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n Ті, що тримають небо

Фото tsn.ua.

Кому дістався головний
приз від «Газети Волинь»?
Щасливчика визначила
під час жеребкування
народна артистка України
Людмила Приходькос. 8

Цьогорічна весна – незвична для майстра, бо через карантин вона минала без туристів,
без живого спілкування.

»

Свій «Будинок із химерами»
Микола Головань зводить
уже понад 40 років
«ЦЕ ДАЄ ВІДЧУТТЯ
ТОГО, ЩО ТВОЯ РОБОТА
НЕ ДАРЕМНА»

Дім скульптора Миколи Голованя вже давно став у Луцьку
туристичним об’єктом обласного центру Волині. Його так
і називають — «Луцький будинок із химерами». Потрапивши
на територію історико-культурного заповідника «Старе місто»,
його при бажанні кожен легко
знайде за встановленим тут вказівником. І зазвичай відвідувачів
на обійсті можна зустріти. Того
дня, коли ми напросилися на ві-

зит до майстра, на вулиці Лютеранській прогулювалися молоді
люди, фотографувалися біля
огорожі, що є мистецьким ви-

інтернету
« Завдяки
«Луцький будинок
з химерами» і його
творець відомі
в усьому світі.

»

твором. Правда, у двір будинку
з химерами не заходили, зважаючи на карантинні обмеження.
З цього й почалася наша
розмова із Миколою Микито-
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По суті, на болоті
виросло диво, яке
сьогодні так приваблює
і лучан, і гостей міста.

Доброго дня! Мене звати Ольга. З віком ми всі стикаємося з букетом
захворювань і, на жаль, змушені йти в лікарню, пити пігулки, витрачати багато грошей, а головне, це нам зовсім не допомагає або допомагає
лише на деякий час. От і я зіткнулася з подібним.
Коли вже думала, що виходу немає,натрапила на рекламу в газеті про
бальзам Болотова і вирішила
р
замовити, подумала,
у
раптом
р
допоможе. Винайшов цей бальзам Борис Васильович Болотов, відомий академік. Йому нині
вже майже 90 років! А це неодмінно щось та означає. Після того як я почала
пити його бальзам – стали траплятися дива. Спочатку в мене нормалізувалося травлення, відчула легкість і приплив сил, енергію. Рівень цукру з 9.1 знизився до 5.2, тиск нормалізувався, перестали боліти суглоби, спина. Минули
біль та набряки в ногах, майже зник варикоз. У мене навіть зморшки почали
розгладжуватись, подруги питають, чи не закохалась я?
А ще ні я, ні мій лікар не можемо пояснити ось що. У мене катаракта вже
9 років, і кожні 6 місяців я проходжу лікування. Прийшла до лікаря, а
вона і каже: «У вашому віці у вас такі зміни, що і у молодих таке рідко
трапляється, це дуже дивно, на моїй практиці такого ще не було!».
Дивлячись на мене, люди часто запитують, як я маю такий гарний
і щасливий вигляд, питають, чи є якийсь секрет. А я із радістю всім
розповідаю, що це все завдяки бальзаму Болотова.

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ʋ

Катерина ЗУБЧУК

вичем: певно, цьогорічна весна
з її тривалим карантином через
пандемію надто тиха для вас,
бо нема туристів?
— Звичайно, — каже скульптор з неприхованою ноткою
суму в голосі. — Бо ж я живу
тим, що сюди приходять люди,
бачать зроблене мною, висловлюють свої враження. Це дає
відчуття того, що твоя робота
не даремна.
А бувають тут приїжджі
не лише з різних куточків України, а й із близького та далекого
зарубіжжя. Завдяки інтернету
«Луцький будинок із химерами»
і його творець відомі в усьому
світі.
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поштові витрати сплачує отримувач
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«Інколи думаю, глянувши на цей
вернісаж: невже це все я зробив?»

ДЕРЖАВНИЙ
«ФЕЙК»:
ПАРКИ
ЗАКРИЛИ
НА КАРАНТИН,
ЩОБ… ЗАЛЯКАТИ
ЛЮДЕЙ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

(067) 794-25-27
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

15 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.10, захід — 20.40, тривалість дня
— 15.30).
Місяць у Водолії, Рибах. 23 день Місяця.
Іменинники: Борис, Зоя, Роман, Яна, Давид.
16 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.09, захід — 20.41, тривалість дня
— 15.32).
Місяць у Рибах. 24 день Місяця.
Іменинники: Тимофій, Петро, Павло.
Фото superagronom.com.

Жінка із запахом весни

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Вона — з тієї рідкісної
категорії людей, у яких
ані плин років, ані життєві
потрясіння не висушили дар
щасливіти…

18 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.06, захід — 20.44, тривалість дня
— 15.38).
Місяць в Овні. 26 день Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Яків.

Оксана КОВАЛЕНКО

Доля вділила їй усякого, доброго й не зовсім. Коли маєш за
плечима сім з гаком десятків, є
що переважувати на терезах.
Пригадує, як мама, маленька й насуплена, дістає з печі
чавунчик зі свіжим борщем. А
біля столу — вона і ще четверо,
вдовині діти. У її дитинстві миски
порожніли до того, як вони могли вгамувати голод. Дівчинкою
перебивала собі те весною: любила цю пору за пахощі, красу і
нестримний рух….Дівчиною неспішно блукала поміж квітучих
яблунь, бентежачись від думок
про високого хлопця з клубу.
Світилася від передчуття життєвої весни. З того часу вітри
принесли і розмели чимало пелюсток радощів і тривог. Лишили, правда, найголовніше: без
дозволу записали все те у промінчики й борозенки зморщок.

17 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.07, захід — 20.42, тривалість дня
— 15.35).
Місяць у Діві. 25 день Місяця.
Іменинники: Кирило, Микита, Марія, Антон.

19 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.05, захід — 20.45, тривалість дня
— 15.40).
Місяць в Овні. 27 день Місяця.
Іменинники: Денис, Михайло, Василь Іван.

Ринкові закупки
по-модному

Фото dumskaya.net.

Якщо хоче людина, весна буває священна.

Натомість забрали її моторність.
Певно, думали, що за поспіхом і
роботою завадять їй усвідомити
всю розкіш травневого дійства.

Смішні. Свята милування вона не
пропускала жодного разу. Вона
— Ганна Тимофіївна — моя друга
мама.

У межах програми «Ностальгія» відвідав
«Деміївський ринок», який щойно відкрився
після карантину…
Віталій ЧЕПІНОГА,
блогер-гуморист (подаємо текст мовою оригіналу)

n

Спробуйте —
не пошкодуєте!

А котлета все ж
«По-київськи»!
Хоч за авторство цього
кулінарного шедевру,
популярного в міжнародній
гастрономічній практиці,
сперечаються і французи,
і росіяни, й американці
Інгредієнти: 4 курячі філе, 2 яйця,
100 г вершкового масла, 400 г олії соняшникової, борошно, сухарі панірувальні, пучок зелені, сіль та перець до
смаку.
Приготування. Подрібнити зелень, зсипати у миску і змішати з
м’яким вершковим маслом. Загорнути масло в харчову плівку і покласти
в морозилку на 20–30 хвилин. Куряче
філе розрізати гострим ножем, щоб
вийшов прямокутник, і злегка відбити. На край м’ясного пласта викласти шматочки підмороженого масла,
посолити, поперчити і згорнути, щоб
вийшла котлета. По черзі обваляти її в
борошні, збитому яйці та панірувальних сухарях. Бажано це зробити по
два рази. Котлети в паніровці викласти на добре розігріту пательню з олією
та обсмажити до рум'яної скоринки з
усіх боків, періодично перевертаючи.
Готову страву прикрасити зеленню.
На гарнір підійде картопляне пюре
або смажена з цибулею бульба.
Більше рецептів різноманітних
котлет — у «Цікавій газеті на вихідні» за 14 травня. А за тиждень,
21 травня, — страви з молодої капусти.

«Мам, прочитай під номером 8
у нагородному листі про подвиг
автоматника»
Напередодні 9 травня син, який
багато років живе у Москві, прислав
по вайберу таке повідомлення і
фотокопію пожовклого від часу
аркуша, на якого натрапив на сайті
«Пам’ять народу»
Катерина ЗУБЧУК

За якусь мить я зрозуміла,
чим викликана зацікавленість:
ішлося про стрілка роти автоматників єфрейтора Мазуна
Василя Йосиповича (на фото,
зробленому у госпіталі під
час війни) – мого батька, його
дідуся, якого представляли до
відзнаки. І ось що сказано про
подвиг: діючи на південно-західній околиці міста Глейвіц,
боєць сміливо і рішуче першим увірвався в будинок, де
була вогняна точка противника, і знищив обслугу кулемета,
чим забезпечив просування
стрілецької роти...Судячи з
тексту в нагородному листі,
це було ще до того, як він отримав важке поранення, і для
нього війна закінчилася.
Про те, як батько став інвалідом на все життя, я знала з його слів – встигла взяти у нього інтерв’ю, яке було

надруковане в нашій газеті
9 травня 1996 року під заголовком «Мене могло б не
бути». Бо не було б у живих
батька, коли б осколок снаряда влучив не в руку, а... З його
слів, це сталося на території
Польщі, під Бреслау (Вроцлавом). А про той випадок, коли
«сміливо й рішуче знищив обслугу кулемета», він, на жаль,
не розповідав. А тим більш, що
це було на околиці Глейвіца, як
за німців називалося місто Глівіце, бо солдат, який виконував
команди зверху, міг і не знати
такі географічні подробиці.
До речі, місто Глейвіц
увійшло в історію в ніч на 1 вересня 1939 року. Тоді нацисти
тут здійснили провокацію, яка
стала формальним приводом
до оголошення III Рейхом війни з Польщею. Тут, як кажуть,
заварилася каша Другої світової війни, яка з часом охопила всі континенти.

n Усмішка
Вчора рівно о 21.30 без оголошення війни сусіди зверху подарували скрипку своїй дитині.

Рядки з пожовклого від часу аркуша —
як зустріч із бойовою молодістю батька.

По новій моді всі прилавки під саме небо загороджені поліетиленом. З якою метою — мені
з'ясувати не вдалося… Але так цікавіше, бо шопінг
превращається в забаву: не зовсім понятно, що там
за пльонкою продається, якісь «плями Роршаха»…
Кажу: «Дайте мені отого зеленого і отого красного,
шо коло нього збоку»… Дали кропу й редьки…
Вітер безжалосно тріпає поліетиленом зі сторони в сторону, і прямо чутно, як коронавірус
б'ється об нього і падає додолу в безсильній злобі… Прямо на картоплю… Але принаймні нарешті у
кропу — запах кропу. Клубнику пока не купляв, бо в
клубники пока теж запах кропу, як меніі здалося…

n Погода

Травневе тепло бере своє
вооє
Але в народі кажуть, що 14 числа цього
місяця варто поглядати на мурах: якщо
метушаться — весь наступний місяць
дощитиме
Як повідомила черговий інженер-синоптик Волинського обласного гідрометцентру Надія Голя, у п’ятницю, 15 травня, буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі і вранці — місцями туман. Вітер
північно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря по області вночі 1–6 градусів тепла, на грунті
місцями заморозки до 3 градусів. Удень буде — 12–
17 вище 0. Найхолодніше цього дня, за багаторічними спостереженнями синоптиків, було у 2004 році —
0 градусів, а найспекотніше — 31 градус — у 1969.
16 травня очікується хмарна з проясненнями погода, вночі та вранці — дощ. Удень теж прогнозують невеликі опади. Вітер північно-західний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 2–7, вдень 13–18 градусів тепла.
17-го та 18-го передбачається мінлива
хмарність, без опадів. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 4–9, вдень — 15–20 градусів вище 0.
У Рівному 15 травня – хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Повітря прогріється
е
від 3 до 13 градусів. 16-18-го буде
хмарно, дощитиме. Температура повітря – 4—18 градусів вище 0.
Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72–39–32
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n Уроки пандемії

Чи звільнить нас літо від карантину?
22 травня, потім 1 червня, далі — 11 і так далі. Такі контрольні дати поступового
зняття обмежень оголосив учора очільник МОЗ Максим Степанов
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

у гематологічному відділенні
Волинської обласної клінічної
лікарні. Згодом він інфікував
дружину, двох дітей та батьків.
У Нововолинську, де зареєстровано 60 осіб із COVID-19,
вчора стало відомо, що 32 пацієнти одужали, 3 з них —учора, зокрема і двомісячне немовлятко. Загалом же на Волині коронавірусну інфекцію
виявлено у 43 дітей.

КОРОНАВІРУСНЕ
«САЛЬДО» НЕ У ВСІХ
ВТІШНЕ

На ранок 13 травня в Україні зафіксували 16425 випадків
інфікування COVID-19. За останню добу захворіло 402 особи, одужало 343. І хоча це рекордна кількість пацієнтів, які
справилися з недугою від часу
спостереження, все ж міністр
охорони здоров’я говорив про
це без особливого оптимізму.
Деяке зниження темпів поширення коронавірусу в Україні він
пояснив ефективністю карантину та небажанням людей звертатися до лікарів під час вихідних. «З іншого боку, збільшуючи
кількість тестувань, ми жодного разу не переходили планку
600 випадків на добу», — констатував Степанов.
Головний державний санітарний лікар Волині Наталія Янко поінформувала, що за попередню добу
в області зареєстровано 14 нових випадків захворювання
на COVID-19, з них 2 — у дітей
та 3 — у медичних працівників.
Найбільше інфікованих додалося в Горохівському районі — 6 та у Локачинському — 3,
по одному — в Луцьку, Нововолинську, в Ківерцівському, Маневицькому та Любомльському районах. Одужало за добу
9 пацієнтів. Померла одна особа (Луцький район).
А от Рівненщина може похвалитися позитивним «сальдо»: учора виписали з лікарень 47 пацієнтів із COVID-19,
а нових випадків захворювання було зареєстровано 10.
Це вперше за добу кількість
тих, хто одужав, перевищила
кількість інфікованих. Всього ж у Рівненській області —
1045 осіб з COVID-19. До речі,
цими днями виявили кількох

У ЛЮДЕЙ ВЖЕ ТЕРПЕЦЬ
УРИВАЄТЬСЯ

Усі вже втомилися жити в атмосфері страху.

недуги стало й село Череваха
« Осередком
Маневицького району, де захворіло 12 віруючих
і пресвітер протестантської церкви.
»
інфікованих співробітників
Рівненської філії «Суспільного», працівники телеканалу
змушені перейти на дистанційну роботу.
На Волині станом на вчорашній ранок було зафіксовано 510 випадків COVID-19,
з них 127 — у Луцьку. 9 травня
коронавірусну інфекцію посмертно виявили у чоловіка
1942 року народження, в якого підозрювали пневмонію
і який мав супутні хвороби.
Всього ж ця недуга забрала
життя 3 лучан.
Відчутно вплинули на статистику нещодавні спалахи
захворювання у Ковелі. Там
кілька днів тому виявили 18 інфікованих серед парафіян
храму Архистратига Михаїла,
з них одна жінка, яка прибира-

ла у церкві, померла. Заразилися COVID-19 і 7 працівників
місцевої швейної фабрики,
роботу підприємства довелося зупинити. Всього ж на Ковельщині на вчорашній день
зареєстрували 84 випадки коронавірусної інфекції.
Осередком недуги стало
й село Череваха Маневицького району, де захворіло
12 віруючих і пресвітер протестантської церкви. На в’їздах і виїздах із населеного
пункту встановили контрольно-пропускні пости.
У Горохівському районі
COVID-19 виявили у 6 членів
однієї родини із села Звиняче. У них легка форма захворювання, тож усі лікуються
амбулаторно. Першим заразився чоловік, коли перебував
Р

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

l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка,

Чоловіка, який
віз у Республіку Польща через
пункт пропуску
«Устилуг» 10 тисяч 653 медичні
маски, виправдав Волинський
апеляційний суд.
У його постанові йдеться, що в діях водія відсутній склад адміністративного правопорушення, оскільки станом
на 10 березня 2020-го,
коли чоловік перетинав
кордон, будь-яких заборон чи обмежень на вивезення цих товарів
за межі України не було.
Ця постанова набрала
чинності 14 березня.

мускусна, чері веллі, пекінка);

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

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН

та птиці готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер,
фініш), премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи
для обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила),
050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334,
050 4887771 (Віта).
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Хтось каже, що загрозу
перебільшують, у когось викликає сумніви достовірність
інформації про масштаби
поширення COVID-19. Дослідження методом полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) обходиться недешево, від цього
й усе залежить.
За словами очільника
МОЗ, обов’язковому безкоштовному тестуванню підлягають люди, у яких є симптоми
коронавірусної інфекції; особи, які контактували з хворим;
медики, які працюють з пацієнтами з COVID-19 (тестуються кожні 5 днів); представники
Нацполіції та Національної
гвардії, які мають великий ризик зараження; а також хворі
на пневмонію.
Можливості для проведення ПЛР-тестувань в областях
не однакові, тому й кількість
діагностованих випадків у сусідніх регіонах може суттєво відрізнятися. Наприклад,
Рівненщина в Україні входить
у трійку лідерів за обсягами
ПЛР-досліджень. Там від початку спалаху коронавірусу
зроблено 7,5 тис. тестувань.
На Волині методом ПЛР обстежено 3591 особу.
Свою тактику обрали у Рівненській області й у питанні
послаблення обмежень, там
ввели так званий адаптивний
А
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карантин. Так, відтермінували
пом’якшення до 22 травня у Рокитнівському районі, де за попередній тиждень зафіксували
значний приріст хворих на коронавірус. Не мають змоги
розслабитися й жителі Зорі
Рівненського району та трьох
сіл — Світанок, Щекічин і Невірків — Корецького, де зареєстровано спалахи хвороби.
У Чернівецькій області також вирішили продовжити дію
строгих обмежень, адже ситуація на Буковині досі напружена. Що ж до інших регіонів,
то влада лише обіцяє оприлюднити чіткий алгоритм кроків у напрямку пом’якшення
карантину. «Контрольні дати,
які ми розробили, наприклад,
22 травня, потім 1 червня,
11 і так далі. Будемо звертатися до уряду для затвердження цього відповідною постановою», — сказав під час
брифінгу Максим Степанов
і додав, що буде наполягати
на введенні адаптивного карантину в окремих областях.
Отож, люди, які з нетерпінням чекають повернення
до нормального життя, мусять
набратися терпіння. Наприклад,
Міністерство інфраструктури
розробило графік відновлення
регулярного пасажирського
сполучення, який планується
проводити в 3 етапи. Він передбачає запуск з 22 травня
міських автоперевезень (крім
маршрутних таксі) та приміських перевезень (у межах одного
району). З 29 травня планується запуск внутрішньообласних,
а з 9 червня — міжобласних
і міжнародних автоперевезень,
в тому числі маршрутних таксі.
З 12 червня планується запуск
100% приміських поїздів, які
курсуватимуть у світлий час
доби, а також усіх пасажирських потягів. Але цей розклад
поки що не затверджений Кабінетом Міністрів і може змінитися.
У Луцьку протестували
підприємці, вимагаючи відновлення роботи промислових ринків. На жаль, відповіді
на запитання, коли ж це станеться, люди не одержали,
міська влада чекає відповідного урядового рішення. n
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Передавати показники лічильника, сплачувати за газ
та його доставку можна ОНЛАЙН!
Найпопулярніші онлайн-сервіси для
передачі показників лічильника та сплати
за газ та його доставку — це Особистий кабінет на сайті 104.ua та чат-бот 7104UA
у Viber.
Щоб активувати чат-бот Viber 7104UA
у своєму Viber-месенджері, натисніть кнопку «Додатково» (меню). Оберіть QR-код,
після чого наведіть камеру на зображення
з кодом, розміщене праворуч, і зіскануйте
його.
Для того, щоб зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, зате-

лефонуйте за номером 067–33–
39–104, назвіть
оператору номер
особового рахунку.
На ваш мобільний
телефон надійде
смс-повідомлення
з даними для входу в Особистий кабінет на сайті 104.
ua. Бережіть себе
та рідних — вирішуйте «газові» питання
дистанційно!

