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Степан Кривенький міг зіграти все без нот.
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n Герої нашого часу

Фото з архіву Павла ЧАЙКИ та Сергія ЛОЙКА.

У Донецькому аеропорту Павло пробув дві ротації: після виходу отримав свій другий орден «За мужність».

Кіборг із Рожища: «Друга Володю
я впізнав лише по одягу… голови не було»
ін — капітан ЗСУ, кіборг, народний Герой України, повний
кавалер ордена «За мужність»,
яким став у 26 років. З початку війни
пройшов фактично усі гарячі точки
російсько–українського конфлікту.
Двічі поранений. Був командиром
взводу 79–ї аеромобільної бригади,
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На фронті все відбувається буденно, і через це дуже страшно.
Випустили залпи градів і вони пошматували людські тіла.
Все… Тому й Павло Чайка згадує про війну, у першу чергу, —
як про біль за загиблими товаришами
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Вітаємо!
Віри Андріївни
КОМАШКО.

У цей день ми надсилаємо їй
н
найщиріші
вітання.
Люба матусю, вас щиро
вітаєм!
Спасибі за ласку,
за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність,
невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і силу,
Спасибі, рідненька, що ви нас зростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було,
щоб жили–не тужили.
Ви найбільшого щастя
в житті заслужили!
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть, мамо, вічно,
бо ви в нас найкраща!
Рідні.
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має позивний «Сігл». Пережив важкі
бої під Зеленопіллям, у Донецькому аеропорту і на Дебальцівському
плацдармі.
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Закінчення на с. 10
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Зверніть увагу!

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

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

УВАГА! АКЦІЯ!

До 22.04.2021 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

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

40 грн

Наш YouTube-

фактично усі гарячі точки
російсько-українського
конфлікту. Двічі
поранений.

Людмила ВЛАСЮК

Волинянин Павло Чайка консультував кримського
режисера Ахтема Сеітаблаєва на зйомках фільму
про захисників Донецького аеропорту

Пер
Першого
квітня поважний ювілей
завітав у домівку

початку війни
« ЗПавло
Чайка пройшов

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Фото із сайту seeds.org.ua.

Яка картопля?
Наші люди
навчилися
заробляти гроші
на кульбабі
і… кумакуму
Розповідь
про нові види
аграрного бізнесу –

»

на с. 20
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар

1 квітня — усміхнись друзям!
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Уляні Дейнеці
з Ратнівщини – 103 роки
Бабуся має добру пам’ять і навіть жвава, тільки
ось не чує. Проживає вона разом із невісткою
у Видраниці Ковельського району
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ляна Борисівна рано залишилася вдовою і в цьому статусі прожила понад 70 літ – чоловік не повернувся з війни, пропав безвісти. Сама ростила
сина та доньку, сама хату збудувала, і орала, і косила,
і дрова рубала… Весь свій трудовий вік працювала у
колгоспі і лише один раз за своє життя потрапила у лікарню.
Бабуся, незважаючи на свої літа, не хоче «здаватися», вона не може всидіти на місці. На вулицю вийде,
курям їсти дасть, віника візьме та ще й підмете, а собака
– то її клопіт, сама його годує щодня.
Нелегка життєва ноша випала на її долю, але жінка
пережила всі тяготи і сьогодні втішається внуками та
правнуками. Знає, як звати кожного, де живе і чим займається. Щоразу бабуся при зустрічі цікавиться їхнім
життям ще й пораду може дати.
Уляна Дейнека міцне здоров’я має, ніколи не свариться, не сердиться, не нервує і не переймається до
глибини душі, каже, що «на все воля Божа»… У цьому і
секрет її довголіття. n

У

Незважаючи на життєві випробування, бабуся зберегла
добре та чуйне серце.

«Милуємося» рукотворним … свинством
Оглядовий майданчик на вулиці Гірній у Луцьку потопає у смітті
Євгенія СОМОВА

відси добре видно Лютеранську кірху, кафедральний
костел святих Петра і Павла,
величні вежі Луцького замку, інші
пам’ятки архітектури і будівлі Старого міста. А ще — тихоплинний
Стир. Він прекрасний у будь-яку
пору року.
На оглядовому майданчику
часто можна зустріти туристів.
Приходять групами і наодинці,
щоб зробити світлини на згадку
про Луцьк, помилуватися панора-
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мою Старого міста, перепочити.
Правда, враження псує завжди
переповнений контейнер для побутових відходів, який комунальники додумалися поставити саме
біля огорожі туристичного об’єкта.
Влітку від нього завжди неприємно
тхне, і навколо рояться мухи. А поблизу можна побачити старі меблі,
пластикові пляшки, дошки та інші
будівельні відходи, які не вмістилися в баку.
У соцмережах лучани неодноразово пропонували комунальникам
прибрати його, знайти для нього

інше місце. Та ті й вухом не вели.
Але в кінці осені він несподівано
зник. І тепер на його місці справжнє рукотворне свинство — несанкціоноване звалище побутових відходів. Небайдужі активісти щоліта
прибирають територію довкола
оглядового майданчика, збираючи
гори сміття. А ось ті, хто його зносить, не спішать долучатися до них.
Мовляв, впорядковувати її мають
комунальники. А, як на мене, то і їм
не завадило б зробити генеральне
прибирання. Якщо не на майданчику, то хоча б у власних головах.
Зрозуміти, що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. n

Фото Галини МИКИТЮК.

Клишонога
грайливо
потерла спинку
клишоногому
У Луцькому зоопарку
прокинулися ведмеді
І ці безлисті дерева, що віддзеркалюються у темній воді, – це все весна.

Повінь у луцькому парку
Центральний парк культури
та відпочинку імені Лесі
Українки дивовижний будьякої пори
Євдокія ХОМИЧ

а останні кілька років у Луцьку
він став комфортним місцем
для дозвілля місцевих жителів та гостей міста. Після довгої і
сніжної зими лучани радіють першому весняному теплу і залюбки
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виходять гуляти алеями, дихати
свіжим повітрям і просто насолоджуватись цією порою року.
Подекуди ще лежить сніг, але
окремі пагорби вже починають
зеленіти.
А коли на галявину падає
яскравий промінь сонця, відчувається настрій природи: вона вже
живе новим життям — і ця повінь,
і безлисті дерева, що віддзеркалюються у темній воді, – це все
весна. n
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ

звіринці вже панує весняний
настрій. Дехто одразу після
сплячки взявся за водні процедури. Пара клишоногих навіть допомагала один одному купатися.
Директорка зоопарку Людмила
Денисенко розповіла, що тварини
почали прокидатися ще на початку
березня, але потім знову засинали.
Тепер же всі ведмеді активні та добре себе почувають.
«Вони схудли, не мають звичних
жирових горбів, але впродовж наступного місяця їх відгодують і хижаки наберуть вагу», — розповіла
керівниця. n
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2 квітня
Сонце (схід – 6.52, захід – 19.53, тривалість дня – 13.01).
Місяць у Стрільці. 19/20 день Місяця.
Іменинники: Микита, Світлана, Олександра, Марія.
3 квітня
Сонце (схід – 6.50, захід – 19.55, тривалість дня –13.05).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 20/21 день
Місяця.
Іменинники: Хома, Кирило, Яків, Агнія.
4 квітня
Сонце (схід – 6.48, захід – 19.56, тривалість дня – 13.08).
Місяць у Козерозі. 21/22 день Місяця.
Іменинники: Василина, Василь, Сергій,
Таїсія.
5 квітня
Сонце (схід – 6.46, захід – 19.58, тривалість дня – 13.12).
Місяць у Козерозі, Водолії. 22/23 день Місяця.
Іменинники: Лідія, Марія, Василь.
6 квітня
Сонце (схід – 6.44, захід – 19.59, тривалість дня – 13.15).
Місяць у Водолії. 23/24 день Місяця.
Іменинники: Артем, Захар, Петро, Яків.
7 квітня
Сонце (схід – 6.42, захід – 20.01, тривалість дня – 13.19).
Місяць у Водолії, Рибах. 24/25 день Місяця.
Іменинники: Марія, Йосип.
8 квітня
Сонце (схід – 6.39, захід – 20.03, тривалість дня –13.24).
Місяць у Рибах. 25/26 день Місяця.
Іменинники: Лариса, Павло, Василь, Ганна.

n Погода

Фото google.com.ua.

