на національні позиції і воював в УПА, Данило Шумук.
«Ми разом із куренем на початку
квітня перемістились у село Жашковичі. Через деякий час після того ми там
похоронили заступника командира військової округи Вовчака (Олексія Шума),
вбитого в бойовій сутичці з німцями», —
пише він у спогадах.
— Нині на хуторі Кут, де колись жила
родина Шумів, вже нічого немає. Поросло лісом місце, де було їхнє обійстя. Колись там була криниця, а в ній дуже добра вода, — розповідає жителька села
Журавлине Старовижівського району
Ольга Лавренюк. — Проте в селі пам’ятають свого визначного земляка. n

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 У Ківерцівському районі продається
спокійний робочий кінь (5 років), велика
порода. Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 849.
l Продам у Рожищенському районі тільну корову (на вибір). Тел.: 068 13 89 596,
097 47 73 088.
l Ку п л ю т е л я ( ж и в о ю в а г о ю ) .
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 Виконую покрівельні роботи (ремонт,
утеплення даху, заміна старого покриття
(металочерепиця, металопрофіль, м’яка
покрівля). Тел. 066 33 63 223.
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 Ті, що тримають небо
Закінчення. Початок на с.1
Алла ЛІСОВА

ВІЩИЙ СОН ПРО СІМОХ
ПТАШЕНЯТ

— І наснилося мені саме
у грудні, коли наша родина стояла перед вибором, яких діток
взяти Віті і Наді: виходжу у садок, дивлюся — а на дереві гніздо якась пташина звила. Я туди
руку — а там сім пташенят…
Цей сон, який розповіла Ольга Сукач — найстарша берегиня
двох сімей, став віщим. Спочатку
її син Віктор з невісткою Надією,
маючи своїх двох дівчаток, вирішили дати прихисток ще трьом
обездоленим діткам з Іваничівського району. Були за крок
до цього. Але раптом все переінакшилося: з огляду на те, що
в них великий, просторий будинок, запропонували взяти під
опіку аж… сімох, оскільки всі
вони були між собою рідними…
Ми розмовляємо з молодими прийомними батьками в їхній затишній оселі в центрі села
Поромів. 28-річний Віктор у багатодітній сім’ї в селі Петрове
був найстаршим серед чотирьох
братів. Пригадав, як у 2008-му
його батьки взяли з Володимир-Волинської школи-інтернату чотирьох круглих сиріт: 14-ти,
9-ти, 8-ми та 5-ти років. Перед
тим питали синів, чи вони не проти мати названих братів і сестер.
Згодилися, бо з дитинства виховувалися на релігійних принципах любові до ближнього. Йому,
одинадцятикласнику, додалося
турбот: треба було з молодшими
вчити уроки, ходити в ліс, погратися. Хоч до роботи звик — ніякої
не цурався, навіть хліб випікав.
Підключалися і молодші брати — Алім, Рувім та Едуард. Потім
до їхнього сімейства ще прибуло шість хлопчиків і дівчаток. Мій
співрозмовник каже, що всі вони
швидко призвичаїлися і найголовніше, що у доброзичливій
атмосфері, де на перше місце
завжди ставили Бога, змінювалися у кращий бік.
Після школи Віктор вивчився
на електрослюсаря підземного й
пішов працювати на шахту № 1.
В 2012 році одружився з красунею Надією, з якою познайомився ще в шкільні роки в селі
Кримне Старовижівського району, де проживала його бабуся
по батьковій лінії. А до весілля
питав наречену, чи вона не проти взяти в дитячих опікунських
закладах чужих дітей. Надя, яка
отримала диплом фельдшера
в Ківерцівському медколеджі,
дала згоду.
Вони мріяли про свій куточок,
тому в сусідньому Поромові почали будувати хату, в якій у майбутньому мало жити багато малят. І тоді якраз німецький фонд
«Міст у життя» євангельських
християн-баптистів реалізовував проєкт, будуючи по Україні
житло для обездолених дітей. Таких два будинки невдовзі виросли і в їхньому селі. Тоді надійшла
пропозиція створити дитячий бу-

В одній родині —
28 прийомних дітей
Фото з особистого архіву СУКАЧІВ.

Велика і дружна сім’я Віктора та Надії Сукачів.

динок сімейного типу. Так до них
потрапили Аня, Діма, Віка, Діана,
Максим, Андрій і Саша віком від
4 до 13 років родом із Локачинського району.
НАДИХНУВ ПРИКЛАД
БАТЬКІВ

— Родину для цих діток шукали по всій області, — розповідає
подружжя Сукачів-молодших,
заваривши мені смачну каву. —
Одним не давала змоги житлова площа, інші просто боялися.
Працівники Служби в справах
дітей спочатку вийшли на нашу
маму, яка разом із татом вже випустила у широкий світ десять
прийомних вихованців, і одинадцять знову взяли в свою сім’ю.
Були теж вагання, але за настійною порадою мами ми багато
молилися, щоб Бог допоміг нам

у стосунках між усіма членами
чималенької сімейки поселилася довіра.
— Буквально на третій день
нас із Надією вони почали кликати татом і мамою, хоч ми їм
розказували про все відкрито, — не приховує задоволення
Віктор. — Наші рідні Софія і Яна
скучали, бо раніше жили в батьків, де багато дітей, тому нас постійно запитували, коли вже ми
привеземо братиків і сестричок.
Тепер у них весело. Місця
в гарно облаштованому будинку, де є все необхідне, всім вистачає. Кажуть, діти слухняні,
хороші, лише доводиться уважніше до кожного придивлятися,
вивчати, хто який має хист, чим
цікавиться.
Словом, у Сукачів-молодших
проходить адаптаційний період,

вихованці й зі складним характером.
« Були
З ними доводилося непросто. Але намагалися
добрим словом і власним прикладом таких
виховувати.
вирішити цю дилему. І Він нас
почув. Ми пішли на цей крок —
і дуже щасливі.
Пройшли відповідне навчання. Їздили у Волинський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей, що у
Ковелі, познайомитися. Хоча морально були готовими, але діток
запитували, чи вони хочуть у них
жити. Старші спочатку вагалися,
а потім погодилися. Трапилося
так, що з оформленням документів вийшла затримка, то вони
навіть не хотіли йти в школу, говорили, що чекають приїзду…
батьків.
І вже на місці з першого дня

»

а насправді вони за півтора місяця вже так здружилися, нібито під одним дахом жили багато
років.
— Чи не важко справлятися з такою сімейкою? Це ж усім
треба одяг підібрати, нагодувати, кожному приділити увагу?.. —
запитую.
— Ми — у постійному русі,
тому нам ніколи скучати або думати про те, чи важко. Весь час
говоримо дітям — і за столом,
і під час спільної молитви, — що
вони повинні один одному допомагати. Тому й розподілили
обов’язки, встановили чергування. Коли разом збираємося

6 місцевих молодиків тримають у страху село
Вітковичі Березнівського району, що на Рівненщині. Банда промишляє близько 2 місяців. Щотижня вони
вчиняють різноманітні злочини – пограбування, крадіжки,
незаконне заволодіння майном. Наразі тут працюють правоохоронці.

обідати, вечеряти — стіл миттю
накривається: один роздає ложки, інший — тарілки, ще хтось —
розкладає серветки… Так само
спільно робимо закупи — старші
підказують, що купити меншеньким…
ЗВИКЛА ДОВІРЯТИ БОГУ

Під час нашої задушевної
розмови прокинулася трирічна
Яна, зайшлася плачем, що поруч нема мами. Тут нагодилася
якраз бабуся Оля з дідусем Анатолієм, як їх називають. Взяла
внучку на руки, заспокоїла. Олині
прийомні — семикласник Міша,
дев’ятикласник Тарас почали
один поперед одним забавляти
маленьку.
— Зараз і в нас виховується
одинадцять прийомних діток,
двоє з яких — Рома і Саша —
вже повнолітні, а наймолодшій
Алісі чотири рочки. І один — наш
(уточнює, що рідними є всі без
винятку. — А.Л.). Едік ходить
в одинадцятий клас, дев’ять
прийомних — теж школярики, —
розповідає про кожного так, ніби
читає з аркуша, пані Ольга. —
А десять уже випустили у світ,
приємно, що всі вони телефонують, приїжджають. Найстарша
серед усіх перших — Ольга —
це наша найбільша гордість.
Їхня вихованка, яка закінчила
свого часу Східноєвропейський
національний університет, зараз
із сім’єю живе в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще коли виходила заміж, то дала обітницю
перед Богом взяти на виховання
сироту, оскільки сама виросла
в такій родині. І от коли згадувана німецька релігійна місія побудувала в цьому місті перший
будинок для бездомних діток (тепер таких по Україні 52), виникла