ПРОДАЮТЬСЯ:
lкільця залізобетонні
на каналізацію, вигрібні ями,
септик з кришками
діам. 1.2, 1.7, 2.2 м,
l труби залізобетонні
діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.

Подзвоніть зі
смартфону до
контакт-центру
+ 38 (067) 33 39 104

Повідомте
оператору номер
вашого особового
рахунку

Отримайте СМС
із паролем до вашого
кабінету та перейдіть
за посиланням
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n Політика

Фото radiotrek.rv.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

Про «карантинні
страждання» та імітацію
турботи про народ
Нещодавно дружина Президента Олена Зеленська
ініціювала, як тепер модно казати, новий проєкт —
«велику розмову з українцями» про необхідність
усунення бар’єрів. Онлайн-опитування, яке
триватиме два місяці, містить сім запитань, що
стосуються фізичних, психологічних, культурних
та вікових обмежень, з якими найчастіше
стикаємось у житті. Чому ж багато хто сприйняв
цю милу затію першої леді «в штики»?
ід час карантину мільйони людей отримали
досвід повної або часткової ізоляції. Ми всі
відчули бар’єри. По суті, навіть не усвідомлюючи цього, всі одночасно взяли участь у соціальному
експерименті — як у нашому суспільстві, у наших містах
і селах жити людям з обмеженою мобільністю, ментальними та фізичними відмінностями…», — звернулася
до співвітчизників Олена Зеленська.
Так то воно так, але ізоляція у шикарному заміському
палаці дуже відрізняється від «ув’язнення» багатодітної
родини з трьох поколінь у тісній квартирі старої «хрущовки». І гламурні поради з телеекрана про те, як урізноманітнити життя під час карантину, підходять не всім.
Більшість українців страждає не від нудьги, а від тривоги
за день завтрашній: як прогодувати дітей, забезпечити
їм можливість навчатися, де взяти гроші на оплату комунальних послуг і на лікування, якщо, не дай Бог, спіткає
коронавірусна чи інша якась хвороба.
Епідемія, помножена на нестабільність і невідомість,
болюче вдарила по найменш захищених, найбідніших.
«Що для вас безбар’єрність? — запитує перша леді. —
Свобода пересування, самовираження, доступність
освіти, можливість працевлаштування?». На мою думку, головним чинником, який розколює суспільство,
ускладнює життя кожного з нас, є соціальна несправедливість, породжена беззаконням.
Підтверджують це й коментарі, критичні відгуки
з приводу онлайн-опитування. Є серед них і такий: «Безбар’єрність — це коли простий учитель живе як президент, а президент — як простий учитель». Напевне, мова
тут не тільки про статки. А про право кожного з нас почуватися гідно.
«Ніхто не заслуговує на життя за бар’єром», — одна
з підсумкових тез опитування. Звісно, стосується ця
істина не лише людей із обмеженими можливостями.
Бо серед них є дуже багато сильних особистостей, які
всупереч усім перешкодам досягають успіхів у професійній і громадській діяльності, спорті, мистецтві, й життя їхнє яскраве і повноцінне. Згадую при цьому героїв
своїх публікацій — Богдану Караванську з Луцька, Ольгу
Яренчук із Ковеля, Володимира і Марину Мажул із села
Замшани Ратнівського району. До речі, нещодавно Президент України призначив стипендії видатним спортсменам із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту,
серед них і Марині, дворазовій чемпіонці світу з параканое. У таких людей, як ця мужня жінка, треба питати
поради, як навчитися долати труднощі й перешкоди.
На жаль, проблему усунення бар’єрів часто спрощують, зводять її лише до обладнання недолугих пандусів, нерідко халтурних, якими візочники не можуть
користуватися. Зате створюється видимість турботи
про інвалідів. Схоже відчуття з’явилося у мене і після
ознайомлення зі згаданим «проєктом». Начебто і добрі
наміри першої леді — з’ясувати, чи дуже дошкуляв нам
під час карантину психологічний дискомфорт і звуження
кола спілкування, визначити, які групи в українському
суспільстві потребують найбільшої уваги… Але це виглядає надуманою і формальною імітацією вболівання
за народ. Можна говорити про участь у міжнародних
програмах із розвитку інклюзивного та безбар’єрного
простору, універсального та дружнього для всіх, однак
люди це сьогодні сприймають як красиві, але порожні
слова. Вони чекають конкретних дій, справ, зрушень,
нехай невеликих, але реальних.
Звичайно, дружині президента за статусом необхідно бути на видноті. Ось раніше Олена Зеленська обіцяла
зосередити свою діяльність на реформуванні шкільного
харчування, адже їй, мамі двох дітей, не байдуже, чим
годують учнів. Гарна ініціатива і, напевне, щира. Хочеться вірити, що першій леді доводилося бачити голодні
оченята бідової малечі, бувати у старих, тісних школах
у віддалених селах, у сім’ях, де діти раді й шматку хліба.
Отак і з новою ініціативою. Онлайн-спілкування
не замінить живої розмови, а громадську думку формують не відеозвернення. n

«Це було питання не стільки впливу на епідеміологічну ситуацію,
скільки на психологічний стан населення…».

«П

ДЕРЖАВНИЙ «ФЕЙК»:
парки закрили,
щоб… залякати людей
«Влада фактично визнала, що веде проти власного народу
«психологічну війну»
Микола ДЕНИСЮК

акривати парки та сквери на період карантину
задля недопущення поширення нового коронавірусу
COVID-19 з точки зору епідеміології не було потреби. Ці заходи застосували, щоб… психологічно вплинути на українців.
Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний
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влада
« Якщо
обманює раз, то
ніхто не віритиме
в праведність її
подальших кроків. Усі
вони проходитимуть
через фільтр «а якщо
це чергова брехня,
як оті заяви про
парки?».

»

лікар України Віктор Ляшко
(на фото) »Україна 24».
– Коли ми закривали свого
часу парки і робили обприскування доріг — це було питання
не стільки впливу на епідеміологічну ситуацію, скільки
на психологічний стан населення. Закриття парків створило відчуття, що небезпека
існує, тому люди більш сумлінно дотримувалися карантину, — зізнався посадовець.
За його словами, цю прак-

тику психологічного впливу запозичили в інших країн.
– Коли я аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці,
а потім в Італії, також спочатку
думав, а навіщо вони це роблять. Адже якщо це краплинна інфекція, то у парках можна
спокійно гуляти. Однак потім
все стало зрозуміло. Епідеміологи інших країн розповіли, що
для людей треба створити
певний психологічний ефект,
бо вони не відчувають загрози
від невидимого ворога. Саме
завдяки цьому психологічному ефекту в людей з’являлося
відчуття небезпеки і бажання
дотримуватися карантинних
заходів, які запроваджувалися
урядом, — наголосив Ляшко.
КОМЕНТАРІ
Ігор ГУЛИК, журналіст:

«Влада фактично
визнала, що веде
проти власного народу «психологічну війну», плодить
заради цього фейки і небилиці, залякує
обивателя і цькує опонентів. Одкровення головного санітарного
лікаря Віктора Ляшка — це унікальний для світової практики
взірець хамського і безкарного
ставлення чиновників до тих,
хто їх наймав на роботу, і з чиїх
податків отримують щедрі зарплати, бонуси і премії».

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний
депутат
від фракції
«Європейська
Солідарність»:

«Віктор Ляшко
просто виявився найбільш
чесним з цієї гоп-компанії.
Вголос визнав усім очевидну
правду. Коли немає стратегії
і тактики, треба імітувати
бурхливу діяльність і тримати суспільство в атмосфері
страху. Всі цивілізовані країни будують взаємини влада — суспільство на довірі,
народ чекає від правителів
правду. Тоталітарні ж режими будуються на атмосфері
страху і брехні».
Богдан
ПЕТРЕНКО,
науковець:

«Не можна
заявляти, що
ваші дії були
технологією маніпулювання. Людям не подобається,
коли їх дурять. Навіть якщо
це було в їхніх же інтересах. Позитивно цього ніхто
не оцінить, навіть якщо
маніпулюванням ви врятували багато життів… Якщо
влада обманює раз, то ніхто
не віритиме в праведність
її подальших кроків. Усі вони
проходитимуть через фільтр
«а якщо це чергова брехня,
як оті заяви про парки?». n

n Пряма мова
Олексій ДАВИДЕНКО, бізнесмен, про рік «ЗЕ!Команди» при владі:

«

Під’їхавши до супермаркету за продуктами, я помітив біля входу депутата ВР від «Слуги народу». Він
вийшов із машини і забарився біля входу, надягаючи на обличчя маску. На чорній масці я помітив яскравий
зелено-жовтий логотип «Зе!Команда». За якийсь час, уже в магазині, я знову побачив його біля
вітрини із сирами. Він був у тій самій чорній масці, яку надівав біля входу, – тільки логотипу
«Зе» на ній не було. Він вивернув маску навиворіт, щоб логотипу ніхто не побачив.
Ви запитували, які підсумки першого року?! Це і є головний підсумок. Коли депутату своєї
рідної фракції соромно зайти у продуктовий магазин з лого «Зе» на обличчі. Ще тільки рік, а
вже соромно. Кажуть, люди їх підтримують і рейтинг у них не падає. Нехай наступної суботи
ці хлопці вийдуть у таких масках із логотипом «Зе» на базар, у перукарню або в ятку за кавою.
Я подивлюся на їхню високу соціологію, їхню популярність і їхній рейтинг. Боюся,
можуть і не втекти.

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
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n Волинь
Фото tsn.ua.

Фото tsn.ua.

ТИМОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ
ДАВАЛИ ПО ТИСЯЧІ,
А ШУМСЬКИЙ — 2 ТИСЯЧІ
ГРИВЕНЬ!
Так Гіркополонківська сільська рада Луцького
району Волині спільно з сільгосппідприємством «Рать» привітали 9 Травня учасників
бойових дій та членів сімей загиблих
селі Полонка проживає ветеран —
інвалід війни
Оверчук Микола Павлович, у Лаврові — учасник
бойових дій Герасимчук
Іван Андронович. Солдатські вдови: Герасимчук Любов Семенівна (с.
Гірка Полонка), Сліпчук
Ганна Іванівна (с.Оздів),
Тижук Любов Панасівна (с. Оздів), Чернова
Надія Іларіонівна (с.
Оздів), Борейчук Надія
Дмитрівна (с.Лаврів),
Лук’янчук Ольга Мефодіївна (с.
Лаврів)
та Шурма Ольга Сергіївна (с. Лаврів). Щороку до річниці Перемоги

У

виконком Гіркополонківської сільської ради
готує для них привітання та подарунки. Тому
ветерани заздалегідь
чекають гостей.
Цього року через
пандемію
COVID-19 масових заходів до свята не влаштовували. Проте представники Гіркополонківської сільради
та СГПП «Рать», яким
успішно керує знаний
в Україні аграрій Віктор
Шумський, відвідали
ветеранів вдома і вручили їм матеріальну
допомогу — 2 тисячі
гривень.
Фото girkapolonka.gromada.org.ua.

Олег Ляшко
скоро знову стане батьком:
його 49-річна Росіта — вагітна
Про радісну новину 48-літній лідер «Радикальної партії»
повідомив на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши
фото дружини
е буде друга дитина політика: Ляшко
з Росітою виховують вже дорослу доньку
Владиславу. До речі, жінка родом із Дніпра, має іспанське коріння. Політик познайомився з нею понад 20 років тому в казино,

Ц

де вона працювала менеджером. Але шлюб пара
взяла лише у 2018-му.

Детальніще про це читайте в іншому нашому тижневику «Цікава газета
на вихідні» за сьогодні, 14 травня.

Поважним землякам голова Гіркополонківської сільської
ради Ніна Симонович побажала миру та віри у те,
що завтрашній день буде світлішим і щасливим!

n Рівненщина

У ЗОРЮ КОРОНАВІРУС
ПРИВЕЗЛИ З ПОЧАЄВА
У Рівненській області вже 1045 інфікованих
новим захворюванням

n Світ

n Європа

Цього року військова
хода у Мінську
стала єдиною
на пострадянському
просторі
езважаючи на те, що в
9-мільйонній Білорусі вже у півтора рази
більше заражених коронавірусом, ніж у 40-мільйонній
Україні, в Мінську все одно
провели військовий парад
на День Перемоги. Білоруський лідер закликав не засуджувати його за таке рішення.
«Хочу їм сказати по-людськи:
не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати
нас — спадкоємців перемоги,
білорусів. Ми просто не могли
інакше. Тому що на нас дивляться очі загиблих за нашу
свободу радянських солдатів, очі замучених у катівнях
гестапо партизан і підпільни-

Н

Фото znak.com.

«МИ ПРОСТО НЕ МОГЛИ ІНАКШЕ»:
ЛУКАШЕНКО ПРО ПАРАД
ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ

ків, очі людей похилого віку,
жінок і дітей Хатині» — сказав
Лукашенко (на фото).
Тим часом у Росії щонайменше 376 військових
заразилися коронавірусом на репетиціях параду
до 9 Травня, який через
карантин перенесли. Міноборони РФ вперше відзвітувало про перших хворих
16 квітня — у день, коли Путін заявив про перенесення
параду на Красній площі,
а на полігоні пройшла остання репетиція. Кількість
усіх хворих на коронавірус
у Росії перевалила вже за
230 тисяч.

БЕЗ УКРАЇНСЬКИХ
ПРАЦІВНИКІВ
У ПОЛЬЩІ БУДЕ
КАТАСТРОФА
Якщо наші співгромадяни
не приїдуть збирати
полуницю, тамтешні
фермери вийдуть
із протестами
а словами глави польської
Асоціації переробників фруктів і овочів Анджея Гайовнічека, країна потребує «сотень тисяч» заробітчан з України, інакше
«те, що буде вирощене на полях,
пропаде, оскільки нікому буде
збирати». Як відомо, в Польщі
зараз перебуває близько мільйона українців. З середини березня
з берегів Вісли повернулися понад
180 тисяч наших співвітчизників.
Тим часом уряд Польщі автоматично продовжив українцям термін дії віз і права перебування в рамках безвізового режиму на період епідемії
COVID-19 і 30 днів після нього.

З

особи хворіють у селі Зоря Рівненської області (дані на 12 травня). Спалах захворювання там стався після того, як церковний
хор місцевого храму Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) повернувся із Почаївської лаври на Тернопільщині, яка також
підпорядкована УПЦ МП.
Село закрили на карантин ще 28 квітня. Встановили три карантинні пости, на яких пропускають транспорт, попередньо дезінфікуючи його.
Решту 10 в’їздів у село заблокували.

84

n Пряма мова
Юрко ТИМЧУК, оглядач, про головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, який
зізнався, що з епідеміологічної точки зору
заборона прогулянок у парку та дезінфекція
вулиць були непотрібними, але їх запровадили для психологічного тиску на людей:

«

Ті, хто потроху переживають пандемію і карантин, мають подякувати, що в МОЗ
задля «психологічного процесу» не придумали підірвати кілька будинків у спальних районах
міст-мільйонників чи відновити
смертну кару за прогулянки в парку. Ефект був би набагато вищий,
і коронавірус подолали б за лічені
години. Зрештою, ще не вечір
і відповідні процеси можна
вдосконалити.

»
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Фото eurosolidarity.org.

n Політика
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ОВИНИ КРАЮ
НЕТВЕРЕЗА ВОДІЙКА ХОТІЛА
ВІДКУПИТИСЯ
Минулої неділі на вулиці Святого Володимира
у Нововолинську співробітники сектору
реагування патрульної поліції зупинили
автомобіль «Fiat Ducato» під керуванням
23-літньої місцевої жительки, яка керувала
іномаркою у стані алкогольного сп’яніння
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

об уникнути адміністративної відповідальності,
порушниця запропонувала поліцейським 2 тисячі 400 гривень і, як кажуть, погоріла. На місце
пригоди виїхала слідчо-оперативна група. Було зафіксовано факт надання неправомірної вигоди правоохоронцям, гроші вилучено.
На воді йку поліцейські скл али адміністративний
протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом
у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За надання хабара службовій особі відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу
України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді
штрафу від 8 тисяч 500 — до 12 тисяч 750 гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. n

Щ
Команда експрезидента в рамках благодійної діяльності встановить сучасний автоматичний
ПЛР-аналізатор і планує закупити від 10 000 до 20 000 тестів.