Така картина звична для цієї пори.

Плачуть берези солодкими
сльозами
Весна крокує у парі з квітнем. І її
вже не зупинити. Заквітчала землю
підсніжниками, пролісками, крокусами…
Набубнявіли бруньки на деревах,
розпочинається сокорух. Подекуди
у селах біля берізок уже з’являються
пляшки, в які стікає солодкий сік. Коли
пригріє сонечко, у лісах Волині йтиме
його масова заготівля. Зазвичай тепло
приходить після свята Василя Теплого,
яке відзначається 4 квітня. Тоді сонечко
починає яскравіше світити
А за прогнозами чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко, 2 квітня очікується мінлива хмарність,
удень – невеликий дощ. Вітер північний, 7–12
метрів за секунду. Вночі 3–8 градусів тепла, вдень
– 5–10 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, цього
дня найтепліше було у 1968 році – плюс 22, найхолодніше – 1952-го – мінус 7 градусів.
3-го – мінлива хмарність, невеликий дощ,
уночі місцями з мокрим снігом. Вітер північно-східний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень – 3–8 вище нуля.
4-го – мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер північно-східний, 5 –10 метрів за
секунду. Вночі очікується від 1 градуса морозу до
4 тепла, вдень – 5–10 з позначкою «плюс».
У Рівному 2–3 квітня буде
похмуро, невеликий дощ.
Температура повітря – від 2 до
9 градусів тепла. 4-го – хмарно. Без опадів. Температура
повітря – плюс 1–7 градусів.
Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА.
Тел. 72–38–94

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Ім’я Волині
Цю пору року Ти завжди
чекав із особливим
трепетом, ще з юності
зізнавався їй у почуттях
своїми піснями.
Однією із перших була
«Вісімнадцята весна»,
яка «зачарувала,
забрала спокій з душі».
Не переповісти словами,
як гарно співав Ти
її з мамою Марією,
якій влітку 19 серпня
могло б теж виповнитися
80! Але не судилося,
бо Ти назавжди
залишився 51-річним,
а Вона пережила Тебе
на 18 років…

«Батьку, могли б заспівати
сьогодні ми двоє...»
Яким був би він, мій Тато, Степан Кривенький, зустрічаючи
цьогоріч 6 квітня свою 80-ту весну?
Фото з особистого архіву Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Леся
ВЛАШИНЕЦЬ,
донька
Почесного
громадянина
Волині,
композитора
Степана Кривенького

«У НАС Є ТАКИЙ
КРИВЕНЬКИЙ, ЯКИЙ
ЗАГРАЄ ВСЕ, ЩО ХОЧЕШ»

Ще з юності у тата завжди було багато друзів. Інколи
мені здавалося, що ними він
вважав усіх, з ким знайомився
на концертах, гастролях, у санаторіях Одеси, де щороку лікував очі… Ніколи не відмовляв, якщо хтось просив поради чи допомоги. У відповідь
не потребував вдячності, але
дуже цінував у людях доброту.
Цю рису синам Степану і Євгену прищепила їхня мама Євдокія Улянівна. Досі пам’ятаю
слова, які любила повторювати, що «добро мур пробиває».
Татів батько, Федір Миронович, волів бачити дітей
і внуків господарями, які б
уміли орати, сіяти, жнивувати.
Радів, що всі в родині здобули
професії в училищах та вишах.
До музики, мистецтва великої
охоти не мав, але з війни додому повернувся з трофейною гармошкою, яка з часом
стала для малого Степанка
головною дитячою забавкою.
Коли підріс, пішов навчатися
грати на баяні в музичну школу. Оскільки автобуси до Горохова тоді ще не ходили, їздив
на уроки… верхи на коні.

Степан Кривенький з вільхівським хором «Хлібодар» завжди був
бажаним гостем на обжинках у селах Горохівщини.

Портрет Степана Кривенького
горохівський художник
Володимир Гетьманчук написав
через 14 літ після відходу
Піснедара в засвіти.

покійний) привернув до нього
увагу моєї мами Марії. Після
того, як акомпанував на звітному концерті в Гектарівському клубі, де вона працювала
завідувачкою, після роман-

троюрідного батькового брата
Володимира Зелюка, провели реконструкцію пам’ятника
Степану Кривенькому у Вільхівці. Зробили її коштом керівника СГПП «Рать» Віктора

Для спокійного Степана
цей інструмент із першої хвилини став другом на все життя. Коли тато брав його у руки,
мені здавалося, між ними починалася задушевна розмова. Напевне, так воно й було,
бо баян Степана Кривенького
завжди звучав по-особливому — і співав, і плакав. Та й
не лише він, а й сопілка, цимбали, фортепіано, контрабас,
гітара, труба. Адже тато вмів
майстерно грати чи не на всіх
музичних інструментах!
Цю відданість мистецтву
ви, дорогі шанувальники, цінуєте у моєму батькові досі.
Спілкуючись із вами, щоразу
чую приємні спогади про те,
який він був безвідмовний,
як завзято організовував концерти у найвіддаленіших селах, готував виступи на районній чи обласній сценах. «У нас
є такий Кривенький, що заграє
все, що хочеш», — цими словами колишній завідувач відділу культури Микита Ліпич (уже

Тату, що завдяки добрій пам’яті про
« …Дякую,
Тебе я досі почуваюся дитиною. Спасибі, що
збагатив мене найдорожчим скарбом, — Твоїми
друзями.

»

тичних зустрічей обох баяністів і весілля, в посланий Богом
час народилася я, найщасливіша донька своїх батьків.
«ДО СЛІЗ ПРИЄМНО, ЩО
ТЕБЕ ДОСІ ПАМ’ЯТАЮТЬ»

Тому сьогодні я захоплююся учнями Звиняченської
школи, яких тато навчав музики і які у 2016 році з ініціативи
заслуженого архітектора України Юрія Казмірука і ексдиректора підприємства «Луцьке»,

Шумського, який, окрім того,
профінансував передрук збірки пісень «Волинь моя». До сліз
приємно було тримати в руках
портрет, написаний горохівським художником Володимиром Гетьманчуком через 14 літ
після відходу тата у засвіти. Так
само, як і диск із 19-ма піснями, перевиданий за фінансової підтримки районної ради
та керівника ТзОВ «Городище»
Анатолія Никонюка.
Напередодні 80-річчя про

Степана Кривенького говорили ексредактор Горохівського
районного мовлення й колишній заступник редактора
газети «Горохівський вісник»
Григорій Поліщук із дружиною
Ганною. Останнім часом цьому
подружжю полюбилися проповіді священника ПЦУ на Тернопільщині отця Олексія Філюка.
Минулого місяця він організував у культурно-мистецькому
центрі Ланівців фотовиставку
про минуле села Білозірка.
Оскільки воно раніше входило
до складу Волинської губернії,
презентацію розпочали піснею
Степана Кривенького «Волинь
моя». Почувши її, Григорій Поліщук не стримався і зателефонував отцю Олексію, щоб
висловити подяку і сказати, що знайомий із родиною
композитора. Велике спасибі
за це, піснелюбний сусідський
краю! А вам, отче Олексію, подарунком буде збірка пісень
«Волинь моя».
…Дякую, Тату, що завдяки добрій пам’яті про Тебе
я досі почуваюся дитиною.
Спасибі, що збагатив мене
найдорожчим скарбом, —
Твоїми друзями. Разом із сином Михайлом завжди маємо за честь слухати Твої
легкокрилі «Волинь моя»
і «Ясени», «Журавлята» і «Полісянку», «Вишиванку» й «Вісімнадцяту весну». Радію, що
Твою справу продовжують
народний аматорський колектив «Хлібодар», його нинішній
керівник Володимир Онищук
і кожен виконавець Твоїх творів, які їх по-справжньому цінують і люблять. Тож із днем
народження Тебе, рідний!
Я, батьку, не знаю,
чи добре сказала,
Знов плакати хочу
від втрати важкої,
Могли б заспівати
сьогодні ми двоє,
Та вже не судилось,
така, мабуть, доля.
Сумуєм з баяном,
що досі чекає
Тих рук неповторних,
своїх і єдиних…
Ми з ним нерозлучні
у колі родиннім,
У серці, у пісні Тебе
пам’ятаєм. n

n Уроки пандемії

За 5 днів в Україні від коронавірусу вимерло ціле село
Протягом попередньої доби
на COVID-19 захворіли
11226 українців, із них
254 — у Волинській і 591 —
у Рівненській областях.
Зафіксовано максимальну від
початку пандемії летальність —
підступний вірус убив 407 людей,
з яких 6 — волиняни, 11– рівняни.
Одужали 6 405 українців,
серед тих, хто подолав недугу,
100-річна чернівчанка
Мирослава КОЗЮПА