проблема, хто може там поселитися і взяти із сиротинця хлопців
і дівчаток. Бажаючих не знаходилося, тоді й вийшли на Ольгу Сукач із Петрового. Вона поговорила зі своєю прийомною дочкою,
і та разом із чоловіком з Луцька
переїхала в Нікополь. Тепер у їхній сім’ї 2 своїх і 9 прийомних.
— Мені приємно, що діти
йдуть таким шляхом, який нам
накреслив Господь, — ділиться
сокровенним жінка. — Методом
переконання я вже близько ста
діток скерувала у сім’ї, які стали
щасливими, бо виконують велику місію на Землі. І вважаю, що
нічого страшного не буде, якщо
будь-якій мамі взяти одну або дві
дитини. Пам’ятаєте притчу про
лисицю, яка вже збиралася вмирати? А коли їй підкинули лисеня,
про хворобу забула й вичухалася. Так і в нашому житті. Завжди
наказувала своїм: як виростите,
візьміть хоч по одній сироті.
До слова, Олина старша сестра Наталія, яка теж мешкає
в Поромові, виховує четверо рідних і стільки ж прийомних дітей.
Інші, двоюрідні, теж взяли на виховання обездолених.
Пані Ольга не приховує, що
були вихованці й зі складним
характером. З ними доводилося
непросто. Дехто не хотів їздити
на богослужіння, одна дівчинка
взагалі була на перших порах
уперта й «неконтрольована».
Але намагалися добрим словом
і власним прикладом таких виховувати. Ніколи на них не підвищували голос. І це спрацювало,
бо вже згодом ці діти, які спробували пожити на самостійних
хлібах, поверталися до названих
мами й тата, дякували їм за науку.
У сім’ї Сукачів-старших —
один гектар поля, трактор, велика господарка. Звісно, що дітей
долучають до праці змалку. Всі
вони теж мають свої обов’язки,
і Ольга зазначає, що зазвичай
на холодильнику прикріплює аркуш, хто що має зробити. А як же
інакше?
— А не боялися так багато
брати дітей? — запитую.
— Ні, — відповідає пані Ольга, — бо я звикла в усьому довіряти Богу. Діти — це наше життя…
Слухала цих багатих на душевне тепло й милосердя людей
і думала: «Світ, напевно, тримається саме на таких»… Їхню оселю, наповнену щирістю, теплом
і любов’ю, не хотілося залишати.
Порахувала, що це знайшли в їхній великій родині в Петровому
і Поромові 28 дітей!
Уже коли прощалися, запитала Віктора, чи не потребують
вони якоїсь допомоги. Бо бачила
сама, що дощової погоди від траси добратися до їхнього будинку проблематично. Почула, що
фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» виділив 150 тисяч гривень,
щоб відремонтувати дорогу, але
їх виявилося замало. Тепер чекають, щоб в ОТГ віднайшли кошти.
А ще для їхньої чималої сімейки
дуже знадобився б бус, аби всі
разом могли виїжджати на природу. n

Голова Сарненської РДА Олександр Кохан поборов коронавірус. Результати двох останніх ПЛР-тестів показали негативний результат,
що свідчить про одужання. У чиновника була легка форма перебігу хвороби, він мав сухий кашель без інших симптомів, тож лікувався вдома, перебував на самоізоляції і працював дистанційно. У понеділок він повернувся
на робоче місце.

Д

оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»

n Місцеві новини

ЗЛОДІЙ ПОПАВСЯ
«НА ГАРЯЧОМУ»
Йому загрожує, зокрема, до шести років
позбавлення волі
Ірина ПАСІЧНИК

№11 (27), 30 квітня 2020 року

Ківерцях під час крадіжки з магазину правоохоронці затримали 42–річного місцевого жителя. Чоловік поцупив із приміщення
торгового закладу гроші. Сума завданих збитків
встановлюється. Викрадене та знаряддя вчинення злочину вилучили.
Відомо, що волинянин вчинив ще п’ять крадіжок з аптек, магазинів та офісів райцентру.
Зловмисник пробирався всередину шляхом пошкодження вікон та дверей. Триває досудове
розслідування, розпочате за ч. 3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до
6 років позбавлення волі. n
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n Особистість

У СВОЇ 87 РОКІВ ЛІДІЯ СПАСЬКА
ЩЕ РОЗПИСУВАЛА ЦЕРКВИ
Закінчення. Початок на с. 1
Людмила ЯКИМЧУК

м’я цієї мисткині з непростим життям розкрив
на початку ХХІ століття
відомий художник і мистецтвознавець Волині Микола Черенюк,
— розповідає ківерцівський
краєзнавець Степан Войчик.
— Народжена в день святої Лідії — 5 квітня 1910 року в Умані в
інтелігентній, благочестивій заможній сім’ї Івана та Євдокії Лисяних, Лідія Спаська була восьмою дитиною. Юні роки провела
у батьківському селі Гавчиці на
Волині (нині Муравище Ківерцівського району). Велике помістя мало десятки гектарів лісів,
луги, ставки, кілька дерев’яних
будинків. Господар сам любив
працювати на землі, був доброю та чуйною людиною. Його
не стало 1924-го, на 64-му році
життя. Мама (уроджена Бабенко)
походила з давнього роду запорізьких козаків. Вона вчила, що
найкраща прикраса для дівчини — скромність і доброта сердечна, а не зовнішнє чепуріння.
Ліда вражала своєю духовністю,
завжди говорила про Бога, закликала оточуючих прагнути не
житейських гараздів, а Божого
царства, благословення Всевишнього.
Сім’я переїхала до Луцька в
добротний батьківський будинок
у центрі міста. 8–річна дівчинка
вступила до гімназії. Розвивала
свої художні здібності, проявлені ще в дитинстві. Дуже любила
малювати портрети. Вона вміла
пізнавати через риси обличчя характер людини. Після закінчення
Луцької гімназії дівчина два роки
навчалася у Варшаві. Отримавши
невелику спадщину після смерті
мами, Лідія мала змогу навчатися малюванню в Парижі. Там
познайомилася з однією із провідних майстрів іконопису Юлією
Рейтлінгер, яка прийняла чернечий постриг і виконувала розписи для православних храмів,
вирішуючи надскладне завдання
— зобразити Бога у ХХ столітті.
4 роки, прожиті у Франції, Лідія
згадувала як найщасливіші.
Тут зустріла свого нареченого Василя Спаського, родом
із Ніжина, який на той час був
студентом Свято–Сергіївського богословського інституту. У
квітні 1935 року наречені повернулися на Волинь, у Гавчиці. Знайомий батюшка із села Тутовичі
(за Сарнами) їх обвінчав безкоштовно на другий день Трійці.
Молодята поселилися в урочищі
«Монахувка». «Монахувкою» (монахинею) стали жартома називати і «красуню Лідочку» — вродливу, але надто скромну і строгу.
27 квітня 1936 року в сім’ї Спаських народився первісток Микита,
10 квітня 1940–го — донька Марійка, яка, на жаль, померла семимісячною. Чоловік господарю-
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У КІВЕРЦІВСЬКОМУ РАЙОНІ
РОЗЛИВАЛИ КОНТРАФАКТНУ
ГОРІЛКУ
Правоохоронці припинили діяльність
підпільного цеху
Наталка МУРАХЕВИЧ

Фото volart.com.ua.

« Художниця
падала
з висоти,
залишилася
живою,
розцінюючи
це чудесне
спасіння
як Божу
волю.

»

а процесуального керівництва прокуратури
Волинської області працівниками ГУ ДФС в
області викрито незаконне масове виробництво міцного трунку в одному з сіл Ківерцівщини.
У ході санкціонованого обшуку, проведеного у
межах кримінального провадження за фактами
незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів,
у приміщенні підпільного цеху вилучено понад
1 135 літрів спирту та готових спиртних напоїв,
а також обладнання для виготовлення і розливу
фальсифікованого алкоголю.
Вартість вилученого — близько 300 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. n

З

Як і заповідала, Лідія Спаська була похована біля батьків, доньки
та братів у Гавчицях (нині Муравище) на Ківерцівщині.

В ОЛИЦІ ТА ЦУМАНІ
БУДУТЬ ОНОВЛЕНІ
АМБУЛАТОРІЇ

Що б не малювала художниця — портрет
чи букет квітів — у кожному творі відчувається
професіоналізм митця.