Порошенко закликав Зеленського
негайно підписати і втілити закон
про розширене тестування
Тільки так можна зупинити епідемію коронавірусу і водночас
дати можливість людям працювати та годувати сім’ї
Дарія КЛИЧ

олодимир Зеленський
має негайно підписати
закон №3380 про розширене тестування на коронавірус і забезпечити його
виконання. Про це заявив
п’ятий Президент України,
лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко. Колишній глава держави
також повідомив, що його команда в рамках благодійної
діяльності встановить сучасний автоматичний ПЛР-аналізатор і планує закупити від
10 000 до 20 000 тестів.
«Пом’якшення карантину — вимушений крок уряду. Це не медичне, а суто
політичне рішення, і, судячи
зі статистики, доволі ризиковане. Ми всі розуміємо, що
це послаблення може повернутися сплеском захворюваності. Не кажучи вже
про можливість другої хвилі
вірусної атаки, — застерігає
Порошенко. — Як бути? Як
боротьбу за здоров’я поєднати з правом людини на працю
і природною потребою у хлібі
насущному? Вихід є. Це без-

В

коштовне масове тестування».
На думку Петра Олексійовича, недостатня кількість
тестів — один із численних
провалів влади дилетан-

ПЛР-аналізатор виробництва
«F. Hoffmann-La Roche Ltd» —
всесвітньо відомої швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі фармацевтики і діагностики. Ми також

кількість тестів – один із численних
« Недостатня
провалів влади дилетантів у боротьбі
з пандемією та її наслідками.
»
тів у боротьбі з пандемією
та її наслідками. Так, у Німеччині за день тестів роблять
приблизно стільки, скільки
у нас за весь період карантину. Водночас п’ятий Президент переконаний: «Цей
недолік ще можна і треба виправити — і на зараз, і на майбутнє. Широке тестування
дасть змогу точніше виявляти проблемні райони та інфіковані групи людей і замість
широких карантинних заходів
встановлювати точкові дієві
обмеження, не «вимикаючи»
цілі галузі», — наголошує Порошенко.
«Наша команда в рамках благодійної діяльності
встановить автоматичний

плануємо закупити для цієї
лабораторії від 10 до 20 тисяч
тестів», — повідомив лідер
«Європейської Солідарності».
«Але лише цього замало. Президент Зеленський
має не лише якнайшвидше
підписати закон № 3380 про
розширене тестування, а й
забезпечити його виконання.
Повністю переглянути своє
ставлення до цього питання
і до стратегії боротьби з коронавірусом. І тут важлива широка громадська підтримка
нашої ініціативи. Підтримай
перепостом #Дякуюлікарям,
підтримай наші ініціативи
#страхуваннямедикам і #тестування_медикам», — закликає Петро Порошенко. n

ЗАПРОСИЛА В ГОСТІ НА СВОЮ
ПОГИБЕЛЬ...
В ізоляторі тимчасового тримання перебуває
25-річний житель села Мізочок Здолбунівського
району Рівненської області, який 10 травня
позбавив життя на тринадцять літ старшу
мешканку обласного центру
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ро нібито виявлене ним тіло знайомої з перерізаним горлом у квартирі на вулиці Волинської
Дивізії чоловік повідомив своїм рідним, а вже ті
зателефонували до поліції. Слідчо-оперативна група,
за інформацією відділу комунікації відомства, на місці події встановила, що цей молодик декілька місяців
тому познайомився із рівнянкою, і ось 9 травня вона
запросила його у гості. Їхнє застілля того дня затягнулося. Конфлікт виник уночі, коли обоє були вже добряче напідпитку. Зі слів чоловіка, жінка нібито не пускала
його спати до кімнати та спровокувала до подальших
злочинних дій. Схопивши на кухні ніж, він перерізав їй
горло. Близько п’ятої ранку пішов гуляти містом. Сподіваючись, що вдасться уникнути відповідальності,
зателефонував рідним і сказав, що застав власницю
квартири без ознак життя.
Житель Мізочка спочатку заперечував свою причетність до скоєного злочину. Однак зібрана на місці події
доказова база доводила протилежне. Зловмисника затримали. Слідчі Рівненського відділу поліції готують повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу
України. n

П

Більше новин — на сайті

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ТА ВАКАНСІЙ:
цпрофесора кафедри історії та культури української мови, доктора або кандидата філологічних наук, професора (вакантна
з 01.09.2020 р.);
ц професора кафедри української
мови, доктора філологічних наук, професора — 2 ставки (вакантна з 01.09.2020 р.);
цзавідувача кафедри історії та культури української мови, доктора або кандидата філологічних наук, професора або
доцента (вакантна з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, доктора біологічних наук, професора;
цпрофесора кафедри фізіології людини і тварин, доктора біологічних наук, професора (вакантна з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри фізіології людини і тварин, доктора біологічних наук, доцента (вакантна з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри фізіології людини і тварин, доктора біологічних наук, професора — 0,5 ставки;
цзавідувача кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук, док-

тора або кандидата біологічних наук, професора або доцента;
цпрофесора кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства, народного
артиста України, професора (вакантна
з 01.09.2020 р.);
цзавідувача кафедри хореографії, кандидата мистецтвознавства, доцента;
цзавідувача кафедри образотворчого
мистецтва та дизайну, кандидата мистецтвознавства, доцента;
цпрофесора кафедри здоров’я людини та фізичної терапії, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора;
цзавідувача кафедри здоров’я людини
та фізичної терапії, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора;
цзавідувача кафедри здоров’я і фізичної культури, кандидата педагогічних наук
або кандидата наук з фізичного виховання
та спорту (вакантна з 01.09.2020 р.);
цпрофесора теорії спорту та фізичної
культури, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора (вакантна
з 08.06.2020 р.);

цзавідувача кафедри теорії спорту
та фізичної культури, доктора наук з фізичного виховання та спорту, професора
(вакантна з 08.06.2020 р.);
цпрофесора кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доктора педагогічних наук, професора (вакантна
з 02.07.2020 р.);
цзавідувача кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доктора педагогічних наук, професора (вакантна
з 02.07.2020 р.);
цзавідувача кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, кандидата наук з фізичного виховання та спорту, доцента;
цпрофесора кафедри теорії та історії
держави і права, доктора юридичних наук,
професора (вакантна з 01.09.2020 р.);
цзавідувача кафедри теорії та історії
держави і права, доктора юридичних наук,
професора (вакантна з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри педагогічної
та вікової психології, доктора психологічних наук, професора;
цзавідувача кафедри органічної хімії

VOLYN.COM.UA
A

та фармації, кандидата хімічних наук, доцента (вакантна з 01.09.2020 р.);
професора кафедри туризму та готельного господарства, доктора географічних наук, професора (вакантна
з 01.09.2020 р.);
цзавідувача кафедри туризму та готельного господарства, доктора географічних наук, професора (вакантна
з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій, доктора фізико-математичних наук, доцента (вакантна
з 01.09.2020 р.);
цпрофесора кафедри іноземних мов
гуманітарних спеціальностей, доктора педагогічних наук, доцента.
Перевагу буде надано претендентам,
які мають публікації в журналах, що зареєстровані в наукометричних базах Scopus
або Web of Science.
Термін конкурсу — два місяці, з них
подання документів — один місяць з дня
опублікування оголошення.
м. Луцьк, просп. Волі, 13,
каб. 123 (відділ кадрів).
тел.:(0332) 244169.
Примітка: університет житлом не забезпечує.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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n Редакційний щоденник

Прибиральниця Зіна померла
від коронавірусу і… ожила
тами заходжу до них у хату,
а там… за столом уся родина
святкує повернення Зіни з лікарні — два тести негативні,
вона весела й здорова. Тільки
два тижні треба посидіти вдома, а тоді вийде на свою роботу. Сподіваюся, буде жити
до 100 літ, — завершила історію моя знайома.

Чим переймався
і з чого дивувався
упродовж останнього
часу редактор
відділу місцевого
самоврядування
і сільського
ти
життя «Газети
ть
Волинь» Кость
ГАРБАРЧУКК

…ЯК ЄВРЕЙ ПІНЯ ДОПОМІГ
ХРУЩОВУ

Поділюся курйозною історією від знайомої жінки, яку
почув, стоячи у черзі в аптеці.
Ця пані стверджує, що подія
цілком реальна, а вона — безпосередній учасник та свідок.
— Моя подруга Зіна
до пенсії працювала в соцзабезі. Їх називають «добрими ангелами» — соціальних
працівників. Вони допомагають самотнім людям. Робота
непроста, бо важко вгодити
підопічним, які часто бувають примхливими та дратівливими. Тому тільки стукнуло
60 літ, жінка вийшла на заслужений відпочинок, — розпочала моя співрозмовниця. —
Але ще мала силу та енергію.
Якось їй вдалося влаштуватися в одну солідну державну
установу прибиральницею.
Обов’язків небагато, а мінімалку отримувала. Суттєва
добавка до пенсії. Подруга
не могла натішитися своєю
новою роботою. Але в тій
конторі завівся той клятий
коронавірус. Спершу в одного працівника. Їм усім відразу зробили тести й сказали, що Зіна інфікована.
А потім таке почалося…

Фото pinterest.com.

…ЩО ІНФОРМАЦІЙНА
ІСТЕРІЯ З ПАНДЕМІЄЮ
ПРИЗВОДИТЬ ІНОДІ
ДО АНЕКДОТИЧНИХ
ВИПАДКІВ

медики із Луцька. Спеціальна
« Приїхали
бригада, машина з мигалками. Лікарі одягнені
як космонавти — у скафандрах. Сусіди боялися
навіть з хати вийти, тільки виглядали через
вікна.

»

Жінка ледве стримує
сміх і продовжує розповідь.
Її подругу забирала не наша
«швидка». Приїхали медики
із Луцька. Спеціальна бригада, машина з мигалками.
Лікарі одягнені як космонавти — у скафандрах. Сусіди
боялися навіть із хати вийти,
тільки виглядали через вікна.
Забрали хвору у відділення
в Боголюби.
— А через кілька днів пізно ввечері мені переказали, що Зіну привезли додому, померла від коронавірусу
й завтра раненько будуть хоронити. Я ж чула, що на такий похорон нікого з чужих

не пускають, лише найближчу родину. Думаю, я також
не чужа, піду попрощаюся
зі шкільною подругою, десять літ за однією партою
просиділи. То ж не виженуть
мене. Одягаю захисну маску,
дощовик, рукавички. Дочка
ще дала бахіли на ноги. Вирвала на клумбі 4 тюльпани
й пішла на сусідню вулицю.
І справді, дивлюся, а в їхній
хаті світиться. Але у дворі
немає нікого. Що зробиш,
бояться люди загадкового
вірусу. Така добра людина
була. А тепер навіть ніхто
не прийшов попрощатися.
Уявіть собі картину: я з кві-

З-поміж прочитаних художніх книг хотів би поділитися враженнями від оповідання Володимира Винниченка «Талісман». Твір уперше
опублікований у 1915 році
російською мовою в Москві
у збірнику «Чтец-декламатор». Сюжет парадоксальний.
У тюрмі політичні каторжани:
більшовики, есери, анархісти після палких партійних
суперечок не змогли між
собою домовитися й старостою обирають найменшого
і найслабшого — єврея Піню.
Перед цим над ним збиткувалися та насміхалися. Але сімдесят в’язнів проголосували
за нового керівника. І як пише
Винниченко: «Ми мали диво,
як у казках, коли миршавий,
забитий, занехаяний усіма
Іванко-дурник раптом дістає
звідкись талісман і робиться
знаменитим богатирем». Він
стає турботливим та досить
умілим старостою і вправно
налагоджує камерне життя
і тюремний побут. Цим завойовує повагу в’язнів.
З такою ситуацією ніяк
не може змиритися анархіст
Залєтаєв, котрий обурюється, що «якийсь вишкребок
може панувати над усіма.
І то тільки через те, що йому
дали владу. О, раби нікчемні,
загіпнотизували себе словом
і задоволені».
Але Іванко-дурник не став
самодуром. Влада не зіпсувала його. Він відчув свою

відповідальність за співкамерників. Упосліджений колись Піня показав бійцівський
характер у критичній ситуації, коли каторжани готували
втечу й вирили підкоп. Комусь потрібно було відважитися йти першим — на вірну
смерть. Прорити вихід на поверхню і напасти на вартового. Революціонер, якому випав жереб, здрейфив. І тоді
староста заявив: раз він командир, то піде. Піню охоронці забили прикладами, але
решта втекли.
А ще оповідання «Талісман» цікаве тим, що воно
вплинуло на світову історію. Колись літературознавець Володимир Панченко
оприлюднив такий факт.
У 1956 році після ХХ з’їзду
Комуністичної партії Микиту Хрущова запитали: як він
наважився виголосити знамениту доповідь і розвінчати культ особи Сталіна.
Адже був величезний ризик,
як це сприймуть інші керівники, зарубіжні гості і вся країна. І тоді Микита Сергійович
детально розповів історію,
прочитану ще в юності у книзі
«Чтец-декламатор». Оскільки
обрали першим, то зобов’язаний був сказати правду, подолавши смертельний страх,
чого б це йому не коштувало.
Головний герой Винниченка
став для нього на все життя
зразком для наслідування.
Хрущов навіть називав себе
«маленьким Пінею».
Це яскравий приклад
впливу літератури на політику. Мені цікаво, які книги
читали і чи взагалі щось читали нинішні можновладці?
Що сформувало їхній світогляд та моральні цінності?
Прикро усвідомлювати, але
Україна швидкими темпами
стає Малоросією. Обрана
громадянами влада популістів успішно привела нас
навіть не до кризи, а до межі
виживання. Невже попереду
«лихие 1990-тые», а країною
керуватимуть якісь вишкребки? Зате вони майстерно
вміють розповідати зі сцени
анекдоти. Тільки тепер щось
нікому не смішно. n

Р Е К Л А М А

Видалення
аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.

КОЛКІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ розпочато процедуру розробки стратегічної екологічної
оцінки до генерального плану смт Колки Маневицького району Волинської області. Замовник — Колківська селищна рада, виконавець — ТОВ «Архзем-

«ДАХ СЕРВІС» пропонує:

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 7 ТРАВНЯ

По горизонталі: 7. Календар. 8. Кабестан. 9. Барка. 11. Сінаж.
12. Берковець. 15. Химера. 18. Барель. 19. «Метелик». 20. Кванго. 21. Канюля. 24. Альпака. 26. Корнер. 27. Борзов. 31. Провінція.
33. Брама. 34. Груша. 35. Програма. 36. Диліжанс.
По вертикалі: 1. Карантин. 2. Кепка. 3. Бартер. 4. Ранець. 5. Ескіз.
6. Парабола. 10. Бомбер. 13. Пресвітер. 14. Кабельтов. 16. Пергола.
17. Писанка. 22. Апатія. 23. Сомбреро. 25. Конюшина. 28. Травма.
29. Мітчик. 30. Омега. 32. Драже.

— підшивання дахів;
— безшовні водозливи;
— металеві штахети, каптурики;
— металеві підвіконня.
Виготовлення та встановлення!

Тел. 0986083526.
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.

центр». Із повним текстом заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до генерального
плану смт Колки можна ознайомитися на офіційному веб-сайті селищної ради: https://kolkyrada.
gov.ua/

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

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Спеціальний репортаж

«Ніде і нічого не вигравала,
навіть жодної дрібнички
не знаходила, а тут…»

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Минулого понеділка, коли
в Україні було послаблено
карантинні обмеження,
тюльпанове поле
на межі Рожищенського
та Ковельського
районів могли побачити
відвідувачі — фестиваль
тривав упродовж трьох днів

ермерське господарство
«Лілі Лайн» понад 30 років
вирощує цибулини квітів,
які асоціюються із Голландією.
І воно вже знане не лише у Луцьку, загалом на Волині, а й по всій
Україні. А засновницею цієї справи є Лідія Володимирівна — мати
нинішнього власника Олександра
Подзідзея. Хоч свого часу ця любителька квітів із селища Голоби Ковельського району, може, й не думала, що колись це буде справа,
поставлена на промислову основу.
— Я народилася в Ковелі, а виросла на хуторі, куди мене батьки
відвезли до бабусі з дідусем, коли
почалася війна. Звідти і любов
до квітів. Звичайно, польових, лісових, які милували око з весни
до осені. А ще, пригадую, на сусідньому хуторі, який був за декілька
кілометрів від нашого, набачила
білі півонії. Бувало, сховаюся десь
неподалік і цілий день сиджу, чекаючи поки розкішна квітка розпуститься, — про це говорила Лідія
Володимирівна, коли ми їй зателефонували вже після того, як побували на тюльпановому полі і від
директорки з виробництва Тетяни
Пашковської почули добрі слова
на адресу цієї жінки — квітникарки, талант якої від Бога. — Звідси й любов до краси, яку дарує
природа, на все життя. Перш біля
своєї хати у Голобах вирощувала
квіти, як кажуть, для душі. А потім
і на продаж: у багатьох господинь
цвіли і цвітуть мої лілії, гладіолуси,
тюльпани…
48 років віддала жінка квітникарству, тож ясно, що Тетяна
Пашковська, яка на наше прохання коментувала побачене нами
у «Волинській Голландії», не могла
її не згадати. Вона розповіла:
— Усе починалося в Голобах.
А років сім тому взяли в оренду
землю — паї, що належать місцевим жителям, де можна було
розширити виробництво. Крім
тюльпанового поля, тут є і ділянки,
відведені під декоративні дерева.

Заступник головного редактора «Газети Волинь» Микола Римар
вручає головний приз Надії Мосюк. Переможниця акції каже,
що тепер передплачуватиме не тільки «Газету Волинь»
і «Цікаву газету на вихідні», а й ще інші два наші видання –
місячники «Так ніхто не кохав» і «Читанку для всіх».

буде всім своїм покупцям
розповідати, щоб виписували «Волинь» із «Цікавою
газетою» і брали участь

захочете
« Якщо
забрати подарунок
у редакції,
попередньо
передзвоніть
за номерами
телефонів:
0967841812,
0500760244.

»

в акції. А з наступного півріччя обов’язково читатиме й наші місячники «Так
ніхто не кохав» і «Читанку
для всіх».
Друзі, крім головного
подарунка, є ще чимало
призів: гроші, пледи, покривала, цукор, годинники, чайники, рушники.
Хто знайде своє прізвище у списку переможців,

обов’язково надішліть
на адресу редакції копії
паспорта та ідентифікаційного коду — і тоді ми
вам доставимо виграш
особисто або поштою.
Якщо захочете забрати
подарунок у редакції, попередньо передзвоніть
за номерами телефонів:
0967841812, 0500760244.
Нагадуємо, що вже
активно триває передплата на друге півріччя.
Зверніться на поштове
відділення або до своєї
(свого) листоноші й випишіть ваші улюблені видання: «Газету Волинь»,
«Цікаву газету на вихідні», «Так ніхто не кохав»
і «Читанку для всіх».
Обов’язково надсилайте
абонемент або квитанцію
на адресу редакції. Адже
знову буде проводитися
розіграш цінних призів
серед передплатників,
які виписали видання
на 2020 рік чи другу його
половину. n

98-літній фронтовик має 205 прямих
нащадків: 6 дітей, 46 онуків,
144 правнуки і 9 праправнуків!
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ому повернуло на дев’яносто
дев’ятий рік. Він учасник бойових дій у Другій світовій, інвалід
війни, нагороджений орденом Вітчизняної війни ІІ ступеня. Проживає разом
із дочкою у Гірниках Ратнівського району. Нині дідусь хоч і у поважних літах,
та ще любить слухати новини по радіо,
і навіть цікавиться політикою, що почує,
розповідає дітям та внукам, завжди маючи на все свою думку.
— Ще так добре не було жити, як тепер, тільки-от сили немає, — каже Микола Федорович. — І пенсію дають,
є що купити і що поїсти. А от у війну
важко було. Важко було і потім. Одружився я до війни. А на фронт потрапив у
1944-му. Яке-то треба щастя мати! З нашої мінометної роти тільки три чоловіки
залишилось живими, багато в Одері втопилось. Я не дійшов до Берліна, мав поранення, але визволяв ще Чехословаччину. Додому повернувся у 1947 році.
Німці спалили нашу хату, та старший
брат раніше за мене повернувся і побудував невеличку хатину, батька ж у нас
уже не було, він помер ще раніше. Я й
зараз згадую, як врятувався від смерті
ще один раз. Коли повернувся з війни,
до нас зайшли бандерівці і сказали, аби
дав їм зброю. А де я її візьму? Тож порадили забрати у кадебіста, який був
у селі, інакше мені не жити. То я вирив
у сіні на горищі нору і ночував там разом із жінкою. А мама, коли за тиждень
прийшли бандерівці, сказала, що нас
немає, виїхали. Отак удруге врятувався
від смерті.
— Миколо Федоровичу, розкажіть, а як склалося ваше післявоєнне життя?
— Проживав я у Жиричах, працював
у лісництві, бригадиром був у колгоспі,
депутатом сільської ради, в побутовому
комбінаті — столяром. Усе життя хати будував, столярку робив. Тільки для себе
шість хат звів. Першу обміняв на бруси,
бо не подобалось місце, де жив. Побудував велику, гарну, та продав її, коли
виїжджав в Одесу слідом за сином, якому там сподобалось, — майже всі ми поїхали за ним, зарплати ж у колгоспі тоді
не давали. Три хати збудував в Одесі,

Й

Ф

В
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Микола Ковальчук повернувся з пекла війни і щороку будував по дві хати

Катерина ЗУБЧУК

Сергій БОРОХ

ідтепер Надія Мосюк
із села Боровичі Маневицького району
не лише читатиме улюблені газети, готуватиме
смаколики за рецептами
страв із цих видань, а й
розігріватиме їжу в новій
мікрохвильовці. Витягла
щасливий конверт із передплатною квитанцією
цієї жінки народна артистка України, прима
Волинського обласного академічного музично-драматичного театру
ім. Т. Г. Шевченка Людмила Приходько.
Цими днями ми поїхали у Боровичі, щоб
познайомитися із переможницею редакційної
акції, привітати її і вручити головний подарунок —
мікрохвильову піч. Надія
Василівна спершу розгубилася. Повідомила, що
ніде і нічого не вигравала, навіть ніколи жодної
дрібнички не знаходила. Мовляв, газети наші
передплачує не заради
подарунка. Згодом, опанувавши себе, жінка з радістю погодилася зробити
фото на згадку.
Сім’я Мосюків читає
«Волинь» відтоді, як перебралася жити у власний
будинок. Подружжя народило і виховало сина й
доньку, має зятя, тішиться внучкою. І за 25 років
жодного разу не зрадило
улюбленому виданню. Як
з’явилася «Цікава газета
на вихідні», стали і її передплачувати.
Надія Василівна працює продавцем у місцевому магазині. Тепер, каже,

«Волинська Голландія» таки
встигла показати свою красу
Фото Сергія БОРОХА.