арія Тихонівна колись працювала медсестрою, а тепер уперше в житті потрапила в лікарню
як пацієнтка. У неї діагностували пневмонію, тож потребувала дотації кисню.
У жінки також були супутні хвороби,
але організм довгожительки впорався
з недугою, вона отримала негативний
ПЛР-тест і її виписали додому.
Тим часом у світі активно щеплюють від коронавірусу. В Україні ж є деякі

М

проблеми через брак препаратів (Індія
заявила, що призупиняє експорт вакцини CoviShield), крім того наші земляки до цього процесу мають недовіру.
Так, за даними соцдослідження групи
«Рейтинг», вакцинуватися не готова половина громадян, зокрема багато ме-

даними соцдослідження
« Загрупи
«Рейтинг»,
вакцинуватися не готова
половина громадян, зокрема
багато медиків.

»

диків. Попри те, що експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я витік
вірусу з лабораторії вважають «вкрай
малоймовірним» і схиляються до версії
щодо передавання COVID-19 від кажанів до людей через іншу тварину-носія,
тільки 19% респондентів думають, що
вірус виник природним шляхом. 71%
опитаних вважають, що його ство-

рили штучно: в результаті наукового
експерименту (31%), як бактеріологічну зброю (27%), задля зменшення
кількості населення (40%), з метою
створення економічної кризи (17%).
Ще 16% — щоб заробити на вакцині.
Третина українців узагалі не довіряє
препратам, виготовленим в Індії, а щепитися наявним в країні CoviShield нині
готові лише 27%.
У результаті одну дозу вакцини отримали 213 тисяч українців (зокрема,
5683 волинян та понад 6000 рівнян),
а другу — лише 2 людини. Тоді як у сусідній Польщі перше вакцинування
пройшло уже майже 6 мільйонів осіб,
а друге — 2 мільйони. При співмірності
населення, різниця майже у 30 разів.
А вірус продовжує вбивати. Від початку спалаху інфекції в нашій країні
померло 32 825 пацієнтів, повідомив
міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Від минулої п’ятниці до учора
зареєстровано 1690 смертей, спричинених COVID-19, а це, за кількістю —
ціле село, таке як Гута на Ратнівщині

(1694 жителі), Прилуцьке на Ківерцівщині (1691 мешканець) чи Малинськ
на Березнівщині Рівненської області
(1700 людей).
У коронавірусному шпиталі, який
створили у Волинській обласній клінічній лікарні в Боголюбах, усього
177 місць. Усі забезпечені киснем.
Із понеділка тут розгорнули ще додаткових 20 ліжок у стаціонарі. Однак вони
розраховані для тих, хто потребуватиме менших потоків О2. Такі хворі дихатимуть через кисневі концентратори.
Вчора у госпіталі перебував 171 хворий, 45 пацієнтів у важкому стані, 7 —
в реанімації, з яких у 5 стан — критичний. Загалом кисневозалежних там
139 пацієнтів.
Якби не тимчасовий інфекційний
госпіталь, розгорнутий в окремому
корпусі Луцького клінічного пологового будинку, ситуація з хворими на коронавірус в обласному центрі стала б
критичною, зазначив міський голова
Ігор Поліщук. Завдяки цьому підстав
для введення локдауну немає.
В зонуванні, яке вчора оновили, Волинь та Рівненщина залишаються «помаранчевими». n
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Погляд
Роман ЛОЗИНСЬКИЙ,
народний депутат України,
фракція «Голос»

Принесіть двері
з камер сізо, де сидять
Антоненко і Стерненко…
Шановні українці, ви знаєте, як виглядає цинізм
і лицемірство в стінах цього парламенту?
е коли в тебе в країні
катастрофічна ситуація із захворюваністю на СOVID, від якого
щоденно вмирає більш
ніж 300 людей. І вакцина
закінчиться, до слова, на
днях. Лицемірство — це
коли в тебе в країні провал судової реформи.
Портнови і Вовки торжествують, а Президент
Зеленський цементує
недоторканність мафії в
мантіях. Це коли в тебе в
країні діра в бюджеті, а переговори з МВФ зірвано.
І це коли у нас сьомий рік
війни, а у них, розумієте,
двері. Але всі ці питання
не стали причиною нашого позачергового засідання. Причиною стали розмальовані двері, з якими
носяться по всій країні і
пробують розказати, що
це головна проблема.
Проте, шановні колеги, це означає лише
одне: ці двері і те, що ви
з ними носитеся, — це
страх перед вулицею,
перед людьми, і це бажання закрити всім роти.
Я хочу сказати, що цього
зробити не вдасться. Розумієте, що на попередні
багатотисячні мітинги
реакції було нуль, хоча
вулиця волає про відсутність справедливості, але
Президент ніби набрав
води в рот і каже, що нічого не відбувається. А
що робити людям, коли
немає відповіді? Правиль-

но, розігрувати спектакль
і зміщувати акценти, ну
тому, що так вигідно. І ви
бачили, як режим цілий
тиждень, а навіть більше
в медіапросторі не обговорював абсолютно нічого, крім просто бісових
дверей.
Але я також скажу, що
ми не дамо поставити
знак дорівнює між мирними протестами і фашизмом. Кожен, хто слідкував за акцією, бачив, що
свастика з’явилася після
закінчення акції. Вона
завершилась о 20.49, а
справу відкрили о 20.12.
Блискавична робота. Ґратулюю. Але коли мова йде
про полювання на активістів, а не боротьбу з мусорською державою.
Я хочу сказати, що
якщо ви вже заговорили
про двері, то принесіть із
собою двері з Переяславського відділу поліції, де
п’яні менти вбили п’ятирічного Кирила. Якщо ви
вже заговорили про двері, то принесіть із собою
протигаз, схожий на цей,
який одягнули на українку і ґвалтували її цілу ніч
у відділку поліції. Це вас
не стурбувало. Зрештою,
принесіть двері з камери
сізо, де сидить Андрій Антоненко, з камери сізо, де
сидить Сергій Стерненко,
поки триває апеляція в
політично мотивованій
справі. Ця постанова —
цинізм і ганьба. n
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n Отакої!

Влада з окупантами бореться
«занепокоєнням», а з активістами —
кримінальними справами
У Зеленського наробили неабиякого галасу через його розмальовані двері,
але не помічають дійсно пекучих проблем, на які вказують активісти
Фото із сайту tsn.ua.

Василь КІТ

ерховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила учасників акції
протесту біля будівлі Офісу
Зеленського 20 березня, коли
розмалювали стіни президентського приміщення і побили
шибки у вхідних дверях.
Автори постанови — фракція «Слуга народу» майже в
повному складі. У пояснювальній записці вони вказали на
«принципову позицію Верховної Ради України щодо неприпустимості насильства і наруги
над державними символами».
Цією постановою парламент
доручив силовикам розслідувати подію і дізнатись, «чи не
брали участі в цих подіях і чи не
організовували їх представники будь–яких політичних партій».