вав енергійно, а Лідія Іванівна доглядала дітей, займалася хатніми
справами і малювала, в основному портрети рідних і знайомих.
Збереглося дві роботи тих років:
портрети молодих односельчан
Саші Романюка та його сестри
Марії. Їх хранителями до недавнього часу була родина другого
сина художниці Климента, яка
передала малюнки бібліотекареві
села Муравище Марії Михайлюк,
а згодом вони перейшли на зберігання до Ківерцівського краєзнавчого музею.
З початком війни влітку
1941 року Спаські перебралися
до родичів у Ківерці. Гавчиці були
спалені, їхній будинок у лісі біля
села розібраний на будівельні матеріали. На початку літа
1943-го переїхали до Луцька, потім — у Дубно до сестри Марії.
5 лютого 1944 року народився
другий син — Климент. Чоловік
Василь Георгійович вирішив іти
на фронт: «Я сам на себе все
життя плював би, якби уник такого святого обов’язку». Останнього листа дружині написав
27 січня 1945 року, а 3 лютого
помер від ран. Похований на території Польщі.
Деякий час Лідія із дітьми
жила в Дубні у зруйнованому
війною будинку сестри. Мала
замовлення на розписи церков
у навколишніх селах. Потім знову на короткий час переїхала у
Ківерці. Нарешті брат Данило
покликав її з дітьми в Острог. І
«бандерівський» край полюбив
жінку, яка не приховувала, що
вона росіянка, сміливо говорила
російською мовою. Її особлива
харизма налаштовувала людей

на доброзичливість. Десятки її
полотен відобразили фактично
всі головні події в історії Острога.
З кінця сорокових років Лідія
Спаська писала ікони і розписувала церкви. Це стало потребою її душі. Особливо в період
безбожності і тотального атеїзму. Із хворим серцем поїхала у
село Глухівці, що між Козятином
і Бердичевом, до священника отця Іоанна Дубровського,
розписувала його храм, церкви
в навколишніх селах. Друга половина життя художниці мала
широку географію: Покровська
церква у Києві, село Дермань на
Рівненщині, Астрахань і Ташкент,
Феодосіївська церква у Луцьку,
для якої написала ікони «В’їзд
Господній в Єрусалим» та «Нагорна проповідь Ісуса Христа».
Художниця падала з висоти,
залишилася живою, розцінюючи це чудесне спасіння як Божу
волю. Наприкінці 1980-х її ікони
замалювали, але відновили після втручання мистецтвознавців:
Свято-Воскресенський храм,
Богоявленський собор, Свято-Успенський римо-католицький костел в Острозі. У 1994
році безкоштовно розписала
побудовану за її ініціативою і
першим немалим грошовим
внеском церкву у селі Муравище,
де пройшли дитячі роки. Нині тут
14 її робіт. У 1995–1997–му (у
свої 87 років!) розписувала церкву на кладовищі в Курську.
Померла Лідія Спаська із
родини Лисяних 15 серпня
2000 року. Вона заповіла бути
похованою біля батьків, доньки
та братів у Гавчицях (нині Муравище) на Ківерцівщині. n

У Ківерцівському районі тривають
ремонтно–будівельні роботи у рамках
реалізації субпроєкту «Вдосконалення
медичної допомоги хворим із хворобами
системи кровообігу у Волинській області».
Тут за кошти позики Світового банку
працюють на двох об’єктах
Мирослава КОЗЮПА

оботи виконує підприємство «Житлобуд-2»,
яке перемогло в тендері. Зокрема, відремонтують приміщення Олицької амбулаторії
загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ)
та здійснять реконструкцію будівлі денного стаціонару і дитячого відділення Цуманської районної
лікарні під АЗПСМ. На першому об’єкті ступінь
виконання — 65%, на другому — 10%.
У Цумані роботи наразі призупинені. Паралельно здійснено коригування проєкту з врахуванням змін обсягів робіт. Відповідний запит
спрямували на розгляд Світовому банку. За результатами погодження пропозиції підрядника
найближчим часом підпишуть додаткову угоду,
після чого він гарантує відновлення робіт. І керівництво, і медперсонал сподіваються, що все
виконають вчасно — до 31 серпня.
Команда з реалізації субпроєкту впевнена, що
до кінця року медичні працівники переїдуть до
всіх оновлених амбулаторій, а пацієнти отримуватимуть медичні послуги в комфортних умовах.
Вже навіть закуплені офісні та медичні меблі, обладнання та інструментарій. n

Р

Простій у дитячих садках
не з вини працівників оголосили у Ківерцівській ОТГ. Він триватиме з 1 травня до моменту
закінчення карантинних заходів. Відповідне розпорядження
підписав міський голова Володимир Жгутов.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Коротка прес-конференція. 6. Суттєва, невід’ємна властивість предмета чи явища. 9. Український,
а згодом і американський авіаконструктор. 12. Установка для
дроблення металевого брухту. 13. У грецькій міфології бог вогню і ковальства. 14. У християнській релігії злий дух, біс, диявол.
17. Супутник Марса. 18. Рвучкий холодний вітер. 19. Гідротехнічна споруда. 20. Плавучий навігаційний знак. 25. Повторення
оригіналу. 26. Військова адміністративна одиниця Запорізької
Січі. 27. Ансамбль із восьми виконавців. 30. Футбольний клуб
Греції. 31. Пристосування на малюнку в центрі кросворда.
32. Відомий російський живописець, вчитель Т. Шевченка.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Науково обґрунтоване передбачення
майбутнього стану погоди для певної території. 2. Стара міра
аптекарської ваги. 3. Коротка лінія. 4. Столиця Мавританії. 7. Канонічна віршована форма. 8. Озеро в Африці. 10. Сукупність
знань про відтворення народонаселення. 11. Твір Ліни Костенко, пов’язаний з Волинню. 15. Тимчасове житло гуцульських
мисливців та чабанів. 16. Подвійний аркуш паперу, що розділяє
книжку з обкладинкою. 21. Межа між басейнами суміжних водних систем. 22. Стародавній український дерев’яний духовий
музичний інструмент. 23. Закрита споруда для зберігання та ремонту літаків. 24. Звернення до чоловіка в Іспанії. 28. М’ясний
салат. 29. Верхівка пануючого класу феодального суспільства в
Давній Русі.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Програма телепередач на 4 — 10 травня
ПОНЕДІЛОК, 4 ТРАВНЯ
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 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
Телепродаж 16:50 Д/ц «СуперЧуття» 17:30 Про що співає
Європа 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25, 23:55 UA:Спорт 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 5»
15:25 «Світ навиворіт 11: Китай»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі»
22:45 «Гроші 2020»
23:55 «Дубінізми 2020»

ІНТЕР
05.35, 22.25 «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» 09.30, 18.05, 02.05
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.20, 12.25 Х/ф «МАЧО
НА КОЛЕСАХ» 14.00 Х/ф
«ЛЮБОВ ВІД УСІХ ХВОРОБ»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Добровольці» 00.10 Т/с «Ні
кроку назад!»

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+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Доглядальниця»
23:30 Т/с «Вище тільки любов»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
08:00 «Все буде добре!»
09:50 «Неймовірна правда про
зірок»

11:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:20, 14:50 «МастерШеф» 12+
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:50 «Хата на тата» 12+
18:00 «СуперМама»
18:55 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:40 Т/с «Упереджене
ставлення»
22:50 Т/с «Майор і магія»

ВІВТОРОК, 5 ТРАВНЯ

19:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
20:20 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел і Решка. Карантин»
23:50 Х/ф «КВАРТИРА»