А тут одразу
мікрохвильова
піч — головний приз,
котрий розігрувався
серед читачів, які
передплатили на
весь 2020 рік або
перше півріччя «Газету
Волинь» та «Цікаву
газету на вихідні»
й надіслали копії
абонементів

14 травня 2020 Четвер

n Ті, що тримають небо

Тетяна Пашковська добре знається і на сортах тюльпанів, і на вибагливості
цих квітів.

А ще — тепличне господарство,
де вирощуємо тюльпани, які стали символом весни, на зрізування
до свята 8 Березня.
Коли з’явилася ідея організовувати фестиваль? З приводу цього
пані Тетяна каже:
— Уже п’ять літ тут є тюльпанове поле. І постійно знайомі, друзі,
рідні приїжджали на фотосесію.

надивитися
« Хотілося
на красу, яку за декілька
днів скосять, залишивши
частину стебел, аби
цибулини, які підуть
на продаж, набиралися
сили.

»

Це відбувалося хаотично — хтось
в один день навідувався, хтось —
в інший… Не можна було проконтролювати, аби ніхто не завдав
шкоди квітам. Тож три роки тому
ми вирішили, що дамо можливість
усім охочим приїхати сюди у визначені дні. А вже ми зустрінемо
гостей — покажемо все й розкажемо. Звичайно, до цього належно
готувалися: зробити, зокрема, фотозони, щоб людям було цікавіше
знімкуватися.
А ще організатори фестивалю
при нагоді показують усю продукцію, яку вирощують, кімнатні й вуличні рослини, які можна купити.
Як і зрізані тюльпани, аби ще вдома вони нагадували про це дивне поле, що виграє всіма кольорами веселки. Зазвичай фести-

Передплатили – і виграли! *
КОМУ ДІСТАЛИСЯ ПЕРШІ ПРИЗИ ВІД «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ» І «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ» СЕРЕД
ЧИТАЧІВ, ЯКІ ПЕРЕДПЛАТИЛИ НАШІ ВИДАННЯ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ТА ВЕСЬ 2020 РІК:
Мікрохвильова піч – Мосюк Н. В. (с. Боровичі Маневицького району Волинської області);
М
250 грн – Олініченко В. (с. Мишів Іваничівського району Волинської області);
150 грн – Бриковець М. М. (с. Федорівка Гощанського району Рівненської області);
Годинник – Кічук С. В. (с. Жидичин Ківерцівського району Волинської області);
Плед – Огородник В. І. (с. Прислуч Березнівського району Рівненської області).
Продовження списку переможців, який дублюється у двох виданнях, – наступного четверга.
Д
Дізнатись,
як отримати приз, можна за телефонами: 0967841812, 0500760244.

* Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ.

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!

валь проводять на початку травня.
У цьому році свої корективи вніс
карантин — відвідування «Волинської Голландії», як і парків, скверів,
було заборонене. І все-таки завдяки тому, що обмеження 11 травня
були послаблені, вона ще встигла
показати свою красу: хоч деякі
сорти (а їх нині 400) уже перецвіли, все ж ще є чим помилуватися.
Територія тут, як поінформувала
Тетяна Пашковська, велика —
28 гектарів. 10 гектарів виділено
під парковку автомобілів, якими
добираються не тільки волиняни,
а й жителі сусідньої Рівненщини.
І саме тюльпанове поле — це 3 гектари. Тож хоч людей у перший день
фестивалю було й багато, соціальної дистанції не важко було дотримуватися…
Хотілося надивитися на красу, яку за декілька днів скосять,
залишивши частину стебел, аби
цибулини, які підуть на продаж,
набиралися сили. Наступної весни
тюльпанове поле вже буде в іншому місці. Бо це квіти, які люблять
нове місце і на попереднє можуть
повертатися лише на четвертий
рік — інакше вони вироджуватимуться. Маленькі цибулини — насіннєвий матеріал — фермерське
господарство закупить у Нідерландах. З’являться й нові сорти, тож
«Волинська Голландія» не втратить
до себе інтересу відвідувачів. n

там у мене два сини і дочка. Але, знаєте, вдома найкраще, тож повернувся
через п’ятнадцять літ у Гірники, де проживала дочка разом із сім’єю. Тут невеличку хатину для себе ще звів, хоча

знає, в якого внука
« Чоловік
чи правнука з’явилося на світ
дитятко, і знає, як нарекли
його.

Вони довели: ніякі коронавіруси
не зупинять почуттів!

Фото Андрія ХАРЛАМОВА.

с. 2, 14—15

»

періодично мешкав то у Язавнях біля
сина, то у Гірниках біля дочки, де живу
й зараз. А скільки за свій вік для людей
хат збудував?! Щороку по дві зводив,
треба ж було за щось жити. Столярку
робив постійно.
— Не кожному доля дарує стільки
віку, як думаєте, у чому секрет вашого довголіття?
— Я завжди у праці. Ніколи не пив горілки, не курив. І зараз стараюся не си-

«Цілуй, цілуй,
цілуй її…»

Вітаємо!

17 травня
трав
зустрічатиме свій
ювілей кохана
кох
о а дружина, любляча
матуся і б
бабуся
а
аб
Олена Миколаївна
Ол
ХАРЧУК.
з Луцьк
Луцька.
День н
народження — свято
чудове!
Хай життя буде світле,
казкове,
Хай
Ха збуваються мрії
й бажання,
Щастя, миру,
натхнення, кохання!
Хай у домі панує
достаток,
Друзів вірних хай
буде багато,
У любові і радості жити
І 100-річчя своє ще зустріти!
З любов’ю чоловік, син,
невістка, внучка Вікторія.

Микола Федорович сам щодня дзвонить до дітей, цікавиться, що зробили і що планують,
ще й намагається порадити щось.

діти, бо треба ворушитися, аби жити.
— А в чому найбільше щастя?
— У дітях, онуках, у правнуках…
І це мій найбільший скарб.
Микола Ковальчук найбагатший дідусь на Ратнівщині. Має аж 205 прямих
нащадків: 6 дітей, 46 онуків, 144 правнуки і 9 праправнуків! У такому повному
складі його сім’я ще ніколи не збиралася, бо це нереально. Взяти до уваги
хоча б такий факт: щорічно рід поповнюється на 10–15 осіб, а то й більше.
І незважаючи на це, чоловік знає, в якого внука чи правнука з’явилося на світ
дитятко, і знає, як нарекли його. Дідуся
поважають усі і намагаються якнайчастіше його провідати або ж зателефонувати і поцікавитися життям.
Микола Федорович сам щодня дзвонить до дітей, запитує, що зробили і що
планують, ще й намагається порадити
щось. І дуже переживає, аби не бути для
них тягарем. Фронтовик мріє, щоб усі
були здоровими, щоб був мир у державі,
а люди жили в злагоді. n

Читайте у травневому випуску іншого нашого видання

«Так ніхто не кохав»

»

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

ДЖАМАЛА
не приховує своєї другої
вагітності

Активіст Євромайдану
Артем Запотоцький:
«Стану на ноги, і ми
з Тетяною візьмемо
церковний шлюб»
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»

Фото instagram.com/eurovision.ua.

Фото з архіву Лілії ПОДКОПАЄВОЇ.

n Завтра зустрінемо разом!

www.volyn.com.ua

Лілія Подкопаєва
стала багатодітною
мамою і втретє
збирається
під вінець

Фото 112.ua.
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Ще
у продажу!!!»
с. 3—6

Понад 20 років
вони чекали
дива – і Бог
подарував
їм синочка
Матвійка

Лілія Подкопаєва
стала багатодітною мамою
стал
і втретє
втр збирається під вінець
Три дружини
Богдана
Хмельницького:
від Бога,
від чорта
і від людей

Фото tsn.ua.

«Карантин – це час і для сексу. Але…»: поради від Уляни Супрун

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які коронавіруси, друзі-поштарі доставлять наше видання вам додому!
Передплатний індекс: 60779.

Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки
НЕ ЛИШЕ ЗНАННЯ, А Й УМІННЯ,
ЩОБ СТАТИ УСПІШНИМ ФАХІВЦЕМ
Фото eenu.edu.

Такий девіз факультету психології та соціології Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки
Стиль і темп життя
сучасного суспільства,
потік різнобічної інформації,
безліч конфліктогенних
ситуацій зумовлюють потребу
у фахівцях, здатних побачити
потенціал кожної особистості
та примножити його. Сьогодні,
щоб стати успішним,
недостатньо здобути міцні
професійні знання. Потрібно
опанувати вміння гармонійно
взаємодіяти з собою та іншими
людьми, зі світом загалом, діяти
усвідомлено, цілеспрямовано
і відповідально, здобути навички
спілкування і вибудовування
стосунків, розуміти власні
мотиви поведінки та інших
людей, грамотно поводитися
в конфліктних ситуаціях, вміти
відпочивати і відновлювати свої
сили тощо
учасній людині вкрай необхідно
зрозуміти себе, мотиви своєї поведінки, сильні і слабкі вияви кожної особистості, знати прийоми
ефективної психологічної само- і взаємодопомоги. Врешті здобути відповідні психологічні вміння. Цими знаннями і вміннями ви зможете оволодіти на факультеті
психології та соціології Східноєвропейського національного університету
імені Лесі Українки.
Чому варто обрати «Психологію» чи «Соціологію» саме у Східноєвропейському національному університеті
імені Лесі Українки:
1. ДОСВІД. Університет Лесі Українки
має тривалий досвід підготовки висококваліфікованих конкурентоздатних фахівців
у галузі психології та соціології. Факультет
психології та соціології заснований у серпні
2001 року, однак його передісторія розпочинається з 1989-го, коли було здійснено
перший набір спеціалістів із вищою освітою
на перепідготовку за фахом «Практична
психологія». Сьогодні тут готують фахівців
на трьох рівнях освіти: на першому (бакалаврському) рівні за такими освітньо-професійними програмами: «Психологія»
та «Практична психологія», «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління»,
«Соціологія»; на другому (магістерському) рівні за трьома освітньо-професійними
програмами — «Психологія», «Практична
психологія (психологічне консультування та психотерапія)» та «Соціологія»; на третьому (освітньо-науковому)
рівні — за освітньо-науковою програмою
«Психологія». Факультет підтримує систему «перехресного вступу» і здійснює прийом заяв для здобуття вищої освіти за ступенем магістра у тих, хто отримав диплом
бакалавра чи спеціаліста за відповідною
спеціальністю чи за будь-якою іншою.
2. ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНА КОМАНДА ВИКЛАДАЧІВ. Головне завдання
факультету — надати можливість здобути
якісні знання студентам, допомогти сформувати практичні навички, готуючи компетентних, конкурентоспроможних фахівців. Якісний рівень навчального процесу
забезпечує професорсько-викладацький
склад: 37 досвідчених викладачів, з яких:
4 — доктори наук, професори; 33 — кандидати наук, доценти.
Діяльність факультету психології та соціології ґрунтується на добрих традиціях,
закладених видатними вченими та викладачами, які разом з організацією підготовки фахівців за спеціальностями 053 «Психологія» та 054 «Соціологія» активно на-
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Студентам факультету викладачі допомагають зростати інтелектуально та творчо.

програми
« Навчальні
збалансовано поєднують
теорію та практику,
максимально наближені
до реальних вимог та умов
майбутньої праці.

»

лагоджують академічні, наукові зв’язки,
реалізують прикладні та фундаментальні
дослідження, довготривалі соціальні проєкти з колегами вищих навчальних закладів України та закордоння, виконують грантові програми тощо.
3. СУЧАСНІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. Навчальні програми збалансовано
поєднують теорію та практику, максимально наближені до реальних вимог та умов
майбутньої праці. Студенти здобувають
ґрунтовні теоретичні знання та практичні
компетентності. Мають змогу розвивати
власні ініціативи у сфері наукових досліджень, психологічного консультування
та супроводу, психологічного просвітництва та тренінгу, психологічної діагностики. Професійний розвиток відпрацьовують
безпосередньо на базах практики: у Волинському обласному госпіталі ветеранів
війни, Луцькому навчально-реабілітаційному центрі Луцької міської ради, Волинській
обласній психіатричній лікарні, Луцькій
міській дитячій поліклініці, у Клініці дружній
до молоді, на базі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
комбінованого типу Луцької міської ради
№ 9, Луцького навчально-реабілітаційного
центру, дошкільного навчального закладу
№ 21 з групами компенсуючого типу м.
Луцька, Луцького центру професійно-технічної освіти та ін.
Студенти-магістри набувають практичний досвід у форматі супервізорської
практики в Консультативному центрі психологічних послуг. А ще отримують можливість самостійно сформувати траєкторію навчання на сертифікованих курсах
підвищення професійної компетентності.
Приміром, за програмами «Арт-терапія
як метод психологічної допомоги» (АК від
24.07.2015 р., протокол № 118, наказ
МОН України від 28.07.2015 р. № 1707л.)
(286 год.), «Клієнт-центрована психотерапія у роботі з дітьми та дорослими»
(Ліцензія МОН № 145 від 01.08.2019 р.)
(380 год.), «Арт-терапевтичні технології
в роботі з дітьми», «Прикладні психотехнології активізації особистісного ресурсу»

(72 год.), сімейної психології «Щаслива
сім’я» (72 год.), тренерської майстерності «Школа тренерської майстерності»
(80 год.) тощо. Консультативний центр
психологічних послуг є базою для проходження переддипломної практики та проведення наукових досліджень для магістерських робіт.
Навчальна програма побудована
на етичних підходах та повазі до людської
гідності. Студенти активно задіяні у науково-дослідну роботу, вивчаючи формування ключових компетентностей особистості в умовах інклюзивної освіти на базі
НВК № 20 міста Луцька, долучаються
до розробки програм і проведення психолого-педагогічних досліджень у контексті
профілактики розмаїтих девіацій, проблем
соціалізації та професійного самовизначення на базі Луцького навчально-реабілітаційного центру.
Навчання насичене комунікацією з провідними фахівцями та стажуванням. Надзвичайно цікаво побудовані лабораторні
та практичні заняття у ЗОШ № 20 на базі
лабораторії Баламетрики, отриманої внаслідок наукової співпраці з науковцями
США. Студенти під супервізією викладачів
супроводжують та проводять індивідуальні
та групові заняття з дітьми звичайних та інклюзивних класів, перетворюючи здобуті
знання на практичні навички та вміння.
На факультеті координують міждисциплінарну співпрацю, активно підвищуючи
соціально-психологічні компетентності
публічних службовців регіону у рамках Меморандуму про співпрацю з Волинським
обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Практико-орієнтоване навчання передбачає те, що магістри факультету разом з викладачами надають платні послуги
у Психологічному консультативному центрі.
4. МОЖЛИВОСТІ НАУКОВОГО
ЗРОСТАННЯ, МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ. Викладачі факультету культивують
та всіляко підтримують науково-дослідну
роботу студентів. На факультеті діє Наукове товариство студентів та аспірантів.
Студенти спільно з викладачами проводять наукові дослідження, готують публікації та беруть участь у наукових конференціях і семінарах, всеукраїнських
студентських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. Майбутніх фахівців активно
залучають до реалізації розмаїтих проєк-

тів та програм у рамках міжнародної співпраці із Державним університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща), Вищою
школою економіки та інновацій (Польща)
та Брестським державним університетом
імені О. С. Пушкіна (Білорусь), навчальним
закладом «Українська Кирило-Мефодіївська школа» м. Брага (Португалія) та ін.
Це дає змогу краще зрозуміти можливості,
які чекають на кожного випускника після
завершення навчання, вибудувати чітке
розуміння, як відшукати власні моделі
та стратегії дієвого розв’язання соціальних проблем сьогодення.
5. СЕРЕДОВИЩЕ. Студенти стають
частиною спільноти Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки, зростають духовно та творчо.
Інтенсивне навчання збагачене різноманітними формами, здатними примножити
соціальний капітал. На факультеті функціонують органи студентського самоврядування: студентська профспілкова
організація та студентська рада. Їх представники беруть дієву участь у засіданнях
вченої ради факультету. Студентський
актив ініціює, організовує та проводить
різноманітні факультетські заходи: «Міс
факультету», «Містер факультету», активності в рамках відзначення тижня факультету, Днів Лесі Українки, тижня першокурсника, Днів науки тощо. На факультеті діє
психологічний кіноклуб, де у дружньому
колі переглядають фільми на психологічну
тематику та дискутують після перегляду.
Студентам допомагають зростати
не лише інтелектуально, а й творчо розвивати комунікативні навички, реалізовуючи таким чином прагнення сформувати
нове покоління висококваліфікованих фахівців, здатних працювати за найкращими
та найвиваженішими світовими стандартами. Тож їх задіюють до адміністрування
сторінок факультету у соціальних мережах, участі у прямих телевізійних та радійних ефірах, залучають до волонтерської
роботи, проводячи благодійні ярмарки
та майстер-класи. Наприклад, традиційними стали майстер-класи «Новорічна
іграшка» та «Новорічне диво», приурочені
до дня святого Миколая тощо.
6.ПРЕСТИЖНІСТЬ ОБРАНОЇ ПРОФЕСІЇ ТА ЗАТРЕБУВАНІСТЬ ФАХІВЦІВ
НА РИНКУ ПРАЦІ. Професії психолога
та соціолога — це робота в системі «людина-людина», мистецтво спілкування,
розуміння, підтримки та допомоги. Професії, безперечно, цікаві та творчі, актуальні та популярні.
Випускники факультету психології
та соціології отримують широкі можливості для працевлаштування: психолог,
експерт-психолог, психолог-консультант,
психолог-науковий співробітник у закладах освіти, охорони здоров’я, культури,
спорту, соціальної допомоги населенню,
юриспруденції, пенітенціарних установах,
збройних силах, УМВС, кризових центрах,
судовій системі, юридичних установах,
а також у громадських і господарських
організаціях, адміністративних органах,
науково-дослідних та консалтингових
організаціях; фахівець з мас-медіа та комунікацій з громадськістю (HR), експерт
з організації та проведення маркетингових
та рекламних кампаній, експерт аналітичних служб, консультант у політичних партіях, експерт з організації та проведення виборчих кампаній, консультант у структурах
державної влади та місцевого самоврядування, інститутах вивчення громадської
думки, медіа та аналітичних центрах і компаніях, урядових та неурядових організаціях дослідницького та консультативного
сектору в галузях соціальних досліджень.
Позитивних, успішних, найкращих наших майбутніх студентів чекаємо на факультеті психології та соціології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Запитуйте, дізнавайтесь детально про
все, що зацікавило, у декана факультету.
Контакти Тамари Дучимінської:
050 967 66 58, 096 948 54 95,
duchiminska.tamara@eenu.edu.ua.
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається квартира (новобудо-

l Продається двигун від автомобіля

ва, 15 хвилин до центру Луцька). Тел.
066 66 06 303.
l У центрі с. Старий Чорторийськ
продається житловий будинок із надвірними спорудами, є земля (11 соток). Можливий обмін на квартиру.
Тел. 066 35 30 483.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок
(81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ,
вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l 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 у Шацькому районі земельна ділянка (0.0831 га). Ціна договірна (1 км від о. Світязь). Тел.: 096 91
23 299, 068 32 75 817.