В

КОМЕНТАРІ:

Ірина
ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від фракції
«Європейська
Солідарність»:
«Одне з найганебніших засідань Верховної
Ради. Вперше український
парламент деградував настільки, що кілька годин обговорював двері Зеленського, прирівнявши їх до «державних символів»… Деградує монобільшість,
яка замість розглянути ковідну
катастрофу, в найкращих традиціях Держдуми, засудила
мітингувальників… Ми стрімко
перетворюємося на Білорусь,
влада вже засуджує мітинги і садить мітингувальників
під домашній арешт. Слуги не
помічають, як в праведному
гніві «захисту Зеленського»
вони посилюють поліцейську
державу, створюють монстрів
МВС, СБУ, ДБР, які давно стали

Носяться з розмальованими дверима Зеленського, як з писаною торбою.
Щоб полякати обивателя «клятими бандерівцями», їх притягнули
навіть на ток-шоу «Право на владу», яке веде на каналі Коломойського
«1+1» Наталія Мосейчук.

парламент деградував
« Український
настільки, що кілька годин обговорював двері
Зеленського, прирівнявши їх до «державних
символів»…
державою в державі. Офіційні
інституції руйнуються. Відповідальність за це на Зеленському, монобільшості і виборцях,
які обрали ось ці нові обличчя.
Які сакралізують двері і забувають про країну».
Соломія
БОБРОВСЬКА,
народний депутат від фракції
«Голос»:
«Монобільшість+ злякалася
фаєрів та розмальованих дверей. 237 нардепів проголосували за постанову, що засуджує акцію протесту на Банковій в день народження Сергія
Стерненка. І завдання СБУ,
Національній поліції та ДБР

»

«нарізали» такі, наче це розслідування століття. Сьогодні
ж парламент й засудив російську агресію на Сході. От тільки
з окупантами борються лише
«обуренням» і «занепокоєнням», а з протестувальниками
— кримінальними справами
і недолугими, примітивними
звинуваченнями в суді.
Мені дуже прикро, що рівень парламенту 9 скликання
скотився до рівня мандруючих дверей ОП. І ще: наратив
«проти вандалізму» любили
використовувати у 2013 році
на Антимайдані. Серед прихильників Януковича якраз ширилась теза «який гарний Київ
зруйнували». Отакі важливі вікна та фасади». n

n Плакали наші грошики

Прощавайте, 6,99 за кубометр?
Що буде з цінами на газ для населення
З 1 квітня в Україні більше
не діятиме обмеження
ціни на газ для населення
— 6,99 грн за кубометр,
введене урядом
із 1 лютого
Василина СМЕТАНА

рієнтиром для постачальників відтепер знову
стануть ціни на європейських хабах, пише «Економічна
правда». А там газ у березні через холод подорожчав.
Найдешевше 26 березня його
можна було купити по 235,1
дол (6 522 грн) за тисячу кубометрів. Однак попри зростання
цін у Європі, більшість україн-

О
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ.
Метод роботи - вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта)
забезпечує підприємство.

Тел.: 067 361 88 59, 067 361 47 27.

ських компаній залишили старі
розцінки. Кажуть, що про це їх
неофіційно «попросила» влада. Так, по 6,88 грн за кубічний
метр продаватиме блакитне
паливо волинянам дочірнє
підприємство «Евода трейд»
комунального підприємства
«Луцькводоканал».
Надалі усім постачальникам газу пропонують встановлювати «річний газовий
продукт». Це означає, що споживачі зможуть купувати його
протягом року за фіксованою
ціною, що має убезпечити їх
від коливань цін, а владу — від
необхідності встановлювати
ручне регулювання тарифів замість ринкового. Трейдерів зо-

бов’яжуть до 25 квітня кожного
року оприлюднювати на своїх
сайтах ціну газу, що постачатиметься в рамках річного
тарифу. Причому трейдер не
зможе змінювати ціну в рамках
річного пакета протягом періоду його дії.
Кожен постачальник повинен сам визначити прийнятну ціну залежно від ринкових
умов. Якою вона буде, спрогнозувати важко, але зрозуміло, що «річна» пропозиція
буде чимось середнім між
низькими літніми цінами та
високими зимовими. В уряді
припускають, що ціна коливатиметься в межах 7—8 грн за
кубічний метр. n
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Стріляли у спини:
загинули четверо наших військових
Російські снайпери вели вогонь із водонасосної станції
Фото з сайту mukachevo.net.

Леонід ОЛІЙНИК

оловнокомандувач Збройних сил України Руслан
Хомчак розповів деталі
обстрілу російськими гібридними військами українських
позицій біля Шумів, внаслідок
якого загинуло четверо бійців.
26 березня група розмінування
ЗСУ проводила огляд місцевості в районі Шумів. «Снайперський вогонь вівся в спини
військовослужбовців Об’єднаних сил з об’єкта критичної
інфраструктури водонасосної
станції, через яку здійснюється
постачання води як на тимчасово окуповану територію, так
і на підконтрольну уряду України», — розповів Хомчак у Верховній Раді.
За його словами, окупанти
намагалися змусити наших військових відкрити вогонь по водонасосній станції, щоб спричинити гуманітарну катастрофу
в районі Горлівки, Торецька
та Південного. Руслан Хомчак
повідомив, що після відкриття
вогню у відповідь терористи
припинили обстріл, а українські

КОМЕНТАРІ
Степан БУНЯК,
учасник
російськоукраїнської
війни,
колишній
командир
мотопіхотної
роти, ексдепутат Львівської
обласної ради:

Г

Для Путіна перемир’я – лише інструмент шантажу української влади
і суспільства, ніякого миру в його очах нема.

військові змогли надати допомогу пораненим бійцям та евакуювати загиблих.

забирайте
« Або
солдатів по хатах,
або дайте
можливість
захищатися!

»

Унаслідок снайперського
вогню був смертельно пора-

нений старший сержант Сергій Барнич. Командир групи
підполковник Сергій Коваль
намагався йому допомогти,
але був убитий снайпером.
Прибулі для підтримки солдати Максим Абрамович і Сергій Гайченко потрапили під
прицільний вогонь і теж були
смертельно поранені. Внаслідок обстрілу старшина Бруска
отримав важкі поранення, а
старший солдат Гайчук — середнього ступеня.
Р Е К Л А М А

«Бійців просто розстрілюють! Терзають на шматки їхні
тіла! Розривають зневірою
душі! Та у мене на позиціях
в Новотошківському були спостерігачі-коригувальники славної 44-ї бригади. І через 40 секунд після прильоту в наш бік
ворог отримував пекло на свою
голову від артилеристів! «Малий», командир танкової роти,
щотижня провідував позиції
та перевіряв шляхи! Бо через
40 хв. після початку бою він мав
зі своєю ротою прибути на допомогу і перетворити ворога
на перегній!
А зараз Україна на ток-шоу
вправляється у яскравості висловів співчуття!
Та ідітьвинах* разом зі своїми співчуттями! Або забирайте

солдатів по хатах, або дайте
можливість захищатися!!!»
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий
Президент, лідер
«Європейської
Солідарності»:

«Дякуємо
українським воїнам за мужність
у протидії агресору. І за ту витримку,
коли часом важко зрозуміти
маневри Зеленського, який
протягом двох років зазирає
в очі Путіну. Настав час подивитися в очі правді. І фітіль війни, і ключі від миру — у Москві.
І теза про мир, коли достатньо
просто припинити стріляти,
і про те, що лише перемир’ям
можна забезпечити мир, —
хибна… Потрібні рішучі дії. Втілити у життя спільну ініціативу
України, Німеччини та Франції
про дорожню карту Мінська
за принципом «спершу безпека», на якому ми спільно з німцями і французами наголосили
на Нормандському берлінському саміті в 2016 році.
Щодо дій на фронті, слід
повернути підрозділи на позиції, з яких вони були відведені
за два роки. На передню лінію
знову вивести контрснайперські групи, бо більшість з двадцяти шести воїнів загинули від
снайперського вогню. Слід
зняти обмеження на діяльність
розвідувальних груп. Відновити
польоти дронів, артилерійську
розвідку і контрбатарейну боротьбу». n
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Молодики влаштували
стрілянину в середмісті
Четверо юнаків на Театральному майдані Луцька
забавлялися з пістолетом

НОВИНИ НАДСТИР’Я

www.volyn.com.ua

n Надзвичайний випадок

В обласному центрі в аварії постраждало
10 людей, які їхали маршруткою
Автобус зіткнувся з вантажівкою

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

Фото із сайту ГУНП у Волинській області.