2+2

06:00 «Шалені перегони»
08:05 «ДжеДАІ 2019»
12:10 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «РАПТОВА
ICTV
СМЕРТЬ»
16:05 Х/ф «МИР ЮРСЬКОГО
05:30 Скарб нації
ПЕРІОДУ»
05:40 Еврика!
18:15 «Спецкор»
05:45 Служба розшуку дітей
18:45 «ДжеДАІ»
05:50 Громадянська оборона
06:45, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по крові»
21:00 Факти
22:00 Т/с «CSI: Місце
09:10, 19:20 Надзвичайні
злочину-10»
новини
23:40 Х/ф «БУРЯ СМІЛИВИХ»
09:40 Х/ф «ВТЕЧА ЗАДЛЯ
ПОРЯТУНКУ»
ФУТБОЛ-1
11:10, 13:15 Х/ф «ДВІЙНИК»
13:30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНИЙ 06:00, 17:40 Yellow 06:10
РИЗИК»
Валенсія - Барселона (2017/18).
15:20, 16:15 Х/ф
Чемпіонат Іспанії 08:00
«ТРАНСФОРМЕРИ-3: Ворскла - Динамо (Б). Плей-оф
ТЕМНИЙ БІК МІСЯЦЯ» (2011/12). Ліга Європи УЄФА
20:10 Теорія змови
10:00 «Великий футбол» 11:20,
21:20 Т/с «Пес»
14:20 «Ніч Ліги чемпіонів» 12:35
22:35 Свобода слова
Динамо (К) - Челсі (2015/16).
23:55 Х/ф «ХРАНИТЕЛІ»
Золота колекція Ліги чемпіонів
15:40, 22:30 Футбол NEWS
НОВИЙ КАНАЛ 15:50 МЮ - Інтер. 1/4 фіналу
(1998/99). Ліга чемпіонів УЄФА
06:00, 07:15 Kids’ Time
17:50 Боруссія (Д) - Баварія
06:05 М/с «Майлз із
(2010/11). Чемпіонат Німеччини
майбутнього»
19:35 Хет-трик: Кріштіану
07:20 Вар’яти 12+
Роналду. Золота колекція Ліги
08:20 Діти проти зірок
чемпіонів. Прем’єра 19:40
10:10 М/ф «Лоракс»
Аякс - Реал (2012/13). Золота
11:40 Х/ф «ЗАБОРОНЕНЕ
колекція Ліги чемпіонів. Прем’єра
ЦАРСТВО»
21:30 #залишайсязФутболом
13:40 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
22:45 «Шлях до Турина» 23:35
КЕЛИХ ВОГНЮ»
Чорноморець - ПСВ (2013/14).
16:30 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
Ліга Європи УЄФА
ОРДЕН ФЕНІКСА»
19:00 Від пацанки до панянки
ТЕТ
16+
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:45 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 19.30,
РОЗУМОМ»
20.30, 21.30 Одного разу
під Полтавою
МЕГА
08.30, 09.30 Одного разу в
06.00 Бандитська Одеса
Одесі
08.20, 01.30 Правда життя
10.00, 13.00 4 весілля
09.30, 00.20 Речовий доказ
12.00, 18.30 СуперЖінка
10.40, 18.00 Дика природа Чилі 14.00 Х/ф «ТВОРЕЦЬ ІГОР»
11.40, 17.00 Фестивалі планети 16.30, 20.00, 21.00 Танька і
12.40 Вижити в дикій природі
Володька
13.40 Місця сили
17.30 Богиня шопінгу
14.25, 19.50 Секретні території 22.00 Сімейка У
15.20, 23.30 Загадки Всесвіту
23.00 Т/с «Нове життя Василини
16.10, 21.45 Останні племена
Павлівни»
19.00 Прихована реальність
20.45 Секрети Другої світової
НТН
22.35 Невідомий Китай
05.00 «Top Shop» 05.55 М/ф
«Дикі лебеді» 07.00 М/ф «Три
К-1
паньки» 08.05 М/ф «Братик
06:30 «TOP SHOP»
Кролик та братик Лис» 08.15,
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
16.50, 20.50 «Випадковий свідок»
08:35 «Дай лапу»
09.25 Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
10:00 Х/ф «ЕРКЮЛЬ І
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
ШЕРЛОК ПРОТИ
14.15 «Таємниці кримінального
МАФІЇ»
світу» 15.20 «Правда життя.
11:35, 17:50 Т/с «Мисливці за
Професійні байки» 18.20
реліквіями»
«Свідок. Агенти» 19.30 «Легенди
15:00, 22:50 «Орел і Решка.
карного розшуку» 22.30 Т/с
Навколо світу»
«Нарко - 3» (18+)

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

2+2

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
література 10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика
11:05, 12:15 Всеукраїнська
школа онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська школа
онлайн. Історія України 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Біологія 12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географія 13:10,
15:10 «На Карантині»: марафон
16:20 Телепродаж 16:50
Схеми. Корупція в деталях 17:30
Про що співає Європа 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:35, 23:55 UA:Спорт
21:45 #ВУКРАЇНІ 22:15 Святі
та грішні

05:15, 08:45 Т/с «Коли ми
вдома»
07:00 «Все буде добре!»
12:15, 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+
20:15, 22:40 Т/с «Упереджене
ставлення»
22:50 Т/с «Майор і магія»

06:00 Т/с «Заблудлі вівці»
06:50 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
08:50, 18:15 «Спецкор»
09:25, 18:45 «ДжеДАІ»
10:00, 17:20 «Загублений світ»
12:35 Х/ф «KINGSMAN:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
14:50 Х/ф «KINGSMAN:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
20:10 Т/с «Брати по крові»
22:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-10»
23:40 Т/с «CSI: Місце злочину-9»

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00, 13:15 Х/ф «ОДІССЕЯ»
13:55, 21:20 Т/с «Пес»
14:55, 16:20, 22:35 Т/с «Закляті
1+1
друзі»
16:30 Х/ф «ОСТРІВ
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
ГОРЛОРІЗІВ»
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 23:40 Х/ф «САМОВОЛКА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
НОВИЙ КАНАЛ
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
06:00, 07:15 Kids’ Time
людей 2020»
06:05 М/с «Майлз із
11:15, 11:50, 12:20,
майбутнього»
12:35 «Любий, ми
07:20 Вар’яти 12+
переїжджаємо»
09:20 Т/с «Грімм»
13:10 «Одруження наосліп 5»
11:00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО
14:45, 15:45 «Світ навиворіт 11:
ГРЕЙСЛЕНДА»
Китай»
13:30 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
15:30 Хто зверху? 12+
19:00 «Секретні матеріали 2020» 17:10, 19:00 Хто проти
20:45 Т/с «Кухня»
блондинок? 12+
21:45 Т/с «Матусі»
20:45 Х/ф «ІНСУРГЕНТ»
22:30 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
22:50 Х/ф «ЗДОХНИ»

ІНТЕР

МЕГА

05.30, 22.20 «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» 18.05,
02.05 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Добровольці» 00.05
Т/с «Ні кроку назад!» 03.35
«Щоденник вагітної» 05.00
«Телемагазин»

06.00 Бандитський Київ
08.20, 01.30 Правда життя
09.20, 00.20 Речовий доказ
10.30, 18.00 Дика природа Чилі
11.35, 17.00 Фестивалі планети
12.05 Сіяя: з нами у дику
природу
12.35 Вижити в дикій природі
13.35 Місця сили
14.25, 19.50 Секретні території
15.20, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 Останні племена
19.00 Прихована реальність
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Невідомий Китай
02.20 Бандитська Одеса

УКРАЇНА

К-1

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+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Доглядальниця»
23:20 Контролер

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

ФУТБОЛ-1
07:45 Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії. Прем’єра 08:15
Карпати - Боруссія (Д) (2010/11).
Ліга Європи УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:10
Yellow. Прем’єра 10:20, 21:30
#залишайсязФутболом 11:20,
14:25 «Ніч Ліги чемпіонів» 12:35
Челсі - Динамо (К) (2015/16).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15:50 Інтер - МЮ. 1/4 фіналу
(1998/99). Ліга чемпіонів УЄФА
17:35 Журнал Ліги чемпіонів
18:00 Ювентус - Шахтар
(2012/13). Золота колекція Ліги
чемпіонів 19:45 Передмова до
«ПСВ - Динамо(К)» (1997/98).
Золота Колекція Ліги чемпіонів
з А. Шевченком 19:50 ПСВ Динамо (К) (1997/98). Золота
колекція Ліги чемпіонів 22:45
«Шлях до Турина» 23:45
Чорноморець - Лудогорець
(2013/14). Ліга Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в
Одесі
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька
і Володька
10.00, 23.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
11.00, 13.00 4 весілля
12.00, 18.30 СуперЖінка
14.00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
15.10 Країна У
17.30 Богиня шопінгу
22.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Казка про золотого півника»
06.35 М/ф «Гидке каченя» 07.35
М/ф «Вовка в тридев’ятому
царстві» 07.50, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «БІЛЯ
ТИХОЇ ПРИСТАНІ» 10.30 Х/ф
«ЗАКУСОЧНА НА КОЛЕСАХ»
12.50 «Свідок. Агенти» 14.15
«Таємниці кримінального світу»
15.25 «Правда життя. Професійні
байки» 18.20 «Будьте здоровi»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 22.30 Т/с «Нарко - 3»
(18+)

СЕРЕДА, 6 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 06:30,
07:05, 08:05 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини 09:00
Т/с «Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хімія 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 12:20, 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 13:10, 15:10
«На Карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 #ВУКРАЇНІ
17:30 Про що співає Європа 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:35, 23:55 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:15 Т/с
«Епоха честі»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 5»
15:30 «Світ навиворіт 11: Китай»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Кухня»
21:45 Т/с «Матусі»
22:30 Х/ф «ПОВСТАННЯ
ПЛАНЕТИ МАВП»

ІНТЕР
05.30, 22.25 «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, 02.10
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Добровольці» 00.05 Т/с «Ні кроку
назад!» 03.50 «Щоденник вагітної»
05.00 «Телемагазин»

23:10 Х/ф «ВІНЧЕСТЕР.
БУДИНОК,
ЗБУДОВАНИЙ
ПРИВИДАМИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.20, 01.30 Правда життя
09.20, 00.20 Речовий доказ
10.30, 17.55 Дика природа Чилі
11.30 Ремесла за призначенням
12.30 Вижити в дикій природі
13.30 Місця сили
14.20, 19.50 Секретні території
15.15, 23.30 Загадки Всесвіту
16.05, 21.45 Останні племена
16.55 Фестивалі планети
17.25 Сіяя: з нами у дику природу
19.00 Прихована реальність
20.45 Секрети Другої світової
22.35 Невідомий Китай
02.30 Легендарні замки
Закарпаття
03.10 Прокляття відьом