«Мерседес-123», потужність 2,4. Ціна
договірна. Тел. 067 68 42 236.
l Продається автомобіль «Део Ланос» у доброму технічному стані. Тел.
050 54 12 867.
l Терміново куплю автомобіль на
українській реєстрації у будь–якому
стані. Тел.: 095 01 32 359, 097 71 47 792.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам картоплезбиральний комбайн
«Aнна», тюковку «Сіпма», сівалку «Нодет»,
гноєрозкидач. Ціни договірні. Тел.: 050 56
24 572, 095 44 35 663, 097 79 38 808.
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.
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l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори
(МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49
57 299, 098 81 00 913.
l 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 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 різних фракцій,
відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для
блоків, цемент. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
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.

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Луцький національний технічний університет
відповідно до ст. 55 Закону України «Про вищу
освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантної
посади:
l завідувача кафедри матеріалознавства (вакантна з 01.09.2020 р.);
l завідувача кафедри екології та агрономії (вакантна з 01.09.2020 р.);
l завідувача кафедри міжнародних економічних
відносин (вакантна з 01.09.2020 р.);
l завідувача кафедри фізичної культури, спорту
та здоров’я (вакантна з 01.09.2020 р.);
l завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи (вакантна з 06.05.2020 р.).
Термін для подання документів — місяць від дня
опублікування оголошення про конкурс в засобах
масової інформації.
До обов’язкових документів, які подаються
на конкурс, є:

l заява про участь у конкурсі, написана власноруч;
l особовий листок з обліку кадрів та власноруч
написана автобіографія;
l фото — 1 шт. (на особовий листок, розміром
4 на 6 см.);
l копія паспорта;
l копія трудової книжки (за наявності в осіб, які
не працюють в Луцькому НТУ), засвідчена нотаріально або у відділі кадрів;
l копії документів про вищу освіту, науковий
ступінь, вчене звання, почесне звання, засвідчені
згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);
l список наукових праць (на вимогу комісії, наукові праці для підтвердження їх наявності);
l документи, які підтверджують підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипло-

ми, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи);
l інформаційна довідка щодо відповідності
професійно-кваліфікаційним вимогам претендента на заміщення посади, зразок якої розміщений на сайті Луцького НТУ в розділі відділу
кадрів;
l письмова згода на обробку персональних
даних.
У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади науково-педагогічного працівника є штатним науково-педагогічним працівником
Луцького НТУ або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи
за скороченим переліком:
l заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
l список наукових праць (на вимогу комісії наукові праці для підтвердження їх наявності);
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l Продам торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74
034, 096 99 43 100.
l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663, 097
75 16 430.
l Продам кізочку (2 міс.) Тел. 063
82 38 891.
l Куплю теля (живою вагою). Тел.
098 28 15 167.
l Куплю телят, корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи.
Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32
639.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення фасадів. Тел. 098 39
05 559.
l 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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений студентський квиток, виданий ТК Луцького НТУ на iм’я
Масло Вiталiй Петрович, вважати недiйсним.

l копії дипломів про повну вищу освіту, наукові
ступені, вчені звання — виключно в тому випадку,
коли таких документів до відділу кадрів Луцького
НТУ раніше не було надано, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом
кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);
l документи, які підтверджують підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені
чинним законодавством України документи) —
виключно в тому випадку, коли таких документів
до відділу кадрів Луцького НТУ раніше не було
надано.
Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача кафедри повинні мати науковий ступінь
та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
Подавати документи та звертатися за додатковою інформацією у відділ кадрів Луцького НТУ:
м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018; тел. 746110.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Колектив Волинської обласної організації Громадської організації «Всеукраїнська спілка автомобілістів» висловлює щирі співчуття рідним
і близьким з приводу смерті ветерана спілки
Володимира
Миколайовича
ГРИЦЮКА.
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n На власні очі

www.volyn.com.ua

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

За прилавками продавців усе ще не густо. Сільським господарям,
які торгували городиною, важко дістатися до міста.

Захисні екрани із поліетиленової плівки відділяють покупців
від власників товару.

«У двох покупців була підвищена температура,
то їх не пустили, а відправили додому»
Із 7 травня Луцька міськрада надала дозвіл на роботу
5 продовольчих ринків. Вони можуть працювати за умов
дотримання безпечної торгівлі. Одна з вимог — наявність
засобів захисту: масок, антисептиків у продавців,
захисних екранів. Ми поцікавилися, чи дотримуються
карантинних заходів на Центральному ринку
Євгенія СОМОВА

оловний вхід тут зачинений, але відвідувачів
пускають. Правда, тільки
в антиковідних обладунках через бокові ворота. Одні з них
поблизу овочевого павільйону,
інші — м’ясо-молочного. Хлопці при входах нагадують людям
про дотримання необхідної
дистанції, проводять температурний скринінг. Як повідомили нам, на другий день роботи
ринку перевищення температури тіла виявили у двох відвідувачів. Їх не пустили, відправи-

Г

ли додому. Загалом же лучани
законослухняні. Йдуть на ринок
у масках, дехто навіть в одноразових рукавичках. Біля прилавків довго не затримуються.
Продавці теж намагаються дотримуватися правил безпечної
торгівлі. На прилавках в усіх —
санітайзери, якими регулярно
обробляють руки.
У перші дні роботи ринку повноцінного торгу не було. Окремі
підприємці ще підвозили товар,
облаштовували робочі місця.
Скажімо, у п’ятницю, як повідомили представники адміністра-

ції ринку, у м’ясному павільйоні
працювало 15 продавців, 10 —
у молочному, ще 25 — на вулиці
продавали розсаду, овочі, фрукти. Небагато було і покупців.
— Люди, певне, ще не знають, що ринок працює, — розмірковувала пані Галина із села

у господарстві 3 корів-годувальниць. До початку карантину
регулярно, раз на тиждень, приїжджала до Луцька. Продавала
молоко, сир, масло. Бо ж то її заробіток. Із закриттям ринку виникла проблема збуту. Тож дуже задоволена, що тепер він працює.

добре, і людям, — каже пані Галина, —
« бо— жІ нам
можуть купити якісну, свіженьку продукцію.
Причім, дешевше, ніж у супермаркеті. Та й
тут безпечніше брати. Нема такого скупчення,
як у магазинах біля кас.
Липа Горохівського району,
котра привезла молокопродукцію. — Та й дістатися нині
тяжко. Громадський транспорт
не ходить, а власна машина є
не у всіх.
Жінка розповіла, що має

»

— І нам добре, і людям, —
каже, — бо ж можуть купити якісну, свіженьку продукцію. Причім,
дешевше, ніж у супермаркеті.
Та й тут безпечніше брати. Нема
такого скупчення, як у магазинах
біля кас.

РЕКЛАМА

n Зверніть увагу!

10 гривень –

Міносвіти планує провести ЗНО з 25 червня

монети таким
номіналом із
портретом Івана
Мазепи з’являться
в Україні 3 червня.

Свої дії узгоджує з головним санітарним
лікарем України Віктором Ляшком
Оксана КОВАЛЕНКО

овнішнє незалежне оцінювання, за планами
Міністерства освіти та науки, має відбутися з 25 червня до 17 липня. Про це в ефірі
одного з телеканалів розповіла виконувачка
обов’язків міністра освіти та науки Любомира

Фото Богдана ГОНЧАРУКА.

!

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Настю Альохіну, яка
дюймовочкою з’явилася на світ у Нововолинську,,
зуміли виходити у Волинській обласній дитячій
лікарні. Нині їй уже 15
с. 17—19

Читайте у травневому випуску іншого нашого видання

«Читанка для всіх»

»

Читанка
для всіх

l ОСОБИСТІСТЬ Найспівочіший український ректор

упевнений, що народжений ним «феномен Поплавського»
через пів століття вивчатимуть у школах
с. 7—9

»

Фото з фейсбук-сторінки Михайла ПОПЛАВСЬКОГО.

корисні поради

Ще
у продажу!!!

Що входить
у «Тарілку здорового
харчування»

Співаючий ректор
Михайло Поплавський:
«Все, крім некролога, –
це піар!»

№4— 5 (18—19)
Ціна 10 грн

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ:
«Все, крім некролога, — це піар»

Вони можуть
бути в обігу
20–25 років. Це
у 12 разів довше
за банкноти.

Із 650-грамової
крихітки
у Нововолинську
виросла
ось така
красуня!

Як локачинські сири
поїхали у Маріуполь
Волинянка
пошту сортує
і… букети
майструє!

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які коронавіруси, друзі-поштарі
тарі доставлять наше видання вам додому!
Передплатний індекс: 60780.
0.

Фото tsn.ua.

Із 650-грамової
крихітки виросла
ось така красуня

Фото Олександра ПІЛЮКА.

З

Мандзій. «Плануємо провести ЗНО з 25 червня
до 17 липня. Перед цим, 15–17 числа, має відбутися пробне тестування. Щоб це було безпечно, ми працюємо над алгоритмом, який повинен
схвалити державний санітарний лікар», — сказала чиновниця.
Крім того, з огляду на те, що міністерство змінило дати прийому до закладів вищої освіти, виші
найближчим часом мають опублікувати умови
та терміни вступу на своїх сайтах. n

За дотриманням порядку на території ринку стежить
адміністрація, а за санітарним
станом, виконанням продавцями вимог безпечної торгівлі — фахівці Держпродспоживслужби України в області.
Зазначимо, що в Луцьку наразі
працюють усі продовольчі ринки. Однак повноцінного торгу й
досі немає. Відновити роботу
виявилося непросто. У багатьох
підприємців зіпсувалися продукти, довелося закуповувати
свіжі, а не всі у змозі це вчасно
зробити. Є й побоювання, що
дехто може взагалі не відновити
роботу через фінансові труднощі.
Відкриття продовольчих
ринків обурило підприємців, котрі торгують товарами
промислової групи. У вівторок, 12 травня, вони прийшли
до стін Луцької міської ради
із вимогою дозволити працювати і їм. Мовляв, влада поставила їх у нерівні умови з колегами.
Вони вимагали зняти карантинні обмеження, відкрити речові
ринки. Звинувачення підприємців у дискримінації на користь
супермаркетів, які працювали
і в умовах карантину, в тому, що
міська влада встановлює обмеження для відновлення роботи
ринків із продажу промислових
товарів, здивували виконувача
обов’язків міського голови Григорія Пустовіта.
— Міська влада не приймає
рішення відкривати промислові
ринки чи ні, — сказав він. — Щоб
вони запрацювали, потрібна
постанова Кабінету Міністрів
України. Якщо уряд вирішив
не відкривати промислові ринки, то ми не маємо права цього
робити. Питання закриття приймається не на рівні міста.
Григорій Пустовіт запевнив
підприємців, що промислові
ринки будуть відкриті, щойно
уряд прийме таке рішення. n
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n Ті, що тримають небо
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Тут — понад 500 скульптур, багато з яких пан Микола нині оновлює, даючи
їм тим самим друге життя.

Майстер з болем говорить про непоправну втрату — смерть сина.

Свій «Будинок із химерами»
Микола Головань зводить
уже понад 40 років
«Інколи думаю, глянувши на цей вернісаж: невже це все я зробив?»

»

Закінчення. Початок на с. 1

Катерина ЗУБЧУК

олись, у 1970- х
роках, — говорить Микола
Микитович, — ми раді були,
коли могли дати інтерв’ю для
газети (тут же — добре слово
на адресу газети «Волинь»,
а тоді «Радянська Волинь»,
яка, як вважає майстер, зіграла в його долі велику роль. —
Авт). А зараз людина «загуглилася», натисла кілька кнопочок і бачить тебе, читає про
тебе. За підказкою в інтернеті
і знаходять мене, зокрема іноземці. І зустрічі з екскурсантами, і живе спілкування з ними
багато важать. Скульптор —
це самітник, у нього робота
мовчазна. А інколи треба виговоритися, про свої мрії розповісти, які є навіть тоді, коли
тобі життя поставило вже дві
сімки. І тоді думаю, глянувши
на цей вернісаж: невже це все
я зробив?».
За словами пана Голованя, у його вернісажі — понад
500 різних скульптур. Чи створює нині щось нове? Коли про
це зайшла мова, то ми почули
у відповідь:
— Зараз уже дотримуюся
того, що краще відреставрувати стару скульптуру і вона
одержить, як кажуть, друге дихання. Працюю тепер стільки,
наскільки здоров’я дозволяє.
І в основному оновлюю зроблене колись. А у мене стільки
всього нагромадилося за чотири десятки літ, що є до чого
руки докласти.

—К

«ДАЙТЕ МЕНІ ЯКИЙСЬ
П’ЯТАЧОК ЗЕМЛІ, ЩОБ
Я МІГ ЗРОБИТИ СОБІ
МАЙСТЕРНЮ»

Ми розмовляли з Миколою
Голованем, сидячи у ротонді,
збудованій серед двору. Власне, вона в стадії спорудження,
яке триває, за словами нашо-

Горельєф, на якому зображена сім’я скульптора.

влада міста могла б якось допомогти
« Думаю,
скульптору, який є Почесним громадянином
Луцька. Чому б не виділити йому, наприклад, хоч
якусь стипендію, щоб мав кошти на пісок, цемент?
А то ж він за свою пенсію робить те, чим наш
обласний центр гордиться, приваблює туристів.

»

го співбесідника, уже років сім.
Увагу привертають цікаві вітражі, де замість скла використані
різнокольорові пляшки. Скляна
тара, як пересвідчиться кожен,
хто побуває на обійсті, стала
для майстра затребуваним будівельним матеріалом — так
само, як і пісок, цемент.
Микола Микитович згадує,
як у 1959-му шістнадцятирічним хлопчаком став студентом Львівського мистецького
училища імені Івана Труша.
Оскільки вирішив взятися
за скульптуру і знав, що це робота нелегка, яка потребує
фізичних зусиль, то серйозно займався спортом. Вчився
аж до 1965 -го, бо й академвідпустки брав, оскільки їздив
на заробітки («працював на будівництві Північно-Кримського
каналу, бачив, як вода пішла
на півострів»). А повернувшись з дипломом до Луцька,
займався і графікою, і скуль-

птурою. Теплий спогад про
батьківське обійстя в районі Теремно, де минули кращі
роки, де створив перші роботи.
А потім сталося те, що зруйнувало цю ідилію: батьківську хату
знесли — все пішло під бульдозер. Сім’я Миколи Голованя
одержала квартиру–«хрущовку» у багатоповерхівці.
— А у мене сім’я, — пригадує майстер, — малі діти.
Як працювати, де облаштувати
майстерню? Ось такі питання
відразу постали. І я прийшов
до висновку, що треба мені йти,
як кажуть, і стукати в усі двері,
бо хто стукає, тому і відчиняють. На той час я зробив чимало скульптур для Центрального
парку культури й відпочинку
і вирішив подарувати їх містові.
Вони були встановлені на головній алеї. А вже після такого
дипломатичного жесту пішов
до тодішнього голови Луцького
міськвиконкому Юрія Сулівіна

і попросив: «Дайте мені якийсь
п’ятачок землі, щоб я міг зробити собі майстерню». І якось він
приїхав зі мною сюди, на берег
Стиру, я йому показав те місце,
де б хотів побудуватися. Врешті-решт, одержав цю ділянку.
А потім архітектор Ростислав
Метельницький зробив проєкт і сказав: даю тобі, мовляв,
основні дані, а ти вже твори
далі. Правда, при цьому застеріг, що від тих основних даних
не можна відступати ні вліво,
ні вправо. До цього «твори» було
ще далеко. Почалося, звичайно,
з того, що треба було зробити
міцний, глибиною не менше півтора метра фундамент, щоб дім
згодом не тріщав, бо ж то на болоті зводився.
Чи уявляв митець сорок
років тому, що з’явиться ось
такий «Будинок із химерами»?
Коли про це зайшла мова,
Микола Микитович сказав,
що, звичайно ж, коли брався
за цю справу, то думав зробити щось цікаве. Це «цікаве»,
нестандартне за часів Брежнєва наражалося часто на різні
перевірки, і тоді згадувалися
слова архітектора з приводу
того, що «від основних даних
проєкту не можна відступати
ні вправо, ні вліво». А вже в період горбачовської перебудови «піднявся і дім з химерами».
Майстер з болем говорить про
непоправну втрату — смерть
сина, якому Бог відпустив лише
34 земних років: от якби він
жив, то вони б удвох тут ще багато що зробили, бо в Голованя-молодшого був неабиякий
талант, і він, вважає скульптор,
перевершив би його.
«ЯКЩО ЦЕ КІТЧ,
ТО ЦЕ «КІТЧ ГОЛОВАНЯ»

У той день, коли ми були
в «Будинку із химерами», сюди
прийшов і відомий у Луцьку артменеджер Володимир
Павлік. Без лукавства скажу, що сталося це зовсім не випадково, а за попередньою