олик з «подвигами» хлопців з’явився в інтернеті.
На відео видно, як молодики по черзі стріляють
і швидко ховають зброю у рюкзак.
На інцидент відреагувала поліція. Буквально за дві години працівники Луцького РУП встановили всіх учасників
події, це жителі обласного центру. Їх доставили до Луцького районного управління, опитали та вилучили пістолет,
який досліджуватимуть експерти. З’ясувалося, що троє
учасників небезпечних ігор — неповнолітні, один — повнолітній. n

Р

Горохівчанин, який
вбив односельця струменем води,
піде під суд
Чоловіки на роботі посперечалися, один зі злості
схопив мийний апарат і направив його іншому
в обличчя
Тетяна МЕЛЬНИК

нцидент стався торік 28 грудня на приватному підприємстві в селі Шклинь Луцького (раніше Горохівського)
району. Нетверезий чоловік після суперечки зі знайомим скерував йому в обличчя струмінь води з апарата
високого тиску і пошкодив гортань. Потерпілий помер
на місці.
Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної
прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про заподіяння 53-річним волинянином тяжких тілесних ушкоджень односельцю, що
спричинили смерть потерпілого. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. n

І

Водія оштрафувала поліція,
а потім він зрізав «болгаркою»
дорожній знак
Чоловіка затримали правоохоронці
Ольга БУЗУЛУК

еред ночі екіпаж наряду реагування поліції охорони на проспекті Перемоги у Луцьку помітив, як
невідомий зрізує дорожній знак. Наряд розвернув
автомобіль та направився до місця пригоди. Побачивши
поліцейське авто, чоловік почав утікати. Його наздогнали та затримали.
На місце викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції. Правопорушником
виявився 28-річний лучанин. Затриманого, зрізаний дорожній знак та електроінструмент передали слідчо-оперативній групі.
Виявилося, що на тому місці напередодні патрульні
склали на чоловіка адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху.
Тепер слідчі розпочали кримінальне провадження за
фактом умисного знищення або пошкодження майна. n

С

Двічі за місяць попався на збуті
наркотиків
У нього вдома правоохоронці знайшли канабіс
Наталія МУРАХЕВИЧ

уд обрав 41-річному жителю обласного центру,
підозрюваному в неодноразовому придбанні,
зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою. У ході обшуку, проведеного в оселі
чоловіка 26 березня, працівники поліції виявили й вилучили майже кілограм наркотичного засобу та гроші,
отримані від незаконного промислу. Йому повідомили
про підозру у вчиненні злочинів, і наступні 60 днів він перебуватиме під вартою. Триває досудове розслідування.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення
волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією
майна. n

С

Тетяна МЕЛЬНИК

ТП сталася 25 березня
на вулиці Ківерцівській.
За кермом приміської маршрутки перебував
38-річний житель Луцького
району. Він не пересвідчився у безпечності маневру і
зіткнувся із вантажівкою ЗІЛ,
якою керував 45-річний лучанин.
Внаслідок автопригоди

Д

працювали
« Натримісці
карети швидкої
допомоги.
»
постраждали дев’ять пасажирів та водій автобуса. На місці
працювали три карети швидкої допомоги.
За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне
провадження за ст. 286 Кри-

Після такого зіткнення наслідки могли бути значно гірші.

мінального кодексу України. Йдеться про порушення
правил безпеки дорожнього

руху або експлуатації транспорту особами, які керують
транспортними засобами. n

n О часи! О звичаї!

n Се ля ві

У Луцькій громаді закривають
школу: куди підуть учні
і вчителі
Гімназія у селі Іванчиці працюватиме
до 1 липня
Леонід ОЛІЙНИК

ині у закладі навчаються 23 учні. Працюють
8 учителів та троє техпрацівників. Торік жодна
дитина до першого класу не пішла. Чотири
педагоги непенсійного віку можуть залишитися без
роботи. Про це розповіла журналістам «Суспільного» директорка Іванчицівської гімназії № 33 Тетяна
Туревич.
Обидва корпуси школи побудовані у 1970 році.
У приміщеннях — пічне опалення. Тут вісім навчальних кабінетів, їдальня та туалет.
Керівниця управління освіти Луцької тергромади
Зіновія Лещенко заявила, що цей заклад не відповідає вимогам сучасного освітнього процесу. Після
його закриття учнів планують перевести у Рокинівську гімназію. Нині тут навчаються 218 учнів, а загалом заклад розрахований на 300.
Від Іванчиць до Рокинь — 15 кілометрів. Школярів з нового навчального року возитиме автобус.
Щоправда, деякі батьки вирішили віддати дітей
до школи у сусідньому селі Уляники, що за 2 кілометри від Іванчиць, мовляв, добиратися туди простіше.
Переведення дітей до Рокинь не є примусовим.
Де навчатимуться школярі — вирішуватимуть у родинах. n
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Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!
Завдяки сильному дару допоможе
позбутися алкоголізму, наркоманії,
дитячого переляку, нав’язливої
пристрасті, жіночих та чоловічих
проблем, депресії, заїкання, а також
вінця безшлюбності, заздрощів,
родового негативу, самотності,
безпліддя. Їй відкриті найсильніші
знання, допоможе захистити ваш
бізнес, налаштувати особисте
життя, налагодити гармонію
в шлюбі, захистити дітей від
впливу вулиці та поганих компаній.
Допоможе знайти вихід від складних
та безвихідних ситуацій.

Тел. 096 40 10 108

«По шеє далі –
правільно сдєлалі», –
коментатори про
побиття лучанина,
який заступився
за українську мову
В інтернеті прихильники
«руского міра» тішаться
діями юних волинян, що
відлупцювали чоловіка
за зауваження
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

центрі Луцька серед білого дня
четверо молодиків накинулися з кулаками на перехожого,
який попросив їх вимкнути російську
попсу, що гучно лунала з двох колонок.
«За українське я б змовчав,
а не за москальське. Зухвалі підлітки
обурювались, що я не маю права їм
забороняти. Я ще раз наголосив, що
нічого не забороняю, як собі знають,
так хай і живуть. Тоді просто пішов
далі, і буквально на перших же кроках мене наздогнав сильний удар
у потилицю (ймовірно кулаком).
Я роззирнувся і схопив за руки найдебелішого підлітка (який імовірно
і наніс той удар), щоб зупинити бійку,
але мене вдарили в обличчя кілька
разів дружки того, кого я тримав
за руки», — процитувала потерпілого депутатка Луцької міської ради
Алла Жупанюк.
Чоловікові допомогли свідки інциденту, він звернувся у поліцію.
Новину про це на сайті volyn.com.ua
активно обговорюють коментатори.
Зокрема, пишуть таке (граматику
і пунктуацію збережено):
«По шее дали — правильно сделали. Не нужно навязывать и делать
конфликт из ничего. Может ты после этого по умнееш», «Мало дали,
раньше больше давали», «Молодцы, ребята. Отморозков надо учить,
чтобы не мешали жить». n

У
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Фото Сергія НАУМУКА.

Патрульний, який повертався з нічної
зміни, затримав злодія
Роман Кондратюк помітив, як на вулиці Драгоманова
у Ковелі стався конфлікт між двома чоловіками
Власта КРИМСЬКА

равоохоронець не лишився осторонь, а підійшов
вияснити, що ж трапилося. Як з’ясувалося, один із
чоловіків викрав із магазину неподалік бензопилу
і почав утікати, а власник його наздогнав. Поліцейський
допоміг затримати порушника, який до того ж раніше притягувався до кримінальної відповідальності. На місце події
викликали слідчо-оперативну групу. n

П

На Ратнівщині
стався витік азотної кислоти

Дерева, що впали в русло, перешкоджають течії і затримують воду.