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

2+2
06:00 Т/с «Заблудлі вівці»
06:50 Х/ф «KINGSMAN: ТАЄМНА
СЛУЖБА»
09:05, 18:15 «Спецкор»
09:45, 18:45 «ДжеДАІ»
10:25, 17:25 «Загублений світ»
13:00 Х/ф «12 РАУНДІВ»
15:00 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ: НА
КРАЮ СВІТУ»
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
20:15 Т/с «Брати по крові»
22:05 Т/с «CSI: Місце злочину-10»
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-9»

ФУТБОЛ-1

06:00 Валенсія - Реал (2017 /18).
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал Ліги
Європи 08:15 Ювентус - Шахтар
(2012/13). Золота колекція Ліги
чемпіонів 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
УКРАЇНА
#залишайсязФутболом 11:15,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
14:15 «Ніч Ліги чемпіонів» 12:25
Україною
Порту - Динамо (К) (2015/16).
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Золота колекція Ліги чемпіонів
23:00 Сьогодні
15:20, 17:40 Yellow 15:30
09:30 Зірковий шлях
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
11:20 Місія краса
15:50 МЮ - Ювентус. 1/2 фіналу
12:20, 15:30 Реальна містика
(1998/99). Ліга чемпіонів УЄФА
16:00 Історія одного злочину 16+
17:50 Передмова до «Мілан 20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Депортиво» (2003 /04). Золота
21:00 Т/с «Доглядальниця»
23:30 Т/с «Експрес-відрядження» колекція Ліги чемпіонів 17:55
Мілан - Депортиво. 1/4 фіналу
(2003/04). Золота колекція Ліги
СТБ
чемпіонів 19:40 Депортиво - Мілан.
05:15, 08:50 Т/с «Коли ми вдома» 1/4 фіналу (2003/04). Золота
07:00 «Все буде добре!»
колекція Ліги чемпіонів 21:25
10:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Післямова до «Депортиво - Мілан»
історія»
(2003/04). Золота колекція Ліги
12:35, 14:50 «МастерШеф» 12+
чемпіонів 22:45 «Шлях до Турина»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини» 23:55 Лудогорець - Чорноморець
15:55 «Хата на тата» 12+
(2013/14). Ліга Європи УЄФА
18:00 «СуперМама»
18:55 «Один за всіх» 16+
ТЕТ
20:15, 22:40 Т/с «Упереджене
06.00
ТЕТ
Мультиранок
ставлення»
08.00, 16.00, 17.00, 19.30, 20.30,
22:50 Т/с «Майор і магія»
21.30 Одного разу під
Полтавою
ICTV
08.30, 09.30 Одного разу в Одесі
05:00 Еврика!
09.00, 16.30, 20.00, 21.00 Танька і
05:10 Служба розшуку дітей
Володька
05:15, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
10.00, 23.00 Т/с «Нове життя
21:00 Факти
Василини Павлівни»
05:35, 10:05 Громадянська
11.00, 13.00 4 весілля
оборона
12.00, 18.30 СуперЖінка
06:30 Ранок у великому місті
14.00 Х/ф «КОРОЛЬ
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
ДРОЗДОБОРОД»
11:35, 13:15 Х/ф «47 РОНІНІВ»
15.10 Країна У
14:10, 21:20 Т/с «Пес»
17.30 Богиня шопінгу
15:20, 16:20, 22:30 Т/с «Закляті
22.00 Сімейка У
друзі»
16:55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
НТН
ПЕРЕПОЛОХ У МАЛОМУ
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
КИТАЇ»
«Таємниця третьої планети» 07.20
20:15 Секретний фронт
М/ф «Історія одного Поросятка»
23:35 Х/ф «ДВІЙНИК»
07.40 М/ф «Жив собі пес»
07.50, 16.50, 20.50 «Випадковий
НОВИЙ КАНАЛ
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із майбутнього» 19.00, 22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«СТРАХ ВИСОТИ» 10.45 Х/ф
07:20 Вар’яти 12+
«ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА» 12.50
09:20 Т/с «Грімм»
«Будьте здоровi» 14.15 «Таємниці
10:50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
кримінального світу» 15.25
13:20 Х/ф «ІНСУРГЕНТ»
«Правда життя. Професійні байки»
15:30 Хто зверху? 12+
18.20 «Вартість життя» 19.30
17:10, 19:00 Суперінтуїція 12+
«Легенди карного розшуку» 22.30
20:50 Х/ф «БУДИНОК ДИВНИХ
Т/с «Нарко - 3» (18+)
ДІТЕЙ МІС САПСАН»

ЧЕТВЕР, 7 ТРАВНЯ

П’ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ

07:20 Вар’яти 12+
кожного» 20.00 «Подробиці»
UA: ПЕРШИЙ
21.00 Х/ф «ДВАНАДЦЯТИЙ»
09:20 Т/с «Грімм»
06:00 М/с «Книга джунглів»
02.50 «Орел і Решка. Шопінг»
11:50 Х/ф «ДЕННІС 06:30, 07:05, 08:05 Доброго
04.30 «Телемагазин»
БЕШКЕТНИК 2»
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
13:00 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
УКРАЇНА
14:50 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
ЛІТНІЙ ТАБІР»
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська 06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
16:20, 19:00 Хто зверху? 12+
школа онлайн. Українська мова
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 18:00 Ревізор. Карантин
10:35 Всеукраїнська школа
23:00 Сьогодні
20:50 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
онлайн. Фізика 11:05, 12:15
09:30 Зірковий шлях
Всеукраїнська школа онлайн.
МЕГА
11:20 Місія краса
Руханка 11:10 Всеукраїнська
12:20, 15:30 Реальна містика
школа онлайн. Англійська мова
06.00 Бандитський Київ
16:00 Історія одного злочину 16+ 08.35, 01.30 Правда життя
11:45 Всеукраїнська школа
20:10 Ток-шоу «Говорить
онлайн. Всесвітня історія
09.35, 00.20 Речовий доказ
Україна»
12:20, 19:55 Д/ц «Дикі тварини»
10.45 Вижити в дикій природ
21:00 Т/с «Доглядальниця»
13:10, 15:10 «На Карантині»:
11.45, 17.05 Ремесла за
23:20 Слідами розкрадання
призначенням
марафон 16:20 Телепродаж
ПриватБанку.
12.45 Дика природа Чилі
16:50 Розважальна програма
Міжнародна панорама. 13.45 Місця сили
з Майклом Щуром 16+ 17:30
14.35, 19.55 Секретні території
Частина друга
Про що співає Європа 18:20
15.20, 23.30 Загадки Всесвіту
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
СТБ
16.15, 21.45 Останні племена
за виживання» 21:35, 23:55
18.05 Вижити в дикій природі
UA:Спорт 21:45 Схеми. Корупція 05:15 Т/с «Коли ми вдома»
19.05 Прихована реальність
в деталях 22:15 Т/с «Епоха честі» 07:00 «Все буде добре!»
09:55 Т/с «Коли ми вдома. Нова 20.45 Секрети Другої світової
22.35 Невідомий Китай
1+1
історія»
11:45, 14:50 «МастерШеф» 12+
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
К-1
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна«Сніданок з 1+1»
06:30 «TOP SHOP»
Новини»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
15:50 «Хата на тата» 12+
19:30 ТСН: «Телевізійна
08:25 «Дай лапу»
18:00 «СуперМама»
служба новин»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
18:55 «Один за всіх» 16+
09:25, 10:20 «Життя відомих
09:50, 20:20 «Орел і Решка.
20:15, 22:40 Т/с «Упереджене
людей 2020»
Перезавантаження»
ставлення»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
11:35, 17:50 Т/с «Мисливці за
22:50 Т/с «Майор і магія»
13:10 «Любий, ми
реліквіями»
переїжджаємо»
ICTV
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
13:45 «Одруження наосліп 5»
Навколо світу»
15:30 «Світ навиворіт 11: Китай» 05:00 Скарб нації
19:30 «Орел і Решка. Морський
05:10 Еврика!
17:10 Т/с «Вітер кохання»
сезон»
19:00 «Секретні матеріали 2020» 05:15, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
20:35 «Чистоnews 2020»
2+2
05:35 Громадянська оборона
20:45 Т/с «Кухня»
06:00 Х/ф «KINGSMAN:
06:30 Ранок у великому місті
21:45 Т/с «Матусі»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
22:30 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП:
10:05 Секретний фронт
08:30, 12:35, 17:20 «Загублений
РЕВОЛЮЦІЯ»
11:55, 13:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
світ»
ПЕРЕПОЛОХ У
09:15, 18:15 «Спецкор»
ІНТЕР
МАЛОМУ КИТАЇ»
09:55, 18:45 «ДжеДАІ»
05.30, 23.25, 05.00 «Слідство
14:15, 21:20 Т/с «Пес»
10:35 «Рішала» 11-12
вели... з Леонідом Каневським»
15:20, 16:20, 22:35 Т/с «Закляті 13:30 «Помста природи»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
друзі»
14:00 Х/ф «12 РАУНДІВ 2:
17.40 Новини 07.10, 08.10,
16:50 Х/ф «САМОВОЛКА»
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
20:15 Антизомбі
15:45 Х/ф «МЕГАРОЗЛОМ»
«Корисна програма» 11.05 Т/с
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
«Мене звати Мелек» 12.25 Т/с
НОВИЙ КАНАЛ 20:15 Т/с «Брати по крові»
«Не відпускай мою руку» 13.50,
06:00, 07:15 Kids’ Time
22:05 Т/с «CSI: Місце
15.40 «Речдок» 16.35 «Речдок.
06:05 М/с «Майлз із
злочину-10»
Особливий випадок» 18.00,
майбутнього»
01.10 Ток-шоу «Стосується
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-9»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 06:10
Атлетіко - Атлетік (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 08:00 Yellow
08:10 Динамо (К) - Баєр
(2004/05). Золота колекція Ліги
чемпіонів 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15,
14:20 «Ніч Ліги чемпіонів» 12:35
Динамо (К) - Маккабі (2015/16).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15:50 Ювентус - МЮ. 1/2 фіналу
(1998/99). Ліга чемпіонів УЄФА
17:35 Журнал Ліги Європи 18:00
Мальме - Металіст (2011/12).
Ліга Європи УЄФА 19:45 Дніпро
- Базель (2012/13). Ліга Європи
УЄФА 22:45 «Шлях до Турина»
23:40 Чорноморець - Динамо (З)
(2013/14). Ліга Європи УЄФА