домовленістю. Знаючи, що Володимир багато років дружить
із Миколою Голованем, є автором біографічної книжки про
нього, а, крім того, проводить
тут екскурсії, і ми вирішили
побути в ролі його слухачів.
І не пошкодували. Бо пересвідчилися, що вернісаж скульптора він знає до дрібниць. Хоч,
як сам каже, п’ятнадцять років
ходить сюди, та не перестає
дивуватися, помічаючи все
нові й нові фігурки, зроблені
не за якимось одним шаблоном, — кожна чимось відрізняється.
Найперш, звичайно, ми любувалися горельєфом, на якому зображена сім’я Голованів.
Це та робота, якою майстер,
як сам говорив, гордиться:
у центрі глава родини — атлант,
який тримає на собі всі турботи, біля нього — дружина, син
і дочка. А який незвичайний
портрет скульптора в камені?
Увагу привертають натруджені руки і ноги. А де ж обличчя?
Замість нього — «Будинок із химерами» в мініатюрі – те, чому
майстер віддає своє життя.
Є у вернісажі міфічні фігури,
узагальнені образи, а є й відомі історичні постаті — бачимо
тут Любарта, Братковського,
Вітовта. І хоч, як відомо, корону
князю Вітовту так і не привезли,
Головань зобразив свого героя
з цим атрибутом на голові. Оглянувши вернісаж, ми ще раз
пересвідчилися, чому відвідувачі роблять знімки на фоні
огорожі, — навіть не заходячи
у двір, можна побачити багато
цікавого.
— Правда, — каже Володимир Павлік, — буває, що хтось
із туристів допитується, в якому ж стилі працює майстер.
А не задовольнившись відповіддю, що тут змішані стилі,
еклектика, каже: «Ну це ж, погодьтеся, кітч». У такому випадку я говорю: «Якщо це кітч,
то це «кітч Голованя» як окремий жанр мистецтва. Такого
ви не знайдете більш ніде».
І
на
продовження
того, що «Будинок із химерами» став фішкою Луцька:
— Думаю, влада міста могла б якось допомогти скульптору, який є Почесним громадянином Луцька. Чому б не виділити йому, наприклад, хоч
якусь стипендію, щоб мав кошти на пісок, цемент? А то ж він
за свою пенсію робить те, чим
наш обласний центр гордиться, приваблює туристів.
А вже від самого митця
ми почули про те, що йому
на сьогодні особливо наболіло:
— Ніяк не можу своє обійстя приватизувати, бо, як мені
кажуть, це заповідна територія. Одне слово, це та ситуація, коли потрібне відповідне
рішення на рівні Кабінету Міністрів. Тож чую від чиновників, що будівля моя, а земля —
ні. Таке враження, що відтягують вирішення цього питання
на «потім» з думкою: от тебе
не буде, і тоді ми розпорядимося усім, як захочемо…
Скульптор сподівається, що за підтримки громадськості його наболіла проблема таки буде розв’язана.
І тоді б він «духом піднявся»,
знаючи, що зроблене ним дістанеться родині, зокрема онукам,
а не піде колись з молотка. n
Більше фото та відео — на сайті
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По горизонталі:
5. Об’єм чогось у кубічних метрах. 6. Видатний українець у галузі космонавтики. 7. Одноголосне прийняття рішень усіма учасниками наради, конференції. 12. Частина порту для стоянки суден.
13. Український письменник, автор поеми «Смерть Каїна». 14.
Драма М. Старицького. 16. Частина доби. 17. Поверх, ярус. 18. Державний лад, спосіб правління. 19. Муза любовної поезії. 21. Засіб
пожежогасіння. 25. І Кравчук, і Кучма. 27. Велике портове місто в
Марокко. 28. Невеликий струнний щипковий музичний інструмент.
29. Герметично закрита банка для зберігання продуктів харчування.
30. «Батько» радянської атомної бомби.
По вертикалі:
1. Широка вулиця в місті. 2. Посудина для пиття. 3. Апогей успіху. 4. Сота частина гривні. 8. Давнє знаряддя орача. 9. Окремий звук
певної висоти у музиці. 10. Люди, що проживають в одному якомусь
місці. 11. Орган місцевого самоврядування у Швеції. 14. Небезпечний мандрівник по венах. 15. Окремий виступ артиста чи групи
артистів. 20. Комедія М. Гоголя. 22. Позитивний полюс джерела
струму. 23. Замкнута крива яйцеподібної форми. 24. Спортивна гра
з м’ячем і кийком. 26. Давній вид індійського народного театру.
27. Холодна північна частина Євразії.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля Ратнівського району.

Програма телепередач на 18 – 24 травня
ПОНЕДІЛОК, 18 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 15:00, 18:00, 21:00,
01:05, 02:30, 05:20 Новини
09:00 ПРОФІЛАКТИКА КАНАЛУ
14:00, 14:00, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:15
Телепродаж 16:50, 03:00 Х/ф
«ХАРТЛАР_#СТАРІ» 18:20,
01:35 Тема дня 19:20 Д/ц «Світ
дикої природи» 19:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:25, 01:25,
02:50, 05:40 UA:Спорт 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Х/ф
«ХАЙТАРМА» 04:20 Енеїда

1+1

помилувати» (12+)
10:05, 14:50 Т/с «Сліпа» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 ВікнаНовини
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:40 Т/с «Два полюси
любові» (16+)

ICTV
05:00 Секретний фронт
05:55 Громадянська оборона
06:45 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 13:20 Т/с «Один у полі
воїн» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:35, 16:20 Х/ф «ЗАГІН
ГЕРОЇВ» (16+)
16:50 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:05, 21:20 Х/ф
«ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК-2: ДУХ
ПОМСТИ» (16+)
22:05 Свобода слова
23:55 Х/ф «ЛЮДИНА-ВОВК»
(18+)

ВІВТОРОК, 19 ТРАВНЯ
2+2

06:00 «Помста природи»
08:35, 18:15 «Спецкор»
09:15, 18:45 «ДжеДАІ»
09:50 «Загублений світ»
14:30 Х/ф «КОМАНДА ВІСІМ:
У ТИЛУ ВОРОГА» (16+)
16:20 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20:10 Т/с «Брати по крові» (16+)
22:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-10» (16+)
23:40 Х/ф «НІЛ СТРАЙКЕР І
ТИРАН ЧАСУ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Профілактика 09.00
Топ-матч 09.15 Журнал Ліги
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
чемпіонів 09.45, 17.40 Yellow
«Сніданок з 1+1»
10.00 «Великий футбол» 11.15,
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
22.45 Дніпро - Сент-Етьєн
16:45, 19:30 ТСН:
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА
«Телевізійна служба
13.00 «Суперматч» (Постшоу).
новин»
Тревел-шоу 13.55 Динамо
09:25, 10:20 «Життя відомих
(К) - Локомотив (2003 /04).
людей 2020»
Золота колекція Ліги чемпіонів
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
13:10 «Любий, ми
15.50 МЮ - Інтер. 1/8 фіналу
переїжджаємо»
НОВИЙ КАНАЛ (2008 /09). Золота колекція
13:45 «Одруження наосліп 6»
Ліги чемпіонів 17.50 Боруссія
15:40 «Світ навиворіт 11: Китай» 06:00 Таємний агент. Пост-шоу
(Д) - Шальке. Чемпіонат
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+) 07:00 Х/ф «ОСТРІВ НАДІЇ»
Німеччини 19.35 Хет-трик:
10:30
Х/ф
«ДЖИМ
УДЗИК
І
19:00 «Секретні матеріали
Луїс Адріану. Золота колекція
МАШИНІСТ
ЛУКАС»
2020»
12:20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) Ліги чемпіонів. Прем’єра 19.40
20:30 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
БАТЕ - Шахтар (2014 /15).
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+) 14:10 Х/ф «ВОДНИЙ МИР»
Золота колекція Ліги чемпіонів
16:30 Х/ф «ТОР 3» (12+)
22:45 «Гроші 2020»
21.30 #залишайсязФутболом
19:00 Від пацанки до панянки
23:55 «Дубінізми 2020»
00.35 Вердер - Баєр. Чемпіонат
(16+)
Німеччини 02.20 Лаціо - Наполі
21:00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
ІНТЕР
23:00 Х/ф «П’ЯТА КАТЕГОРІЯ» (2018 /19). Чемпіонат Італії
03.00 «Орел і Решка. Шопінг»
04.05 Олександрія - Колос.
(12+)
04.15 Мультфільм 05.00
Чемпіонат України
«Телемагазин» 05.30, 22.05
МЕГА
«Слідство вели... з Леонідом
ТЕТ
06:00 Бандитська Одеса
Каневським» 07.00, 08.00,
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00
07:25, 01:35 Правда життя
09.00, 12.00, 17.40 Новини
08:50, 00:25 Речовий доказ
М/ф «Зачарований будинок»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
10:00, 12:00, 18:00 Сіяя: з
09.30, 22.30 Панянка-селянка
з Інтером» 09.50, 18.00,
нами у дику природу 11:00,
14.30 Х/ф «СВІТАНОК
02.15 Ток-шоу «Стосується
17:00 Боротьба за виживання
ПЛАНЕТИ МАВП» (16+) 16.45
кожного» 11.45, 12.25 Х/ф
13:00 Скептик 14:30, 19:50
«ПЕРЕМАГАЮЧИ ЧАС» (16+)
Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (16+) 18.30
Секретні
території
15:25,
23:35
14.05 Х/ф «У ВЛАДІ СТИХІЇ»
Х/ф «ВІК АДЕЛАЙН» 20.15
Загадки
Всесвіту
16:10,
21:45
15.55 «Чекай на мене. Україна»
Х/ф «СТІВЕН ХОКІНГ: ТЕОРІЯ
Ефект Нострадамуса 19:00
20.00 «Подробиці» 21.00
ВСЬОГО» (16+) 00.30 Казки У
Брама часу 20:45 Секрети
«Речдок. Особливий випадок.
01.30 Щоденники Темного
Другої світової 22:35 Невідома
По ту лінію фронту» 23.50 Т/с
(16+) 02.50 Теорія зради 03.40
«Головний калібр» 01.10 Т/с «Я Південна Америка 02:40 Там,
Т/с «Домашній арешт» 04.30
де нас нема
подарую тобі світанок» (12+)
Віталька 05.50 Корисні підказки

УКРАЇНА
07:30 Контролер
08:00 Агенти справедливості
(12+)
10:00 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:30, 15:20 Т/с «Філін» (16+)
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні
16:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночі таємниці»
(16+)
23:30 Т/с «Час іти, час
повертатися» (12+)

СТБ
06:30 Т/с «Одружити не можна

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 «Скептик»
08:25 М/ф «Земля до початку
часів: Подорож
хоробрих»
09:50 М/ф «Балто 3: Крила
змін»
11:15 Х/ф «ХАТІКО:
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
13:00 Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР» (16+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
19:20 «Орел і Решка. На краю
світу»
23:50 Х/ф «ДОРІАН ГРЕЙ»
(18+)

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop» 05.45
М/ф «Мауглі» 06.50 М/ф «Ну,
постривай!» 07.50, 16.50,
20.50, 02.45 «Випадковий
свідок» 08.55 Х/ф «СПРАВА
РУМЯНЦЕВА» 10.50 Х/ф
«ЧОРНА СТРІЛА» 12.30, 16.30,
19.00, 22.00, 02.15 «Свідок»
12.50 «Таємниці світу» 14.15
«Таємниці кримінального світу»
15.25 «Втеча. Реальні історії»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
«Легенди карного розшуку»
22.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
00.15 «Склад злочину» 01.05,
02.50 «Речовий доказ» 03.40
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ

Качури. Фільм 2.
«Мережева загроза» (16+)
06:50 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
08:25, 18:15 «Спецкор»
09:05, 18:45 «ДжеДАІ»
09:40, 17:20 «Загублений світ»
12:30 «Помста природи»
13:10 Х/ф «СЛЬОЗИ СОНЦЯ»
(16+)
15:20 Х/ф «МЕРКУРІЙ В
НЕБЕЗПЕЦІ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20:10 Т/с «Брати по крові» (16+)
ICTV
22:00, 23:40 Т/с «CSI: Місце
злочину-10» (16+)
05:40, 20:15 Громадянська оборона
22:50 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
06:30 Ранок у великому місті
(16+)
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
ФУТБОЛ-1
10:05 Секретний фронт
06.00 Барселона - Реал (2017
10:55, 13:15 Х/ф «ЯСОН І
/18). Чемпіонат Іспанії 07.45
АРГОНАВТИ»
Журнал Inside Serie A. Чемпіонат
12:45, 15:45 Факти. День
14:45, 16:15, 21:20 Т/с «Пес» (16+) Італії 08.15 Карпати - Севілья
(2010/11). Ліга Європи УЄФА
17:05 Х/ф «СТІЛЬНИКОВИЙ»
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
18:45, 21:00 Факти. Вечір
10.10 Yellow. Прем’єра 10.20,
22:30 Х/ф «СМЕРТЬ СТАЛІНА»
1+1
21.30 #залишайсязФутболом
(16+)
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
11.25, 22.45 Дніпро - Олімпіакос.
1/16 фіналу (2014 /15). Ліга Європи
з 1+1»
НОВИЙ КАНАЛ
УЄФА 13.15 «Суперматчі». Ліга
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
06:00, 07:15 Kids Time
Європи УЄФА 13.25, 17.35 Журнал
19:30 ТСН: «Телевізійна
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
Ліги чемпіонів 13.55 Інтер - Динамо
служба новин»
(К) (2003 /04). Золота колекція Ліги
09:25, 10:20 «Життя відомих людей 07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
чемпіонів 15.50 МЮ - Порту. 1/4
2020»
11:50 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФІДІВ»
фіналу (2008 /09). Золота колекція
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
Ліги чемпіонів 18.00 Передмова до
(16+)
13:10 «Любий, ми
«Мілан-Інтер» (2004 /05). Золота
15:10 Хто зверху? (12+)
переїжджаємо»
17:00, 19:00 Хто проти блондинок? Колекція Ліги чемпіонів з
13:45 «Одруження наосліп 6»
А. Шевченком 18.05 Мілан - Інтер.
(12+)
15:30 «Світ навиворіт 11: Китай»
20:40 Х/ф «ШТОРМУ НАЗУСТРІЧ» 1/4 фіналу (2004 /05). Золота
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
Колекція Ліги чемпіонів з А.
(16+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
Шевченком 19.50 Інтер - Мілан. 1/4
22:20 Х/ф «ПРОТИ ШТОРМУ»
20:45 Т/с «Матусі 2» (12+)
фіналу (2004 /05). Золота Колекція
(12+)
22:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС - 2» (16+)
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
00.35 Боруссія (Д) - Шальке.
МЕГА
ІНТЕР
Чемпіонат Німеччини 02.20
03.45 «Щоденник вагітної» 04.10 06:00 Бандитський Київ 07:55,
Ювентус - Лаціо (2018 /19).
«Навколо М» 04.55 «Телемагазин» 01:35 Правда життя 08:55, 00:25
Чемпіонат Італії
Речовий доказ 10:05, 12:05, 18:10
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Сіяя: з нами у дику природу 11:05,
Леонідом Каневським» 07.00,
ТЕТ
17:10 Боротьба за виживання 13:05
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
Скептик 14:35, 19:50 Секретні
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30
території 15:30, 23:35 Загадки
з Інтером» 10.00 «Корисна
Одного разу під Полтавою 08.30,
Всесвіту 16:20, 21:45 Ефект
програма» 11.05 Т/с «Мене
Нострадамуса 19:10, 04:20 Брама 09.30 Одного разу в Одесі 09.00,
звати Мелек» (12+) 12.25 Т/с «Не
16.30, 20.00, 21.00 Танька і
часу 20:45 Секрети Другої світової
відпускай мою руку» (12+) 13.50,
Володька 10.00, 17.30 4 весілля
22:35
Невідома
Південна
Америка
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
12.00 Панянка-селянка 14.00 Х/ф
02:40
Аджимушкай.
Підземелля
«Речдок. Особливий випадок. Під
«ГОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
смерті
03:30
Академік
Корольов
чужим ім’ям» 18.00, 19.00, 02.15
(16+) 15.40 Країна У 22.00 Сімейка
Ток-шоу «Стосується кожного»
У 23.00 Т/с «Нове життя Василини
К-1
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Павлівни» 00.00 Казки У 01.00
Особливий випадок. По ту лінію
06:30 «TOP SHOP»
Щоденники Темного (16+) 02.20
фронту» 23.50 Т/с «Головний
(kat17+) 02.50 Теорія зради 03.40
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
калібр» 01.10 Т/с «Я подарую тобі
Т/с «Домашній арешт» 04.30
08:25 «Дай лапу»
світанок» (12+)
Віталька 05.50 Корисні підказки
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:45, 19:20 «Орел і Решка. На
УКРАЇНА
НТН
краю світу»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
05.45 М/ф «Пригоди Буратіно»
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
Україною
06.55 М/ф «Ну, постривай!» 07.55,
реліквіями»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
16.50, 20.50, 02.50 «Випадковий
13:15 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
23:00 Сьогодні
МІЖНАРОДНА ЛЮДИНА- свідок» 08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00, 02.20 «Свідок» 09.00 Х/ф
09:30 Зірковий шлях
ЗАГАДКА»
«МАЧУХА» 10.45 Х/ф «ДОЛЯ
11:20 Реальна містика
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
ЛЮДИНИ» 12.50 «Свідок. Агенти»
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
Навколо світу»
14.15 «Таємниці кримінального
16:00 Історія одного злочину (16+) 20:15 «Орел і Решка.
світу» 15.20 «Правда життя.
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
Перезавантаження»
Професійні байки» 18.20 «Будьте
21:00 Т/с «Жіночі таємниці» (16+)
23:50 Х/ф «БУТИ АСТРІД
здоровi» 19.30 «Легенди карного
23:20 Контролер
ЛІНДГРЕН» (12+)
розшуку» 22.30 Х/ф «88 ХВИЛИН»
(16+) 00.30 «Склад злочину» 01.25,
2+2
СТБ
03.15 «Речовий доказ» 04.00
«Правда життя»
06:00 Т/с «Ділянка лейтенанта
05:55 Т/с «Папаньки-2» (12+)

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, 02:30, 05:20
Новини 09:00 Т/с «Полдарк» 10:00
Всеукраїнська школа онлайн.
Українська література 10:35
Всеукраїнська школа онлайн.
Фізика 11:05, 12:15 Всеукраїнська
школа онлайн. Руханка 11:10
Всеукраїнська школа онлайн.
Історія України 11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Біологія 12:20
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 13:10, 15:10 «На
Карантині»: марафон 16:20, 00:30
Телепродаж 16:50 Схеми. Корупція
в деталях 17:30 Д/ц «СуперЧуття»
18:20, 03:00 Тема дня 19:20 Д/ц
«Світ дикої природи» 19:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:35, 23:55,
05:50 UA:Спорт 21:45 #ВУКРАЇНІ
22:15 Святі та грішні 00:00 Перша
шпальта 03:55 Спільно 04:25
UA:Фольк. Спогади

07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:10, 14:50 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 Вікна-Новини
15:35 «Хата на тата» (12+)
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:40 Т/с «Папаньки - 2»
(12+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