До служби «101» надійшло повідомлення про те, що
в буферній зоні митного поста «Доманове» відбулася
розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни
вагою 23 т із неконцентрованою речовиною

Західний Буг
«з’їдає» українську землю

Власта КРИМСЬКА

о місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної
пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління
ДСНС у Волинській області. Вони ліквідували витік кислоти
з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечного хімікату та
обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах. До заходів
залучались три одиниці техніки, працювали 14 людей. Потерпілих немає. n

Д

Річка розмиває береги вздовж кордону на Любомльщині
Микола ЯКИМЕНКО

роблема ця не нова і болюча не лише для місцевої влади, а й прикордонників, селян. Адже щороку
під час повеней Західний Буг
потроху краде українську землю, забирає сінокоси. Швидка
течія річки підмиває її високий
правий берег, йдеться у матеріалі газети «Голос України».
Це впливає на прикордонну
структуру, бо ж розмивається
контрольно-слідова смуга, руйнуються прикордонні стежки.
Західний Буг розділяє
Україну і Польщу. Кордон, довжина якого в межах Волинської
області становить понад 200 кілометрів, проходить посередині річки. На 52 ділянках, протяжність яких 24,5 кілометра, річка
підмиває берег. До 2020 року
для його укріплення виділялися кошти за програмою «Захист
від шкідливої дії вод сільських
населених пунктів, сільськогосподарських угідь», яку реалізовувало Державне агентство
водних ресурсів України. Але
Верховна Рада прийняла Закон
«Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України
щодо забезпечення інженерно-охоронного облаштуван-

П

ня та утримання державного
кордону», де було сказано, що
Міністерство закордонних
справ і Державна прикордонна
служба повинні розробити програму щодо укріплення берегів
на річках, які розмежовують
держави, від розмивання. Щоб
реалізувати її, необхідно відве-

Найширше Західний Буг
розлився біля сіл Новогрузьке,
Адамчуки та Забужжя. На одній із таких ділянок поблизу
останнього він із 2010 року
«проковтнув» щонайменше
15 метрів берега. По краю урвища проходить дорога, якою
користуються прикордонни-

Ковельські хірурги врятували
пацієнта-курця від ампутації ніг
У зоні ризику всі, хто зловживає цигарками
Євдокія ХОМИЧ

Західний Буг розлився біля сіл
« Найширше
Новогрузьке, Адамчуки та Забужжя.
сти землю у власність. Тому законом передбачалося, що 30–
50 метрів берега по кордону
має бути відведено у постійне
користування прикордонним
службам. За словами виконувача обов’язків начальника Регіонального офісу водних ресурсів
Ростислава Кравчука, поки що
зроблено в районі Забузької
насосної станції, поблизу сіл
Адамчуки і Кошари, три ділянки завдовжки 1780 метрів. Була
розроблена проєктна документація на ще одну. Але вона вже
застаріла, бо ціни змінилися.
До того ж є вже нові вимоги
до неї та значно дешевші технології виготовлення.

к розповів завідувач відділення інтервенційної радіології
Ковельського МТМО, судинний хірург Олександр Голуб, з
початку року проведено 28 операцій із стентування артерій та балонної ангіопластики судин. Серед пацієнтів переважно чоловіки, старші 40 літ з атеросклерозом нижніх кінцівок. Це
захворювання з роками «молодшає». Воно небезпечне тим, що
загрожує гангреною та ампутацією. Днями виписали з лікарні
59-літнього пацієнта, який поступив із болями в лівій нозі, що
посилювалися при ходьбі. Крім того, почорнів перший палець
стопи. Йому діагностували атеросклероз обох нижніх кінцівок.
На щастя, чоловік вчасно звернувся по медичну допомогу і лікарі
врятували йому ноги, відновивши порушене кровопостачання
ендоваскулярним методом. n

Я

»

ки. Будь-якої миті вона може
обвалитися. Річка має шанс
дійти і до сільського кладовища, розташованого поруч,
якщо нічого не робити.
Біля села Новогрузьке
теж не краща ситуація. Там
вода підмиває зарослий соснами берег. У річку впали
дерева, що перешкоджають
течії, затримують воду. І таких ділянок на кордоні понад
пів сотні. Тож якщо не хочемо віддавати їй українську
землю, необхідно припинити переміщення русла річки
в бік Волині, не гаючись розпочати роботи з укріплення
берегів. n

Їхав за кордон із чужим паспортом
Пасажир рейсового автобуса, який прямував до
Варшави, пред’явив прикордонникам Луцького загону
документи, які йому не належать
Євгенія СОМОВА

Ч

У Самарівській територіальній громаді на озері
Оріхове поліцейські виявили чоловіків, які
незаконно рибалили
Євдокія ХОМИЧ

ловмисників спіймали на гарячому офіцер Забродівської
громади спільно з рибпатрулем 25 березня близько 16-ї
години. 27-річний та 53-річний чоловіки із Бородятина промишляли
на одному з озер неподалік села
Самари-Оріхові Ковельського району. На місце одразу ж викликали
слідчо-оперативну групу відділення

З

Фото із сайту prozoro.info.

n Увага — нерест!

Браконьєри «наловили»
майже на 40 тисяч гривень

оловік надав для контролю паспорт громадянина Сенегалу. Але, як з’ясувалося, документ, що мав би посвідчувати
особу, був не його. Окрім того, мандрівник пред’явив інспектору ще й іспанську ID-картку, яка виявилася підробленою.
За спробу порушення кордону іноземця буде притягнуто до
адміністративної відповідальності. До того ж, в його діях є ознаки правопорушення, передбаченого статтею 358 Кримінального
кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів або
бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток,
штампів». n

Сам украв, а намагався звинуватити
іншого
За неправдиве повідомлення мешканцю Шацька
загрожує покарання
Євгенія ЖУРАВСЬКА

поліції №2 (смт Ратне). Встановлено, що зловмисники здійснювали
ловлю забороненими знаряддями — сітками. Правоохоронці їх
вилучили, а також човен та здобуту
рибу: 102 окуні, 130 йоржів, 37 пліток.
Завдано шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, на суму
38 262 гривні. За фактом незаконного зайняття рибним добувним

промислом розпочали кримінальне
провадження. Санкція статті передбачає штраф від 17 до 51 тисячі гривень або до трьох років обмеження
волі.
Зауважимо, що з першого
квітня на Волині стартує нерестова заборона на вилов водних
біоресурсів і карається притягненням до адміністративної
та кримінальної відповідальності. n

о поліції звернувся 29-річний житель селища. Повідомив
про крадіжку. Однак під час досудового розслідування з’ясувалося, що її не було. Чоловік сам взяв у родичів гроші, а
щоб приховати це, інсценував пограбування. Оскільки заявник
завідомо неправдиво повідомив про правопорушення, йому
повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого
частиною 1 статті 383 Кримінального кодексу України.
Шачанину загрожує покарання у вигляді виправних робіт
на строк до 2 років, арешт до 6 місяців або й позбавлення волі.
Наразі триває слідство. n

Д
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Погляд
Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри видавничої справи
Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка

ФЕДОРОВИЧ
Учитель праці Анатолій Федорович — або ж просто
«Федорович» — з’явився у нашому шкільному житті
в п’ятому класі. Завданням цього кремезного
чоловіка було напучувати 10-11-річних хлопчаків
на шлях майбутніх майстрів на всі руки. Впродовж
пів року заняття з праці проходили в нас у
столярній майстерні, наступні пів року —
у слюсарній. І так по колу
рутезний був дядько,
от лишень шкода, що
ми тоді того не розуміли. Тож ті уроки сприймали
не за нагоду чогось корисного навчитися, а за можливість вчергове побешкетувати. Пам’ятаю, як Федорович
вперше вчив нас працювати
на токарному деревообробному верстаті. Закріпивши
з двох сторін заготовку і запустивши її обертання, він
за допомогою різців розпочав дивовижний процес перетворення шматка дерева
на якийсь вишуканий виріб.
Ми спостерігали за тим із
величезним захватом та цікавістю. Щоправда, вистачило нас хвилин на п’ять. А
потім хтось побачив у закутку майстерні тоненький мідний дріт… У свою чергу інший
запропонував… прив’язати вчителя тим дротом до
верстата. Ну, не на зовсім,
звісно! А так: швиденько
прив’язати ззаду за пасок
від халата — і так само швиденько відв’язати. З якогось
переляку нам здавалося, що
то буде неймовірно круто.
Прив’язати встигли — відв’язати ні… Федорович відразу
вхопив «киянку» (це такий
великий дерев’яний молоток), але поки відв’язувався,
ми встигли чкурнути з майстерні й поховатися в якихось закутках триповерхової
шкільної будівлі.
Іншим разом (уже, звісно, попросивши у Федоровича пробачення) ми перед
уроками праці взяли портфель когось із однокласників, гайнули у двір сусідньої
багатоповерхівки, впіймали
тамтешнього кота і засунули
його в той портфель, який
потім тихцем повернули на
те ж місце, де і взяли. За
задумом, на початку уроку
кіт мав вискочити з диким
нявкотом із того портфеля
(коли власник щось із нього
діставатиме) і зірвати урок.
Але той учень запізнився,
урок спокійно розпочався, коту ж набридло сидіти
в тісноті й він — дуже тихенько — зумів вибратися з
«в’язниці». Перелякана тваринка прожогом кинулася
до аварійного виходу з майстерні, двері якого теплої
пори року зазвичай тримали
прочиненими. Проте перед
самим порогом так і не помічений учителем кіт раптом
зупинився і принюхався…
Діло ж якраз було перед 8
Березня. Тож учителі-«трудовики» приготували вчителькам-«трудовичкам» (які
навчали дівчаток) сюрприз:
накрили у підсобці нехитрий

К

стіл — пляшка вина, цукерки, а ще нарізані на кількох
тарілках ковбаска та сир. І
ось той котисько, певно, постановив: от хіба я даремно
мучився у портфелі й не маю
права на якусь сатисфакцію?
Одним словом, замість вибігти на вулицю, котяра подався у підсобку…
Перед закінченням уроку
(а він був останнім) туди зазирнув і Федорович: вочевидь, хотів пересвідчитися,
що все гаразд — адже маленьке святкове вчительське
застілля ось–ось мало розпочатися…Того разу ми вискакували з майстерні відразу
на вулицю, причому більшість
встигли це зробити навіть раніше за неабияк обважнілого
від дармових ковбаси та сиру
кота…
А ще Федорович якось
намагався навчити нас лагодити електричні розетки
та вимикачі, а також замінювати змішувач в умивальнику. І при цьому приказував:
«Думаєте, це мені треба? Це
вам треба буде! Попросить
колись теща розетку поміняти або кран полагодити
— а ви не вмітимете…». Ми
тоді відверто підсміювалися
з того дядька і з його чудних
слів. Бо ж яка ще теща, і яка
розетка, і який кран — і що
це взагалі за нудьга?!
Усвідомлення крутезності Федоровича й виняткової
потрібності всього того, чого
він намагався нас навчити
(і таки ж навчив би, якби ми
того захотіли!), до нас, на
жаль, прийшло пізніше. Коли
справжні уроки життя від
того чоловіка вже лишилися в минулому. Пам’ятаю, як
вже у студентські часи десь
опівночі у двері подзвонив
Максим — колишній однокласник і активний співучасник усіляких бешкетів шкільної пори, який також жив у
нашому будинку. Великої
дивовижі в такому пізньому
візиті друга наче й не було,
проте в руках він навіщось
тримав масивний розвідний
ключ.
— Привіт, Сергію! Будемо
зараз змішувачі у вас знімати…
— Максе, ти що — з дуба
впав?!
— Нічого я не впав — просто мати моєї дівчини попросила змішувач у них завтра
замінити. То я вчитися до вас
прийшов…
— Ич який сантехнік знайшовся — у себе вдома вчися!
— Та я в себе вже познімав! І на кухні, і у ванній, але
до кінця того всього ще не
второпав… n
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n Такі реалії

У матері-п’яниці забрали трьох
дітей, а батько їх не визнає
Жінка розпивала алкоголь за місцем проживання
із сумнівними компаніями та не виконувала належним
чином батьківські обов’язки
Фото з фейсбук-сторінки Володимир-Волинський районний відділ поліції.

Олена КУЧМА

Володимир-Волинській громаді
працівники Служби
у справах дітей та місцевого центру соціальних
служб разом із поліцейськими відібрали трьох
дітей у матері. Трапилося
це минулого тижня.
Як розповіла очільниця
сектору ювенальної превенції місцевого відділу
поліції Олена Павлюк, біологічний батько малечу
не визнає, тож волинянка
проживала з ними сама.
Приблизно рік тому
на матір уже складали
протокол про неналежне
виховання. Тоді вона припинила зловживати алкоголем і навела порядок
в оселі. Однак днями знову взялася за старе.
Нині ведуться перемовини з батьком, аби він
узяв на себе опікунство.
Якщо ж той відмовиться, то клопотатимуть про
позбавлення жінки прав
на виховання малечі.

У

Правоохоронці та працівники Служби у справах дітей, побачивши
умови проживання малих, відправили їх у притулок.

ведуться перемовини з батьком, аби він
« Нині
узяв на себе опікунство.
»
Поки що троє дітлахів, один із яких хворий
на ДЦП, перебувають

n Біда

у рожищенському притулку, де отримують належний догляд. n

n Неподобство

Рибалка заплутався в сітці
й потонув

Палили листя й залишили
без світла цілу вулицю

Трагедія сталася 28 березня на річці
Західний Буг неподалік села Заставне Литовезької громади

Через легковажність деяких
мешканців Нововолинська довелося викликати пожежних

Олена КУЧМА

Ірусина ПРИХОДЬКО

агиблим виявився 55-річний мешканець Благодатного. Його кілька годин
розшукували працівники поліції, рятувальники та лісівники.
Як інформує інтернет-видання «Буг»,
потерпілий та його друзі відпочивали
на річці. Вночі він вирішив порибалити
на гумовому човні. Його зникнення помітили ближче до ранку й одразу повідомили
рятувальникам.
Очевидці розповідають, що ноги чоловіка були заплутані у сітці. Ймовірно, він випав із човна та не зміг вибратися з води. n

березня близько 17.00 в одному з дворів будинків шахтарського міста трапилося
займання біля смітників. Рятувальники
зазначають, що, ймовірно, причиною
пожежі стало спалювання сухого листя
та трави тамтешніми мешканцями.
У результаті замкнуло кабель живлення. Відтак без світла залишився
проспект Перемоги – одна з центральних вулиць, на якій розташовані
медустанови та чимало закладів торгівлі. n
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■ Пульс тижня

«Думали, що в нас зламалися
прилади, а це вибухнув Чорнобиль»
Галина Зінькова із Маневичів 45 років опікується місцевою погодою
Фото Сергія ГУСЕНКА.