06:00 «Примирення з
перемогою» 06:30, 07:05,
08:05 Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
09:00 Т/с «Полдарк» 10:00
Всеукраїнська школа онлайн.
Українська література 10:35
Всеукраїнська школа онлайн.
Алгебра 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
11:45, 12:01 Всеукраїнська
школа онлайн. Хімія 12:00
ХВИЛИНА МОВЧАННЯ: ДЕНЬ
ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ
12:20 Всеукраїнська школа
онлайн. Біологія 13:10, 15:10
Марафон до Дня пам’яті та
примирення 16:20 Телепродаж
16:50 Перша шпальта 17:30
Схеми. Корупція в деталях
17:55 VoxCheck 18:20 Тема
дня 19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:35 UA:Спорт
21:45 Х/ф «СИЛА ВОЛІ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 20.30,
21.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в Одесі
09.00, 16.30, 21.00 Танька і
Володька
10.00, 23.00 Т/с «Нове життя
Василини Павлівни»
11.00, 13.00 4 весілля
12.00, 18.30 СуперЖінка
14.00 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ»
17.30 Богиня шопінгу
22.00 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Дванадцять місяців» 07.30 М/ф
«Як Петрик П’яточкін слоників
рахував» 07.45 М/ф «Капітошка»
07.55, 16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ТІ, ЩО ЗІЙШЛИ З НЕБЕС»
10.40 Х/ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ» (12+)
12.50 «Вартість життя» 14.15
«Таємниці кримінального світу»
15.25 «Правда життя. Професійні
байки» 18.20 «Правда життя»
19.30 «Легенди карного
розшуку» 22.30 Т/с «Нарко - 3»
(18+)

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
09:30 М/с «Чорний пірат»
10:00 Розсекречена історія.
Чому вибухнула Друга світова?
11:00 Д/ф «Війна на нульовому
кілометрі» 12:10 Х/ф «СИЛА
ВОЛІ» 15:00 UA:Фольк 16:00
Телепродаж 16:30 #ВУКРАЇНІ
17:35 Т/с «Епоха честі» 19:20
Д/ц «Чилі: Дика подорож» 20:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:20 «Хроніка Української
повстанської армії. 1942-1954»
23:30 Схеми. Корупція в
деталях

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
12:30 Х/ф «НЕЗЛАМНИЙ»
15:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечірній квартал 2019»
23:15 «Світське життя. 2020
Дайджест»

08:50, 15:20 Т/с «За законами
воєнного часу- 2»
17:00, 20:00 Т/с «Останній день
війни»
23:00 Т/с «Незламна»

СТБ
06:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
07:50 Х/ф «АТИ-БАТИ, ЙШЛИ
СОЛДАТИ»
09:30 «Неймовірна правда про
зірок»
10:40 «Туристи»
11:40 Т/с «Упереджене
ставлення»
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
21:30 «СуперМама»

08.45 Володимир Івасюк
09.45 Речовий доказ
10.55, 22.55 Секретні території
11.45 Секрети Другої світової
13.45 Як Земля змінила нас
15.30 Загадки Всесвіту
16.20 Невідомий Китай
18.20 Майор «Вихор»
19.15 1377 спалених заживо
20.05 Чорна піхота
21.00 Всесвіт всередині нас
23.45 Ремесла за
призначенням
00.35 Вижити в дикій природі

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Ух ти show»
08:35 М/ф «Земля до початку
часів 9: Подорож до
ICTV
великої води»
05:25 Скетч-шоу «На трьох» 16+
10:00 Х/ф «ВЕЛІАНТ:
06:50, 07:40 Перше, друге і
ПЕРНАТИЙ СПЕЦНАЗ»
компот!
08:30 Т/с «Дільничний з ДВРЗ» 11:15 Х/ф «ОСТАННІЙ
ДРАКОН. В ПОШУКАХ
12:45, 18:45 Факти
МАГІЧНОЇ ПЕРЛИНИ»
13:00 Т/с «Пес»
13:00 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
19:10 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
15:10 «Орел і Решка. Карантин»
21:10 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
15:40 «Орел і Решка. Морський
ВІЙНА Z»
сезон»
23:20 Х/ф «БІЛА ІМЛА»
23:50 Х/ф «ЧИТЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:15 Kids’ Time
ІНТЕР
06:05 М/с «Майлз із
05.15 «Україна вражає» 05.45
майбутнього»
Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
07:20 Вар’яти 12+
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 07.00
09:40 Хто зверху? 12+
«Марафон «Наша Перемога»
11:30 М/ф «Кунг - фу панда»
12.15, 01.10 Х/ф «ІШОВ
13:20 М/ф «Кунг - фу панда 2»
ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ» 13.30,
15:00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
23.30 Х/ф «У БІЙ ІДУТЬ ОДНІ
18:20 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
«СТАРИКИ» 15.00 Т/с «Ні
ДАРИ СМЕРТІ 1»
кроку назад 2. На лінії фронту»
20.00, 03.35 «Подробиці» 20.30 21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ 2»
Концерт «Перемога. Одна на всіх»
23:20 Х/ф «ЗДОХНИ»
02.40 Д/п «Люди Перемоги»
04.05 Х/ф «ЮДЕНКРАЙС, АБО
МЕГА
ВІЧНЕ КОЛЕСО»
06.00 Бандитський Київ
УКРАЇНА
07.05, 01.35 Містична Україн
08.00 Леонід Биков. Зустрічна
06:40, 15:00, 19:00 Сьогодні
смуга
07:40 Зірковий шлях

ІНТЕР
06.30 Д/п «Аушвіц. Інструкція
з НЕзастосування» 07.25 Х/ф
«ДВАНАДЦЯТИЙ» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:30 Реальна містика
12:25, 15:30 Т/с «Смак щастя»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:40, 23:20 Х/ф «ВИННІ
ЗІРКИ»
08:05, 14:50 Т/с «Майор і
магія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40, 18:00, 19:00, 22:40
«Холостяк» 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45 Факти
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
09:50, 13:15 Х/ф
«ВРЯТУВАННЯ
РЯДОВОГО РАЙЯНА»
13:30 Х/ф «ВОРОГ БІЛЯ
ВОРІТ»
16:25 Х/ф «ЛЮТЬ»
20:05 Т/с «Танк»