СЕРЕДА, 20 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,
02:30, 05:20 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія 11:45 Всеукраїнська
школа онлайн. Географія 12:20 Д/ц
«Боротьба за виживання» 13:10,
15:10 «На Карантині»: марафон
16:20, 00:30 Телепродаж 16:50,
00:00, 03:55 #ВУКРАЇНІ 17:30 Д/ц
«СуперЧуття» 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Світ дикої природи» 19:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:35, 23:55,
05:50 UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15, 03:00 Т/с «Епоха честі» 04:25
UA:Фольк. Спогади

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35, 13:10
«Любий, ми переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:30 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Матусі 2» (12+)
22:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС - 3:
ОСТАННІЙ КОНТАКТ»
(16+)

ІНТЕР
03.45 «Щоденник вагітної» 04.10
«Навколо М» 04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
(12+) 12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13.50, 14.45, 15.40
«Речдок» 16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим ім’ям» 18.00,
02.10 Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту лінію
фронту» 23.50 Т/с «Головний
калібр» 01.05 Т/с «Я подарую тобі
світанок» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «День сонця» (12+)
23:20 Зірковий шлях. Вечір

СТБ
05:55, 20:15 Т/с «Папаньки-2» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:10, 14:50 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 Вікна-Новини
15:25 «Хата на тата» (12+)
18:15 «СуперМама»
22:40 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

20:50 Х/ф «ХВИЛЯ» (16+)
22:50 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:40,
01:35 Правда життя 08:45, 00:25
Речовий доказ 09:55, 11:55, 18:00
Сіяя: з нами у дику природу 10:55,
17:00 Боротьба за виживання 12:55
Скептик 14:25, 19:50 Секретні
території 15:20, 23:35 Загадки
Всесвіту 16:10, 21:45 Ефект
Нострадамуса 19:00 Брама часу
20:45 Секрети Другої світової 22:35
Невідома Південна Америка

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:45, 20:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:15, 23:50 Х/ф «ІСПИТ ДЛЯ
ДВОХ»
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
19:20 «Орел і Решка. На краю світу»

2+2
06:00 Т/с «Ділянка лейтенанта
Качури. Фільм 2.
«Мережева загроза» (16+)
06:50 Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
В ДЖУНГЛІ» (16+)
08:25, 18:15 «Спецкор»
09:05, 18:45 «ДжеДАІ»
09:40, 17:20 «Загублений світ»
12:25 «Помста природи»
13:00 Х/ф «ГОНЩИК»
15:05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
(16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20:10 Т/с «Брати по крові» (16+)
22:00 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
(16+)
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-10»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Атлетік - Барселона.
Чемпіонат Іспанії 07.45 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
08.15 Вердер - Баєр. Чемпіонат
Німеччини 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.10, 21.30
#залишайсязФутболом 11.15,
22.45 Олімпіакос - Дніпро. 1/16
фіналу (2014 /15). Ліга Європи УЄФА
13.05 Чемпіонат Німеччини. Огляд
туру 13.55 Динамо (К) - Арсенал
(2003 /04). Золота колекція Ліги
чемпіонів 15.50 МЮ - Арсенал.
1/2 фіналу (2008 /09). Золота
колекція Ліги чемпіонів 17.40
Yellow 17.50 Передмова до «Ман
Сіті-Монако» (2016 /17). Золота
колекція Ліги чемпіонів 17.55 Ман
Сіті - Монако. 1/8 фіналу (2016 /17).
Золота колекція Ліги чемпіонів
19.40 Монако - Ман Сіті. 1/8
фіналу (2016/17). Золота колекція
Ліги чемпіонів 21.25 Післямова
до «Монако-Ман Сіті» (2016 /17).
Золота колекція Ліги чемпіонів
00.35 Лейпциг - Фрайбург.
Чемпіонат Німеччини 02.20 Наполі
- Мілан (2018 /19). Чемпіонат Італії
04.05 Олімпік - Львів. Чемпіонат
України

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, 17.30
4 весілля 12.00 Панянка-селянка
ICTV
14.00 Х/ф «ВІК АДЕЛАЙН» 22.00
05:40, 10:05 Громадянська оборона Сімейка У 00.00 Казки У 01.00
06:30 Ранок у великому місті
Щоденники Темного (16+) 02.20
08:45 Факти. Ранок
(kat17+) 02.50 Теорія зради 03.40
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
Т/с «Домашній арешт» 04.30
11:40, 13:15 Х/ф «В ТИЛУ
Віталька 05.50 Корисні підказки
ВОРОГА» (16+)
НТН
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:15, 21:20 Т/с «Пес» (16+) 05.00, 04.50 «Top Shop» 06.00
16:25 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
М/ф «Дюймовочка» 06.30 М/ф
СХОДИТЬ» (16+)
«Малюк і Карлсон» 06.55 М/ф «Ну,
18:45, 21:00 Факти. Вечір
постривай!» 07.55, 16.50, 20.50,
20:15 Секретний фронт
02.45 «Випадковий свідок» 08.30,
22:25 Х/ф «КРОЛИК ДЖОДЖО»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15
(12+)
«Свідок» 09.00 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ
ДРУЗІ» 10.45 Х/ф «88 ХВИЛИН»
НОВИЙ КАНАЛ
(16+) 12.55 «Будьте здоровi» 14.15
«Таємниці кримінального світу»
06:00, 07:15 Kids Time
15.20 «Правда життя. Професійні
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
байки» 18.20 «Вартість життя»
07:20 Вар’яти (12+)
19.30 «Легенди карного розшуку»
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
22.30 Х/ф «СУТИЧКА» (16+) 00.35
11:40 Х/ф «МОЯ ДІВЧИНА
«Склад злочину» 01.20, 02.55
МОНСТР» (12+)
«Речовий доказ» 03.50 «Правда
13:50 Х/ф «ІЗ 13 В 30»
життя»
15:30, 19:00 Хто зверху? (12+)

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

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок
з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих людей
2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35, 13:10
«Любий, ми переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:40 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
22:30 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
03.40 «Щоденник вагітної» 04.00
«Навколо М» 04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером» 10.00 «Корисна програма»
11.05 Т/с «Мене звати Мелек»
(12+) 12.25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13.50, 14.45, 15.40
«Речдок» 16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим ім’ям» 18.00,
19.00, 02.10 Ток-шоу «Стосується

кожного» 20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. По ту
лінію фронту» 23.50 Т/с «Головний
калібр» 01.05 Т/с «Я подарую тобі
світанок» (12+)

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину (16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Невипадкові зустрічі»
(12+)
23:20 Слідами

СТБ
05:55, 20:15 Т/с «Папаньки-2» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 Т/с «Коли ми вдома»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:00, 14:50 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
(12+)
14:30, 17:30, 22:00 Вікна-Новини
15:45 «Хата на тата» (12+)
18:15 «СуперМама»
22:40 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:55, 13:20 Х/ф «КРОЛИК
ДЖОДЖО» (12+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:25, 16:15, 21:20 Т/с «Пес» (16+)
16:55 Х/ф «СМЕРТЬ СТАЛІНА»
(16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Анти-зомбі
22:25 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Х/ф «ЗА ПОДИХ ВІД ТЕБЕ»
(16+)

П’ЯТНИЦЯ, 22 ТРАВНЯ
13:30 Х/ф «ПРОТИ ШТОРМУ»
23:40 Т/с «CSI: Місце злочину-10»
(12+)
(16+)
15:50 Х/ф «ШТОРМУ НАЗУСТРІЧ»
ФУТБОЛ-1
(16+)
17:20, 19:00 Хто зверху? (12+)
06.00 Топ-матч 06.10 Барселона
20:50 Х/ф «ПОМПЕЇ» (16+)
- Валенсія. Чемпіонат Іспанії
22:50 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)
08.00, 13.45 Yellow 08.10
Боруссія (Д) - Шальке. Чемпіонат
МЕГА
Німеччини 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.10, 21.30
06:00 Бандитський Київ 07:40,
#залишайсязФутболом 11.15,
01:35 Правда життя 09:00, 00:25
Речовий доказ 10:10, 12:10, 18:10 22.45 Дніпро - Аякс. 1/8 фіналу
Сіяя: з нами у дику природу 11:10, (2014 /15). Ліга Європи УЄФА 13.05
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
17:10 Боротьба за виживання
13.15 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
13:10 Скептик 14:40, 19:50
13.55 Арсенал - Динамо (К) (2003
Фантастичні історії 15:30, 23:35
/04). Золота колекція Ліги чемпіонів
Загадки Всесвіту 16:20, 21:45
Ефект Нострадамуса 19:10 Брама 15.50 Арсенал - МЮ. 1/2 фіналу
часу 20:45 Секрети Другої світової (2008 /09). Золота колекція Ліги
22:35 Невідома Південна Америка чемпіонів 17.35 Журнал Inside Serie
A. Чемпіонат Італії 18.00 Уніон 02:40 Бандитська Одеса
Баварія. Чемпіонат Німеччини 19.45
Металіст - Аустрія (2011 /12). Ліга
К-1
Європи УЄФА. Прем’єра 00.35
06:30 «TOP SHOP»
Айнтрахт - Боруссія (М). Чемпіонат
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
Німеччини 02.20 Мілан - Рома (2018
08:25 «Дай лапу»
/19). Чемпіонат Італії 04.05 Львів 08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
Олександрія. Чемпіонат України
09:45, 20:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
ТЕТ
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
реліквіями»
16.05, 17.00, 19.30, 20.30, 21.30
13:15 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
Одного разу під Полтавою 08.30,
15:00, 22:00 «Орел і Решка. Навколо 09.30 Одного разу в Одесі 09.00,
світу»
16.35, 20.00, 21.00 Танька і Володька
19:20 «Орел і Решка. На краю світу» 10.00 Т/с «Нове життя Василини
23:50 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
Павлівни» 11.00, 17.30 4 весілля
МІЖНАРОДНА ЛЮДИНА- 12.00 Панянка-селянка 14.00 Х/ф
«НАЗАД У МАЙБУТНЄ 3» 22.00
ЗАГАДКА»
Сімейка У 00.00 Казки У 01.00
2+2
(kat17+) 02.30 Теорія зради 03.20
БарДак 04.10 Віталька 05.50
06:00 Т/с «Ділянка лейтенанта
Корисні підказки
Качури. Фільм 2.
«Мережева загроза» (16+)
НТН
06:50 Х/ф «КОМАНДА ВІСІМ: У
05.50
М/ф
«Дикі
лебеді» 06.55 М/ф
ТИЛУ ВОРОГА» (16+)
«Три паньки» 07.30 М/ф «Як козаки
08:30, 18:15 «Спецкор»
у хокей грали» 07.50, 16.50, 20.50,
09:10, 18:45 «ДжеДАІ»
02.45 «Випадковий свідок» 08.30,
09:45 «Рішала»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.15
11:40, 17:20 «Загублений світ»
«Свідок» 09.00 Х/ф «ТРИВОЖНА
13:35 Х/ф «МЕДОВИЙ МІСЯЦЬ У НЕДІЛЯ» 10.40 Х/ф «СУТИЧКА»
ВЕГАСІ» (16+)
(16+) 12.50 «Вартість життя» 14.15
15:25 Х/ф «ПІК ДАНТЕ»
«Таємниці кримінального світу»
19:15 Т/с «Опер за викликом-2»
15.25 «Правда життя. Професійні
(16+)
байки» 18.20, 04.00 «Правда життя»
20:05 Т/с «Опер за викликом-4»
19.30 «Легенди карного розшуку»
22.30 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ, ПОЛІЦІЯ!»
(16+)
00.30 «Склад злочину» 01.25, 03.10
21:55 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
«Речовий доказ»
(16+)

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, 00:05, 02:30,
05:30 Новини 09:25 Енеїда
10:35 М/с «Чорний пірат» 12:10,
00:30 Телепродаж 12:45 Х/ф
«КОРОЛІВСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ»
15:00 Країна пісень 16:00,
04:35 #ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц
«Погляд з середини» 17:35
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ф
«Острови. Карибські острови:
Занурення з акулами» 20:25 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:20
Д/ц «Супер-Чуття» 22:00 Х/ф
«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ» 02:50 Х/ф
«ЗРАДНИК» 05:00 Бюджетники

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
13:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
(16+)
15:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ПЕРШИЙ КЛАС» (16+)
17:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечірній квартал 2019»
23:10 «Світське життя. 2020
дайджест»

ІНТЕР
03.00 «Чекай на мене. Україна»
04.25 «Щоденник вагітної»
04.45 «Телемагазин» 05.15
Х/ф «ДЕ ТИ, БАГІРО?» 06.35
«Слово Предстоятеля» 06.40
Х/ф «АРТИСТ З КОХАНОВКИ»
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА» 13.35 Х/ф «БУДЬТЕ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ» 15.15
Х/ф «ЄДИНА» 17.10, 20.30 Т/с
«Її чоловіки» (12+) 20.00, 02.40
«Подробиці» 22.00 «Ювілейний

концерт «Пісняри. 50 років» 23.20
Х/ф «ДВОЄ ПІД ДОЩЕМ» (16+)
01.10 Х/ф «ДІДЬКА ЛИСОГО»
(16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Жіночі таємниці» (16+)
14:45, 15:20 Х/ф «ВИХОВАННЯ
ТА ВИГУЛ СОБАК І
ЧОЛОВІКІВ» (12+)
17:10, 21:00 Т/с «Опікун» (12+)
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дружина за обміном»
(12+)

СТБ
06:05, 09:35 «Неймовірна правда
про зірок»
08:00, 11:20 Т/с «Коли ми вдома»
13:55 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
21:30 «СуперМама»

ICTV
05:15 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:30 Факти
05:55 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
07:50, 08:40 Перше, друге і
компот!
09:25, 13:00 Т/с «Закляті друзі»
(16+)
12:45 Факти. День
13:30 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
(12+)
15:05 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
16:55 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ПОКЛИК ДЖУНГЛІВ»
(12+)
21:15 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА»
(16+)
23:10 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time

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 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22:05 «Вечірній квартал 2019»
23:50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
ПОЧАТОК. РОСОМАХА»
(16+)

ІНТЕР
03.35 «Щоденник вагітної» 04.00
«Навколо М» 04.55 «Телемагазин»
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна

21:00 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
програма» 11.05 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 12.25 Т/с «Не
23:20 Х/ф «МОНСТРИ
відпускай мою руку» (12+) 13.50,
АТАКУЮТЬ» (18+)
14.45, 15.40, 23.45 «Речдок» 16.35
МЕГА
«Речдок. Особливий випадок. Під
чужим ім’ям» 18.00, 01.30 Ток-шоу 06:00 Бандитська Одеса 08:25,
«Стосується кожного» 20.00
01:35 Правда життя 09:25,
«Подробиці тижня»
00:25 Речовий доказ 10:35,
12:35, 18:05 Сіяя: з нами у дику
УКРАЇНА
природу 11:35 Боротьба за
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
виживання 13:35 Скептик 14:35,
19:55 Фантастичні історії 15:25,
Україною
23:35 Загадки Всесвіту 16:15,
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
21:45 Ефект Нострадамуса
Сьогодні
17:05, 20:45 Секрети Другої
09:30 Зірковий шлях
світової 19:05 Брама часу 22:35
11:30, 15:30 Т/с «Жінки на тропі
Невідома Південна Америка 02:35
війни» (12+)
16:00 Історія одного злочину (16+) Ризиковане життя
20:10 Гучна справа
К-1
21:00 Свобода слова Савіка
06:30 «TOP SHOP»
Шустера
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
СТБ
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20, 21:10 «Орел і Решка.
06:00 Т/с «Майор і магія» (16+)
Перезавантаження»
11:30, 14:50 «СуперМама»
11:15 Т/с «Мисливці за реліквіями»
14:30, 17:30, 22:00 Вікна-Новини
13:00 Х/ф «ТРАСА 60»
15:30, 18:15, 19:00 «Холостяк 15:00 «Землячки»
10» (12+)
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
22:40 Т/с «Одружити не можна
Навколо світу»
помилувати» (12+)
17:50 Х/ф «ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ»
19:30 Х/ф «ЛЮБОВНИЙ
ICTV
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Анти-зомбі
11:35, 13:15 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА»
12:45, 15:45 Факти. День
14:00 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ»
(16+)
15:30, 16:15, 22:40 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
17:25, 20:05 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:20 Вар’яти (12+)
10:10 Діти проти зірок
11:50 Х/ф «П’ЯТА КАТЕГОРІЯ»
(12+)
13:20 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
15:20 Х/ф «ПОМПЕЇ» (16+)
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)

08.05 Дніпро - Фіорентина
(2013 /14). Ліга Європи УЄФА
09.50, 01.10 Yellow 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.10,
21.30 #залишайсязФутболом
11.15, 22.45 Аякс - Дніпро. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.40
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
13.55 Локомотив - Динамо (К)
(2003 /04). Золота колекція Ліги
чемпіонів 15.50 Мілан - МЮ. 1/8
фіналу (2009 /10). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17.35 Лейпциг Фрайбург. Чемпіонат Німеччини
19.20 Журнал «Повертаючись
до перемог». Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра 19.45 Севілья - Карпати
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 01.20 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
01.50 Топ-матч 02.10 Рома - Лаціо
(2018 /19). Чемпіонат Італії 04.00
Колос - Карпати. Чемпіонат України

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00,
19.30, 20.30 Одного разу під
Полтавою 08.30, 09.30 Одного
разу в Одесі 09.00, 20.00 Танька
і Володька 10.00, 17.30 4 весілля
12.00 Панянка-селянка 14.00
Країна У 16.00 М/ф «Ріо» 21.00
Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК:
ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ ПОМЕРТИ»
2+2
(16+) 22.45 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ
ДІЛО» (16+) 00.20 (kat17+) 01.50
06:00 Т/с «Ділянка лейтенанта
Теорія зради 02.40 БарДак 03.30
Качури. Фільм 2.
«Мережева загроза» (16+) Віталька 05.50 Корисні підказки
06:50 Х/ф «ВІДДАЛЕНИЙ СХИЛ»
НТН
(16+)
08:20, 18:15 «Спецкор»
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.00
09:00, 18:45 «ДжеДАІ»
М/ф «Іванко з палацу піонерів»
09:35 «Помста природи»
06.15 М/ф «Вінні Пух» 07.30
11:35, 17:20 «Загублений світ»
М/ф «Вій» 07.55, 16.50, 20.50,
13:20 Х/ф «ТЕРИТОРІЯ №8» (16+) 02.35 «Випадковий свідок» 08.30,
14:55 Х/ф «ЗВОРОТНА ТЯГА»
12.30, 16.30, 19.00, 22.00, 02.00
(16+)
«Свідок» 09.00 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
19:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
ЧОЛОВІК» 10.50 Х/ф
21:50 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
«ВІДЧИНІТЬ, ПОЛІЦІЯ!» 12.50,
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
03.50 «Правда життя» 14.15
ПОЧАТОК» (16+)
«Таємниці кримінального світу»
23:40 Х/ф «ДЕЯКА
15.20 «Правда життя. Професійні
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
байки» 18.20 «Таємниці світу»
(18+)
19.30 «Легенди карного розшуку»
22.30 Х/ф «ШВИДКІСТЬ:
ФУТБОЛ-1
АВТОБУС 657» (16+) 00.10 «Склад
злочину» 01.10, 03.20 «Речовий
06.00 Севілья - Реал. Чемпіонат
Іспанії 07.40 Журнал Ліги чемпіонів доказ»