07:00 Х/ф «ПОВІНЬ»
11:00 Т/с «Перші ластівки»
19:00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
МИСЛИВЕЦЬ»
21:20 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ І
СНІГОВА КОРОЛЕВА»
23:20 Х/ф «БІЛОСНІЖКА.
СТРАШНА КАЗКА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.30 Правда життя
09.30, 00.20 Речовий доказ
10.40 Вижити в дикій природі
11.40 Ремесла за
призначенням
12.40 Дика природа Чилі
13.45 Місця сили
14.35, 17.15, 19.55 Секретні
території
15.25, 20.45 Секрети Другої
світової
16.25, 21.45 Останні племена
18.05, 22.35 Невідомий Китай
19.05 Прихована реальність
23.30 Загадки Всесвіту
02.25 Історія українських
земель
05.25 Квітка Цісик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/ф «Комашки. Пригода
в Долині Мурах»
09:30 «Орел і Решка. На краю
світу»
11:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:45 Х/ф «КОН-ТІКІ»
20:00 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Севілья - Атлетіко
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
07:40 Журнал Ліги чемпіонів
08:05 Дніпро - Базель
(2012/13). Ліга Європи УЄФА
09:50 Yellow 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом 11:15,
14:25 «Ніч Ліги чемпіонів» 12:35
Динамо (К) - Ман Сіті. 1/8 фіналу
(2015/16). Золота колекція Ліги
чемпіонів 15:50 МЮ - Андерлехт
(2000/01). Ліга чемпіонів УЄФА
17:35 Ліверпуль - Боруссія
(Д). 1/4 фіналу (2015/16). Ліга
Європи УЄФА 19:20 Журнал
«Залишайся вдома». Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра 19:45
ПСЖ - Карпати (2010/11). Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра 22:45
«Шлях до Турина» 23:55 ПСВ
- Чорноморець (2013/14). Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 23.00 Панянка-селянка
12.00 Х/ф «ТВОРЕЦЬ ІГОР»
14.00 Х/ф «ІГРАШКИ З
МАЙБУТНЬОГО»
15.30 М/ф «Дев’ять» (16+)
17.00 М/ф «Епік»
19.00 Х/ф «МЕРІ ШЕЛЛІ
ТА МОНСТР
ФРАНКЕНШТЕЙНА»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ДРУЖНІЙ ВЕЛЕТЕНЬ
РОАЛЬДА ДАЛА»

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
2+2
«Казка про царя Салтана» 07.25
06:00 Х/ф «12 РАУНДІВ 3:
М/ф «Котигорошко» 07.35
БЛОКАДА»
М/ф «Івасик-Телесик» 07.50,
07:30 Х/ф «ЗАХИСНИК»
16.50, 20.50 «Випадковий
09:00, 18:15 «Спецкор»
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
09:40, 18:45 «ДжеДАІ»
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
10:20 «Помста природи»
Х/ф «ТАЄМНИЦЯ ЗАПИСНОЇ
13:15 Х/ф «ДЕНЬ ПАТРІОТА» КНИЖКИ» 10.35 Х/ф
15:45 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ»
«БІЛОРУСЬКИЙ ВОКЗАЛ»
17:20 «Загублений світ»
12.50 «Правда життя» 14.15
19:15 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
«Таємниці кримінального світу»
21:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
18.20 «Таємниці світу» 19.30
НОВИЙ КАНАЛ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
«Легенди карного розшуку»
06:00 Таємний агент. Пост-шоу 23:15 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ» 22.30 Т/с «Нарко - 3» (18+)

НЕДІЛЯ, 10 ТРАВНЯ

СУБОТА, 9 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:40 «Світ навиворіт 11:
Китай»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:20 Х/ф «ТЕРМІНАТОР:
ГЕНЕЗИС»
22:30 Х/ф «ВІЙНА ЗА
ПЛАНЕТУ МАВП»

12.00, 17.40 Новини 12.25
Т/с «Не відпускай мою руку»
13.50, 23.50 «Речдок» 16.35
«Речдок. Особливий випадок.
По ту лінію фронту» 18.00,
01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
03.20 «Чекай на мене. Україна.
Зустрічі Перемоги» 04.30
Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ ЗА
БАТЬКІВЩИНУ»

2+2
06:00, 08:05 «Загублений світ»
07:40 «ДжеДАІ 2019»
13:00 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ»
14:45 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ»
16:15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
18:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
19:30 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4»
21:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ»
23:15 Х/ф «КОРОЛІ
ВУЛИЦЬ-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:30

«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 06:10 Атлетік - Валенсія
(2017/18). Чемпіонат Іспанії
08:10 Мальме - Металіст
(2011/12). Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Yellow. Прем’єра
10:20 #залишайсязФутболом
11:20, 14:25 «Ніч Ліги чемпіонів»
12:35 Ман Сіті - Динамо (К).
1/8 фіналу (2015/16). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15:50,
18:50 «Головна команда»
17:00 Португалія - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020 19:40
Барселона - Реал (2003/04).
Чемпіонат Іспанії 21:20 Журнал
«Залишайся вдома». Чемпіонат
Іспанії 21:50 Yellow 22:00
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 22:45 Селтік - Мілан
(2013/14). Золота колекція Ліги
чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.45 М/ф «Лісовий патруль»
12.05 Х/ф «БЛАКИТНА
СВІЧКА»
13.15 4 весілля
17.15 Х/ф «АГЕНТ ПІД
ПРИКРИТТЯМ»
19.00 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ 2»
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Країна У

НТН
05.45 Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
ВБИВСТВО» 08.50 Х/ф
«ПОВЕРНЕННЯ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 10.35 Х/ф «ЧОРНИЙ
ПРИНЦ» 12.20 «Легенди
карного розшуку» 15.45
«Випадковий свідок» 18.05
«Круті 90-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
21.30 Х/ф «РОБ-БІ-ГУД»
(16+) 23.55 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ» (16+)

файли нацистів» 03.55
UA: ПЕРШИЙ
«Щоденник вагітної» 05.00
06:00 М/с «Книга джунглів»
«Телемагазин»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
УКРАЇНА
08:55, 21:00 Новини 09:00
06:00
Сьогодні
Божественна літургія у СвятоМихайлівському кафедральному 07:00 Зірковий шлях
07:45 Т/с «Соломонове
соборі Православної церкви
рішення»
України та всеукраїнська
молитва 11:00 Недільна літургія 11:30 Т/с «Мої дівчатка»
Української Греко-католицької
15:10 Т/с «Чужа»
церкви 12:30 Недільна свята
19:00 Сьогодні. Підсумки з
меса Римсько-католицької
Олегом Панютою
церкви в Україні 13:30 Х/ф
21:00 Концерт
«ПАВЕЛ ІЗ ТАРСУСА» 15:00
23:40 Т/с «Поранене серце»
Країна пісень 16:00 Телепродаж
16:30 Про що співає Європа
СТБ
17:35 Т/с «Епоха честі» 19:20
05:50, 09:30 «Неймовірна
Д/ц «Чилі: Дика подорож» 20:25
правда про зірок»
Д/ц «Боротьба за виживання»
07:40 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
21:20 Розважальна програма
МАЛИНІВЦІ»
з Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «ХОЛОДНА ВІЙНА» 23:50 10:50 «МастерШеф
Професіонали 2» 12+
Пліч-о-пліч
13:15 Т/с «Папаньки»
19:00 «Слідство ведуть
1+1
екстрасенси» 16+
06:00 Мультфільм
19:55 «Один за всіх» 16+
06:15, 07:05 «Життя відомих
22:10 «Детектор брехні» 16+
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
ICTV
09:00 «Лото-забава»
05:00,
12:45,
18:45 Факти
09:25 «Світ навиворіт»
05:25 Антизомбі
15:45 Х/ф «ГОРДІЇВ ВУЗОЛ»
06:10 Секретний фронт
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «ФОКСТЕР І МАКС» 07:05 Громадянська оборона
08:00 Т/с «Танк»
22:40 Концерт «Весна»
12:05, 13:00 Х/ф «ЛЮТЬ»
14:45 Х/ф «ВСЕСВІТНЯ
ІНТЕР
ВІЙНА Z»
05.40 «Україна вражає» 06.00
16:40 Х/ф «ВІЙНА СВІТІВ»
«Слово Предстоятеля» 06.10
20:30 Х/ф
Х/ф «КРОВНІ БРАТИ» 08.00
«ТРАНСФОРМЕРИ-5:
«Удалий проєкт» 09.00 «Готуємо
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
разом» 10.00 «Орел і Решка.
23:25 Х/ф «СТАРТРЕК:
Дива світу 2» 11.00 «Орел і
ЗА МЕЖАМИ
Решка. Божевільні вихідні»
ВСЕСВІТУ»
12.00 Концерт «Перемога. Одна
на всіх» 15.20 Х/ф «СЛІДИ
НОВИЙ КАНАЛ
АПОСТОЛІВ» 17.30 Х/ф
«ЕСКАДРІЛЬЯ «ЛАФАЙЄТ»
06:00, 07:25 Kids’ Time
20.00 «Подробиці» 20.30
06:05 М/с «Майлз із
Х/ф «ПЕРЕБІЖЧИК» 00.05
майбутнього»
Д/п «Люди Перемоги. Ні кроку
07:30 Ревізор. Карантин
назад!» 01.10 Х/ф «ШУКАЮ
08:30 Від пацанки до панянки
ЛЮДИНУ» 02.45 Д/п «Секретні
16+

10:30 Х/ф «ВСЕ АБО НІЧОГО»
12:30 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО»
14:20 Х/ф «ЧЕРГОВИЙ ТАТО:
ЛІТНІЙ ТАБІР»
16:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ 1»
18:45 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ 2»
21:00 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
22:40 Х/ф «КЕРРІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.35, 01.40 Містична Україна
08.20 Юрій Нікулін
09.00 Два Миронових
09.40 Речовий доказ
10.50, 23.00 Секретні території
11.40 Секрети Другої світової
13.40, 21.00 Всесвіт
всередині нас
15.35 Загадки Всесвіту
16.25 Невідомий Китай
18.25 Місто, яке зрадили
19.15 Прокляття Че Гевари
20.10 Легендарні замки України
23.50 Ремесла за призначенням
00.40 Вижити в дикій природі
02.25 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 Х/ф «ВЕЛІАНТ:
ПЕРНАТИЙ
СПЕЦНАЗ»
09:50 Х/ф «ОСТАННІЙ
ДРАКОН. В ПОШУКАХ
МАГІЧНОЇ ПЕРЛИНИ»
11:30 Х/ф «КОН-ТІКІ»
13:40 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 09:30 «Загублений світ»
07:40 «ДжеДАІ 2019»
13:10 Х/ф «РОБОКОП»
15:00 Х/ф «РОБОКОП-2»
17:05 Х/ф «РОБОКОП-3»
19:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
20:55 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3»
22:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЕ
ПАДІННЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Севілья - Атлетік (2017/18).
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал
«Залишайся вдома». Чемпіонат
Іспанії 08:15 Динамо (Б) Ворскла. Плей-оф (2011/12).
Ліга Європи УЄФА 10:00, 15:40
Футбол NEWS 10:10 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:40
Yellow 10:50 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 11:05
Ліверпуль - Боруссія (Д). 1/4
фіналу (2015/16). Ліга Європи
УЄФА 12:55 «Суперматч» (Славія
- Спарта). Тревел-шоу 13:50
ПСВ - Динамо (К) (1997/98).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15:50, 18:40 «Головна команда»
16:55 Люксембург - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2020 19:40
Реал - Барселона (2003/04).
Чемпіонат Іспанії 21:20 «Великий
футбол» 22:50 Баварія - Ман Сіті
(2013/14). Золота колекція Ліги
чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Дев’ять» (16+)
13.00 4 весілля
17.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ДРУЖНІЙ ВЕЛЕТЕНЬ
РОАЛЬДА ДАЛА»
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

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«МІЛЬЙОНИ ФЕРФАКСА»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.05 «Страх у твоєму домі»
10.30 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
12.20 Х/ф «БЕЗ РОКУ
ТИЖДЕНЬ» 13.45 Х/ф
«ВИМУШЕНІ ОБСТАВИНИ»
16.40 Х/ф «РОБ-БІ-ГУД» (16+)
19.00 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
22.15 Х/ф «ДОВІРА» (16+)
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n Гаряча пора

Фото narodna-pravda.ua.
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n Світ природи

У луцькому зоопарку квітує «ля мур»,
тому й народився маленький лемур!
А ось все необхідне для хижаків привозять постачальники
м’ясопродуктів. Щоправда, у борг
Фото google.com.

Земля не може чекати, коли знімуть карантин.

Страх смерті
перемагає... картопля

Луцький зоопарк в очікуванні
закінчення карантину. Як, звичайно,
і мешканці обласного центру та гості
міста. Адже для багатьох сімей,
особливо тих, де ростуть діти,
звіринець після його модернізації став
гарним місцем відпочинку, поєднаним
із пізнанням тваринного й пташиного
світу

«Уже давно пора їхати на дачу садити бульбу, —
каже сусід. — Але як добратися до неї,
коли громадський транспорт не ходить?»
Євгенія СОМОВА

С

:)) Анекдоти
:)):)):))
Дивишся на заробітки співаків і спортсменів і розумієш, що найголовніші уроки в школі — фізкультура та співи.
:)):)):))
— Семене Марковичу, ви одружені?

все ж умудряються виходити
на городи, бо руки просяться до роботи. Та й земля
не може чекати, коли знімуть
карантин. Поки є хоч трохи
вологи в грунті треба садити
картоплю. Бажання посилює
і ситуація з цінами. Навесні

«

Літні власники
«фазенд», а більшості
з них далеко
за 50, незважаючи
на болячки, згадали
молодість і пересіли
на ровери.

»

Я

проблем нема. Виручають запаси
кормів, зроблені восени.

»

Людмила Денисенко зазначила, що
це непростий для зоопарку період. Адже
відсутність відвідувачів, а отже й власних надходжень, негативно позначається
на поточній господарській діяльності. А ось
щодо харчування підопічних тварин і птахів, то критичних проблем нема. Виручають запаси кормів, зроблені восени. А ще,
на щастя, є розуміння з боку постачальників
м’ясопродуктів, які привозять усе необхідне
для хижаків у борг. n

За одну ніч ясен
Лесі Українки
поряд із кафедральним
костелом Святих
апостолів Петра і
Павла у Старому
місті значно похилився (на фото).

— Ні. А якщо ви хочете дізнатися про
мої сумні очі, то в мене вчора поцупили гаманець.
:)):)):))
Свекруха дорікає невістці:
— Підлогу не вмієш мити, погано
готуєш, ось я у твої роки…
— Спокійно, ви в мої роки вже трьох
чоловіків поховали.

Фахівці Луцького
історико-культурного
заповідника звернулися до керівництва міськради. Працівники
зеленого господарства, які прибули для оцінки
ситуації, обгородили дерево сигнальною
стрічкою. Найближчими днями комісія прийме
рішення щодо можливості врятувати ясен.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

ке ж нове поповнення з’явилось в цьому році, зокрема і за час карантину?
З таким запитанням ми звернулися
в телефонній розмові до директора зоопарку Людмили Денисенко, і вона розповіла:
— Якби не було цього тимчасового закриття через пандемію, то відвідувачі могли б побачити потомство овець різних порід, яке народилося в нас в січні–лютому
і тепер уже гуляло б у літніх вольєрах. А зовсім недавно з’явився на світ малюк у наших
лемурів (за останніми даними, про чисельність цих тварин, які живуть на острові Ма-

харчування підопічних
« Щодо
тварин і птахів, то критичних

вартість бульби за кілограм
перевищила 10 гривень. Тож
у багатьох родинах до сьомого
поту працюватимуть зараз, аби
не платити восени втридорога.
Ті, хто не зміг потрапити на город у квітні, все одно не готові
відмовитися від садіння бульби. Дехто планує взятися за неї
пізніше, сподіваючись, що
до середини травня карантин
знімуть чи хоча б послаблять,
бо картопля — другий хліб. Тож
жодні катаклізми не можуть
завадити її садінню. n

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

Катерина ЗУБЧУК

дагаскар, 95 відсотків їх потрапили до Червоної книги через ризик знищення. — Авт.).
Ще до карантину ми встигли привезти самця лапундера, або свинохвостої макаки для
урізноманітнення проведення часу нашим
двом дівчаткам цієї ж породи, а також нічну
тваринку — плямисту генету…
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ільським мешканцям,
звісно, легше. Карантин
для них не завада. Картоплю ж садять на присадибній
ділянці. А от міським — біда.
Адже дістатися до дач, які
за Луцьком, нині проблемно.
Тож садово- городні ділянки
майже безлюдні. Навідуються
туди переважно ті, хто має
власний транспорт. Трохи
більше дачників на тих, що
знаходяться у межах міста.
Добираються до городів хто
як може: власними автівками,
пішки, велосипедами. Літні
власники «фазенд», а більшості
з них далеко за 50, незважаючи
на болячки, згадали молодість
і пересіли на ровери.
— До Струмівки нас підвіз
сусід, а звідти до готелю «Лучеськ» півтори години тюпали
пішки. Стомилися, до центру
міста вже не було сил дійти —
сіли в таксі. Доїхали за 65 гривень, — розповідав знайомий,
тішачись, що нарешті посадив
картоплю.
Лучани, попри страх
заразитися коронавірусом
і рекомендації влади не залишати домівки під час пандемії,

Поки що з мешканцями звіринця, серед яких чимало екзотичних, як ось ці, зустрічі можуть бути
лише віртуальні – на його офіційній сторінці у фейсбуці.

Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальний кореспондент
Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспондент
(244) 31178

Філюк Олександр Миколайович

720666

ПЕРЕДПЛАТНИЙ
ІНДЕКС:

30 000
Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

Тижневий тираж 50005.
Замовлення №1309.