НЕДІЛЯ, 24 ТРАВНЯ

СУБОТА, 23 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

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, 02:30, 05:20
Новини 09:00 Т/с «Полдарк»
10:00 Всеукраїнська школа
онлайн. Українська література
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
11:45 Всеукраїнська школа
онлайн. Хімія 12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Біологія 13:10,
15:10 «На Карантині»: марафон
16:20, 00:30 Телепродаж 16:50,
03:55 Перша шпальта 17:25
VoxCheck 17:30 Д/ц «СуперЧуття» 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Світ дикої природи» 19:55
Д/ц «Тваринна зброя» 21:35,
23:55, 05:50 UA:Спорт 21:45
Д/ц «Дикі тварини» 22:15, 03:00
Т/с «Епоха честі» 00:00, 04:25
Схеми. Корупція в деталях 04:50
#ВУКРАЇНІ

06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:20 Вар’яти (12+)
10:20 Хто зверху? (12+)
15:50 М/ф «Як приборкати
дракона»
17:30 М/ф «Кіт у чоботях»
19:00 М/ф «Рататуй»
21:00 Х/ф «АТАКА КОБРИ 2»
(16+)
23:00 Х/ф «МІС КУЛЯ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 07:10,
02:30 Містична Україна 08:00
Україна: забута історія 09:40
Речовий доказ 10:50 Секретні
території 11:45 Секрети Другої
світової 13:35 Народження
Європи 16:20 Невідома Південна
Америка 18:10 Ілюзії сучасності
21:00 Земля: наш час 23:45
Фантастичні історії 00:35
Боротьба за виживання 03:10
Теорія Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Ух ти show»
08:50 «Землячки»
09:45 Х/ф «АРЛО: БАЛАКУЧЕ
ПОРОСЯ»
11:10 М/ф «Всі пси потрапляють
в рай»
12:35 Х/ф «ПРИНЦЕСА СПЕЦІЙ»
14:15 Х/ф «ЛЮБОВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ» (16+)
16:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

00.35 Матч. Чемпіонат Німеччини
08.10 Ворскла - Ганновер (2011
/12). Ліга Європи УЄФА 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.10 Yellow. Прем’єра 10.20
#залишайсязФутболом 11.25,
22.45 Брюгге - Дніпро. 1/4 фіналу
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА
13.15, 19.15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА 13.25, 22.00
Журнал «Повертаючись до
перемог». Чемпіонат Іспанії 13.55
Динамо (К) - Інтер (2003 /04).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15.55, 21.25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 16.25, 19.25
LIVE. Матч. Чемпіонат Німеччини
18.25 Класичні матчі Ліги
чемпіонів. Прем’єра 20.15, 21.50
Yellow 02.20 Ювентус - Наполі
(2018 /19). Чемпіонат Італії 04.05
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30
М/ф «Дикі предки» 11.50 Х/ф
«ОСЛЯЧА ШКУРА» 13.00, 15.00
Сімейка У 13.30, 15.30 Танька і
Володька 14.00 Казки У 14.30,
16.00, 19.30, 20.30, 21.30 Одного
разу під Полтавою 16.30, 23.00
Країна У 17.00 Х/ф «ВСТИГНУТИ
ЗА ДЖОНСАМИ» 19.00, 20.00,
21.00 Одного разу в Одесі 22.00
Ігри Приколів 01.00 (kat17+)
02.30 Теорія зради 03.20 БарДак
04.10 Віталька 05.50 Корисні
підказки

2+2

НТН

06:00, 09:15 «Загублений світ»
07:30 «ДжеДАІ 2019»
13:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (16+)
14:50 Х/ф «ЧОРНИЙ ОРЕЛ»
(16+)
16:25 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)
19:00 Х/ф «ЗАГНАНИЙ» (16+)
20:45 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ» (16+)
22:20 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

05.15 Х/ф «НАЙОСТАННІШИЙ
ДЕНЬ» (12+) 06.55 Х/ф «ДО
МЕНЕ, МУХТАР!» 08.30 Х/ф
«ПРОТИСТОЯННЯ» 12.05
«Легенди карного розшуку»
15.35, 03.45 «Випадковий свідок»
18.05 «Круті 90-ті» 19.00, 03.15
«Свідок» 19.30 Х/ф «КУБАНСЬКІ
КОЗАКИ» 21.30 Х/ф «ПРОЄКТ
А» (16+) 23.30 Х/ф «ПРОЄКТ
А - 2» 01.35 «Жорстокий спорт»
03.50 «Речовий доказ» 04.50
«Top Shop»

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10,

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:00, 02:30, 05:30 Новини 09:00
Божественна літургія у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної церкви України
та всеукраїнська молитва 11:00
Недільна літургія Української Грекокатолицької церкви 12:30 Недільна
Свята меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30 Х/ф «МРІЯ
ЛЮБОВІ» 15:00 Країна пісень
15:55, 00:30 Телепродаж 16:30
#ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц «Погляд з
середини» 17:35 Т/с «Епоха честі»
19:20 Д/ф «Острови: Унікальні
Галапагоські острови: Південна
Америка» 20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:20 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:00 Х/ф «ЗРАДНИК» 02:50 Х/ф
«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ» 04:35 Енеїда
05:00 Бюджетники

1+1
06:00 Мультфільм
06:15, 07:05 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Світ навиворіт»
15:05 Х/ф «ПОДІЛИСЬ ЩАСТЯМ
СВОЇМ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС. ПОЧАТОК.
АПОКАЛІПСИС» (16+)
23:25 Х/ф «ЛЮДИ ІКС. ЛОГАН:
РОСОМАХА» (16+)

ІНТЕР
03.15 Х/ф «БУДЬТЕ МОЇМ
ЧОЛОВІКОМ» 04.35 «Орел і
Решка. Божевільні вихідні» 05.25
«Орел і Решка. Дива світу» 06.10
Х/ф «ВОЖДЬ ВИННЕТУ 3: СЛІД
ГОЛОВОРІЗІВ» 08.00 «Удачний
проєкт» 09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. Дива світу 2.
Невидане» 11.00 «Орел і Решка.
Божевільні вихідні. Невидане»
12.00 «Орел і Решка. Карантин»
13.00 «Крутіше всіх. Краще» 14.50
Х/ф «ПРИГОДИ ПАДДІНГТОНА»

16.30 Т/с «Любов не ділиться на
два» 20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ПАРАЗИТИ» (16+) 23.10 Х/ф
«БУНКЕР» 00.55 Д/п «Секретні
файли нацистів» 01.55 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:20 Т/с «Опікун» (12+)
13:10 Т/с «Невипадкові зустрічі»
(12+)
17:00, 21:00 Т/с «Годинник з
зозулею» (12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з Олегом
Панютою
23:00 Т/с «Жінки на тропі війни»
(12+)

СТБ
05:55 «Все буде смачно!»
08:25 Х/ф «ОСІННІЙ МАРАФОН»
10:15 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
11:50 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
16:35 «МастерШеф Професіонали
2» (12+)
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:55 «Один за всіх» (16+)
22:00 «Детектор брехні» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Шоу Луні Тьюнз»
07:20 Вар’яти (12+)
07:40 Від пацанки до панянки (16+)
10:20 М/ф «Кіт у чоботях»
11:50 М/ф «Рататуй»
13:40 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
16:00 Х/ф «АТАКА КОБРИ 2» (16+)
18:00 Х/ф «2012» (16+)
21:00 Х/ф «РОЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:05,
02:35 Містична Україна 07:55
Україна: забута історія 09:35
Речовий доказ 10:45, 23:45
Фантастичні історії 11:25 Секрети
Другої світової 13:30 Земля: наш
час 16:15 Невідома Південна
Америка 17:15 Полярний ведмідь
18:15 Ілюзії сучасності 21:00
Народження Європи 00:35 Сіяя: з
нами у дику природу 03:25 Гордість
України

Чемпіонат Іспанії 08.15 Металіст
- Аустрія (2011 /12). Ліга Європи
УЄФА 10.00, 15.40 Футбол NEWS
10.10 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.40, 19.15 Yellow 10.50
«Суперматчі». Ліга чемпіонів УЄФА
11.00 Топ-матч 11.10, 22.45 Дніпро
- Брюгге. 1/4 фіналу (2014 /15). Ліга
Європи УЄФА 13.00 Класичні матчі
Ліги чемпіонів 13.55 Боруссія (М)
- Динамо (К). Плей-оф (2012/13).
Золота колекція Ліги чемпіонів
15.55 Журнал Ліги чемпіонів 16.25
LIVE. Матч. Чемпіонат Німеччини
18.25 Класичні матчі Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 19.30 Барселона - Реал
(2005 /06). Чемпіонат Іспанії
21.20 «Великий футбол» 00.35
Матч. Чемпіонат Німеччини 02.20
Інтер - Мілан (2018 /19). Чемпіонат
Італії 04.05 Маріуполь - Ворскла.
Чемпіонат України

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.30 М/ф
«Рок Дог» 11.55 Х/ф «КОКО НА ВСІ
100» 13.25, 15.25 Танька і Володька
13.55 Казки У 14.25, 16.00,
19.30, 20.30, 21.30 Одного разу під
К-1
Полтавою 14.55 Сімейка У 16.30
06:30 «TOP SHOP»
Країна У 17.00 Х/ф «МІЦНИЙ
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
ГОРІШОК: ГАРНИЙ ДЕНЬ, АБИ
08:25 «Ух ти show»
ПОМЕРТИ» (16+) 19.00, 20.00,
09:00 М/ф «Всі пси потрапляють
21.00 Одного разу в Одесі 22.00
ICTV
в рай»
Х/ф «СТІВЕН ХОКІНГ: ТЕОРІЯ
10:25
Х/ф
«АРЛО:
БАЛАКУЧЕ
05:55 Скарб нації
ВСЬОГО» (16+) 00.15 Щоденники
ПОРОСЯ»
06:05 Еврика!
Темного (16+) 01.35 (kat17+) 02.05
12:00 Х/ф «БІЛЬШЕ ЗА ЖИТТЯ»
06:10 Факти
Теорія зради 02.55 Т/с «Домашній
06:40, 08:30 Громадянська оборона 13:40 «Орел і Решка. Навколо світу» арешт» 03.45 Віталька 05.50
07:35 Секретний фронт
Корисні підказки
2+2
09:15 Т/с «Відділ 44» (16+)
06:00,
08:15
«Загублений
світ»
НТН
12:45 Факти. День
07:50 «ДжеДАІ 2019»
05.20 Х/ф «КУР’ЄР НА СХІД»
13:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (12+)
14:50 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
07.00 «Слово Предстоятеля» 07.05
14:50 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
17:05 Х/ф «К-9» (16+)
«Страх у твоєму домі» 10.25 Х/ф
ПОКЛИК ДЖУНГЛІВ»
19:00 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
«КУБАНСЬКІ КОЗАКИ» 12.30
(12+)
20:45 Х/ф «ЛЮДИНА
Х/ф «ЖЕРТВА В ІМ’Я ЛЮБОВІ»
16:50 Х/ф «ПІВТОРА ШПИГУНА»
ЛИСТОПАДА» (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЄКТ А» (16+)
(16+)
22:45 Х/ф «СВІТ МАЙБУТНЬОГО» 17.00 Х/ф «ПРОЄКТ А - 2» 19.00
18:45 Факти тижня
(16+)
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
20:30 Х/ф «ПОДОРОЖ-2:
20.30 Х/ф «АКЦІЯ» 22.10 Х/ф
ФУТБОЛ-1
ТАЄМНИЧИЙ ОСТРІВ»
«ШВИДКІСТЬ: АВТОБУС 657»
(12+)
06.00 Барселона - Севілья.
(16+) 23.55 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
22:10 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
Чемпіонат Іспанії 07.45 Журнал
ЗАПИС» (16+) 01.30 «Речовий
МАЛІБУ» (16+)
«Повертаючись до перемог».
доказ»
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n СтопКадр

«Так на нараду спішила
«Бабського радіо» редколегія,
що в метушні і масок не наділа…»

Як пояснює Богдан, він вирішив стати на захист звичайних українців,
на яких із позиції грубої сили «наїжджає» відомий боксер.

Фото Олександра ПІЛЮКА.

«Алєксандр» — молодець
серед овець. А перед
молодцем — і сам вівця!

Фото Богдана ГОНЧАРУКА.

П

Не тобі
« –вирішувати,
чий
Крим, і не тобі
вирішувати, що
писати і говорити
українцям, –
заявив Богдан
Грицай.

»

глистуватого «диванного
експерта» й заввиграшки
духопелить його на рингу.
Здавалося б, тепер
уже ніхто не наважиться
зачіпати олімпійського
чемпіона Лондона-2012,
бо ще й справді «вимкне
світло» одним ударом…
Аж раптом — неначе
справдешній грім серед
ясного неба — з’являється ролик борця вільного
стилю, чемпіона України
і бронзового призера
Європи Богдана Грицая.
Кремезний 25-річний
уродженець Шепетівки
Хмельницької області

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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ІІІ місце,
50 гривень призових:
Так на нараду спішила
«Бабського радіо» редколегія,
Що в метушні і масок не наділа,
А кругом же коронавірус —
пандемія…
(Павло ОЛЕХ,
м. Любомль).
ІІ місце,
75 гривень призових:
Все зуміли: натрудились,
накохались, намолились,

723989
722007
723894
725102

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

Сьогодні пропонуємо
помізкувати над підписами до цієї світлини,
але одразу зауважуємо:
торгових марок алкоголю
не рекламувати.

Кожен учасник може
запропонувати до
23 травня будь-яку
кількість варіантів і
надіслати їх нам на адресу:
Фото opentv.media.
43025, просп. Волі, 13,
м. Луцьк, «Читанка для всіх», або на електронну
– chytanka77@gmail.com. Не забудьте вказати свої дані,
щоб отримати 250 гривень призових. Хай щастить!
«Читанку для всіх» можна передплатити у будь-якому
поштовому відділенні України (індекс – 60 780). n

Харчук Олена Андріївна
Місюк Олена Миколаївна

Міщук Олександр Ярославович

Вдовиченко Тамара Федорівна

Реклами і маркетингу

727107

Місцевого самоврядування
і сільського життя
Гарбарчук Костянтин Володимирович 725102

Інформації
Козюпа Мирослава Павлівна

720666

Економіки
Лісова Алла Степанівна

Коваленко Оксана Анатоліївна

723932

Приватних оголошень
726121

Відділ інтернет-новин
720666
720666 Криштоф Олег Степанович
72-51-02
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725102

Заступники відповідального секретаря

нараділись, нахворілись,
ще й під старість покатались,
але… не наговорились!
(Ольга МОЗОЛЮК,
м. Луцьк).
І місце,
150 гривень призових:
Поки всі сиділи дома,
Ми розкрили код генома:
Це 5 баб на супертроні,
Разом — Вірус у Короні!
(Микола ШОСТАК,
м. Луцьк).

ТУР № 4 (2020)

Приймальня 723894
Уліцький Василь Михайлович
Cвітліковська Галина Йосипівна
Римар Микола Анатолійович
Наумук Сергій Васильович

Фото з фейсбук-сторінки Михайла ПОПЛАВСЬКОГО.

упевнений, що народжений ним «феномен Поплавського»
через пів століття вивчатимуть у школах

безстрашно заявляє, що
отой не згодний із громадянською позицією Усика
«диванний експерт» —
це саме він. І на повному
серйозі викликає «Алєксандра» на бій без правил! Зауважте, не на борцівський килим (де б
у боксера Усика шансів
було б відверто небагато), а на «нейтральну
територію»!
«Після цього ти
зрозумієш урок, що бої
без правил, навіть для
професійного боксера,
є неприпустимими. Буде
ще один урок: не тобі
вирішувати, чий Крим,
і не тобі вирішувати, що
писати і говорити українцям», — заявив Богдан
Грицай.
Певно, зайве буде
казати: вже наступного
ранку Богдан прокинувся
знаменитістю…
А що ж «Алєксандр»?
Та нічого — цілком прогнозовано увімкнув задню. Усик уже заявив, що
готовий до поєдинку
з борцем Грицаєм…
лише на рингу і виключно
за правилами боксу. Бо ж
«вата», то є «вата» — і нічого з цим не поробиш. n

Заступники головного редактора

с. 17—19

l ОСОБИСТІСТЬ Найспівочіший український ректор

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

на свою адресу Усик
абсолютно не сприймав. Апофеозом цього
став відеоролик, у якому
«Алєксандр» викликає
«на дуель» такого собі

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Настю Альохіну, яка
дюймовочкою з’явилася на світ у Нововолинську,,
зуміли виходити у Волинській обласній дитячій
лікарні. Нині їй уже 15

№4— 5 (18—19)
Ціна 10 грн

«Ватний» боксер Усик відверто ус*ався, одержавши
виклик від борця-патріота Богдана Грицая
ривчені до гучних
перемог на рингу
легендарними
братами Кличками, українці щиро вірили: на зміну Віталію та Володимиру прийдуть гідні послідовники. На щастя, так
воно і трапилося: новими
героями боксерської
України стали Василь
Ломаченко та Олександр
Усик. Підкоривши усі
можливі вершини на любительському рівні, ці козарлюги згодом гармонійно вписалися й у світ
професійного боксу.
І все було б добре,
якби… не вата, що дедалі
очевидніше полізла з таких славних спортсменів.
Коли Усик (уродженець
Сімферополя) на запитання «Чий Крим?» уже
після анексії українського півострова відповідав:
«Крим — це Крим!», — ми
ще сподівалися на якусь
помилку-обмовку боксера. Але згодом було
і про «один слов’янський
народ», і принципове
бажання називатися
«Алєксандром», і багато-багато інших прикрих
моментів.
До того ж критику

Фото humor.in.ua.

І хоч фото ми друкували
Із 650-грамової
крихітки виросла
ось така красуня !
ще до оголошення жорсткого
карантину, не сумнівалися, що
»
тема коронавірусу буде основною
Читанка
у ваших підписах. Так і сталося. Але
для
всіх
корисні поради
детально про це дізнаєтеся у нашому
місячнику «Читанка для всіх», який
можна замовити у вашої (вашого)
листоноші. Цього разу ми вийшли
на 36 сторінках, де на вас чекає
найрізноманітніша і, головне, дуже
корисна інформація: від особистої
Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ:
«Все, крім некролога, — це піар»
сповіді співаючого ректора Михайла
Поплавського — до історії порятунку
»
дівчинки з Нововолинська, яка
д медичних порад знаного
народилася вагою лише 650 грамів, від
на Волині вушного лікаря Олександра Щурука — до життєвих порад
102-річного ветерана Другої світової війни Івана Залужного, від
кулінарних рецептів, перевірених редакційними господинями, —
до схеми вишивки на глянцевому папері, добірки для дітей
«Мультляндія» та неймовірної історії кохання…

Тимощук Руслана Борисівна

723932

Спеціальний кореспондент
Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспондент
(244) 31178

Філюк Олександр Миколайович

720666
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