Сергій ГУСЕНКО

Лише 5 мішків сміття:
Стохід став чистішим
Кожного року в останню суботу березня
о 20.30 за місцевим часом мільйони
людей по всьому світу присвячують
годину своєї уваги планеті Земля
Марина ЛУГОВА

имволічно вимикають зайве освітлення, читають або дивляться фільми про
життя на планеті Земля, беруть участь у
дискусіях і онлайн-концертах, доєднуються до
звернень на захист природи, проводять інші
екологічні акції. З цієї нагоди і в Національному
природному парку «Прип’ять – Стохід» відбувся
волонтерський сплав-прибирання річки Стохід
від сміття на відрізку від пляжу в Любешові до
села Сваловичі.
Такий захід природозахисники традиційно
проводять кожного року. Втішені екологи, як
зазначають на фейсбук-сторінці, що цьогоріч
сміття з води витягли лише 5 мішків місткістю
120 літрів, – порівняно з іншими роками це значно менше. Подібні акції – задля того, щоб водні
артерії Полісся були ще привабливішими. n

С

«ЩОБ ВИМІРЯТИ ВИСОТУ
ХМАР, НАДУВАЛИ КУЛЮ»

— Спроба вступити у Житомирський сільськогосподарський інститут була невдалою
і, щоб я не втрачала дорогоцінний час, бабуся влаштувала
мене на метеостанцію, оскільки
була знайома із її начальником
Віктором Мартюшовим та його
дружиною Клавдією Антонівною,
яка теж там працювала, — розповідає Галина Зінькова. — Вони
обоє дуже переймалися роботою, до того ж були хорошими
наставниками. Тож із 1 вересня 1975 року і розпочалась моя
трудова діяльність у сфері, яку
я до цього зовсім не знала, і навіть не підозрювала, що метеостанція діє у нас із 1945 року.
Протягом двох місяців вона
старанно вивчала коди, таблиці
та атласи. Через два роки, закінчивши Московський метеорологічний технікум, Галина Іванівна
стала дипломованим спеціалістом і продовжила працювати
спостережником (нині це технік-метеоролог).
— Колись на метеостанції
був дуже важкий об’єм роботи
для жінок. Наприклад, висоту
хмар вимірювали за допомогою
спеціальної кулі, яку наповнювали повітрям в газогенераторній
станції із двох великих балонів.
Спершу її надували, потім визначали об’єм, зважували і випускали, відслідковуючи із секундоміром час проходження
за хмару. Тоді за спеціальними
таблицями визначали висоту
хмар. Вночі цю процедуру було
робити ще важче через відсутність освітлення в газогенераторній та підсвічування паперовим ліхтариком із свічкою, який
кріпили до кулі, — пригадує моя
співрозмовниця, додаючи, що
це спостереження метеорологи дуже не любили і через нього багато хто покинув роботу.
Щоправда, потім на зміну кулям
прийшов прожектор, а тепер висоту хмар вимірюють ще легшим
способом.
Але і сьогодні жіночому колективу станції доводиться виконувати важку роботу: палити
і чистити котла, косити тримером траву та прибирати територію, утримувати в належному
стані метеомайданчик.
— У нашій службі заведено вести журнали історії станцій, де фіксуються основні події із трудового життя, — розповідає метеоролог. — У двох
зошитах записана вся історія
з 1945 по 1983 рік та з 1983-го донині. Тут знаходимо і запис, що
20 квітня 1983 року я прийняла
обов’язки начальника.
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Усе життя пані Галина трудиться метеорологом.

«РАДІАЦІЯ ІЗ ЧАЕС ДО НАС
ДОЛЕТІЛА НА ТРЕТІЙ ДЕНЬ»

Цікавлюся в очільниці станції, чи фіксували якісь зміни під
час аварії на ЧАЕС, і вона тут же
переді мною розгортає журнал
із записами, де зазначені страшні цифри.
— Із 1982 року, коли збудували Рівненську АЕС, ми почали проводити спостереження
за радіацією. Тоді радіаційний
фон становив 4 мкр/год, у нас
було чисте довкілля, — каже Галина Іванівна. — Але у той день
все змінилось. Пам’ятаю, що
28 квітня 1986 року, у понеділок, була гарна сонячна погода. Зранку приходить до мене
спостережниця і каже: «У нас
зламався прилад». Кажу: «Бери
інший». Але і з другим, і з третім — те саме. Поки ми ту-

і таких вказівок нам не давали.
Але керівництво простих людей
не попередило і влаштувало
в Маневичах 1–2 травня спортивне свято, а перед 9 Травня
дітей вивели прибирати вулиці.
І вчителі, які вже знали, що є радіація, не могли нічого зробити.
А люди тоді більш довіряли владі. Так, коли я зайшла в аптеку
і сказала, що в нас радіація підвищена, то мені кинули: «Хто вам
таку дурницю сказав?»
Як зазначає начальник метеостанції, в їхній роботі немає
місця ні політиці, ні вподобанням — лише чітке виконання
інструкцій. Із 1992 року ведуть
спостереження за міжнародними кодами та скоординованим
часом. У роботі використовують латинь, а погоду передають
у цифрах, наприклад, дощ — 6,

що і метеорологам важко правильно
« Трапляється,
визначити погоду. Наприклад, цієї зими був льодяний
дощ із сніговою крупою.
»
ди-сюди ходили, рівень радіації
становив уже 75 мкр/год і далі
зростав. О 10-ій підняли код
і зробили те, що передбачено
в таких випадках: попередили
місцеву владу, міліцію та санстанцію, передали інформацію
в Київ та Луцьк. Лише в обідню
пору нам подзвонили із обласного центру і сказали, що сталась аварія на ЧАЕС.
Пані Галина зауважила, що
аварія трапилася в суботу,
26 квітня, але за рахунок того, що
був слабкий південно-східний
вітер, таку ситуацію в Маневичах отримали лише в понеділок
уранці. Загострення радіаційного фону тривало із 28 квітня
протягом трьох діб (найбільший
показник — 2900 мкр/год).
— Ми, на відміну від влади,
інформацію не приховували

слабкий дощ — 60, помірний
дощ — 61. Тож закодовану інформацію можуть прочитати
в будь-якій країні світу. Але трапляється, що і метеорологам
важко правильно визначити погоду. Наприклад, цієї зими був
льодяний дощ із сніговою крупою.
Під кінець розмови чую від
Галини Іванівни: «Нам самим
жінкам дуже тяжко, тому вдячна чоловікам та синам наших
колег за допомогу, працівникам та начальнику Маневицької
філії «ДЕД» Віктору Гаврилюку,
а ще — своєму чоловікові Віталію
Феодосійовичу — бо найперше
зі всіма проблемами звертаюся
до нього». n
БІЛЬШЕ ФОТО — НА САЙТІ
VOLYN.COM.UA

4 райони та 54 територіальні громади Волині відображені в новому
атласі адміністративно-територіального устрою України. Вийшло
друком друге, доповнене, його видання. У ньому також зазначено, що в
області є 1087 населених пунктів, у яких мешкає 1 034,6 тисячі осіб.

Жителі Камінь-Каширщини
не залишаться без медичної
допомоги
У селах громади, де ФАПи не
відповідають державним будівельним
нормам, рішенням міської ради
з 1 квітня цього року діятиме 29 медичних
закладів тимчасового базування
Олена ВОЛИНЕЦЬ

они будуть у селах Підбороччя, Видричі,
Мельники-Мостище, Мостище, Соснівка,
Волиця, Боровне, Житнівка, Добре, Острівок, Грудки, Гута-Боровенська, Гута-Камінська,
Дубровиця, Залазько, Залісся, Іваномисль,
Оленине, Малі Голоби, Осівці, Підріччя, Раків Ліс,
Верхи, Краснилівка, Котуш, Мала Глуша, Невір,
Погулянка, Щитинь. Ці заклади утримуватимуться за рахунок коштів міського бюджету. Щоб
забезпечити оплату комунальних послуг медпунктів тимчасового базування, на черговій сесії міської ради були внесені зміни до Програми
розвитку та підтримки КНП «Камінь-Каширський
центр первинної медико-санітарної допомоги»
Камінь-Каширської міської ради на 2021 рік.
Міський голова Віктор Пась наголосив, що
зміна вивіски на будівлі не позначиться на людях:
працівники медпунктів продовжать свою роботу
у тих же приміщеннях, за існуючим робочим графіком, а населення зможе і надалі отримувати
первинну медичну допомогу. У майбутньому, в
міру фінансових можливостей, планується доводити ФАПи до встановлених будівельних норм і
відновити їх мережу з повною інклюзивною доступністю, як того вимагає закон. n

В

У Маневицьку колонію
просять подарувати книжки
З метою організації корисного дозвілля
засуджених й ув’язнених, активного
долучення їх до цікавого та багатого
світу літератури, адміністрація
виправної колонії №42 вирішила
поліпшити функціонування бібліотеки
Богдана КАТЕРИНЧУК

адля цього ініційовано благодійну акцію
«Подаруй засудженому книгу», до якої насамперед долучився персонал установи.
Акція є безстроковою, тож усі охочі, інформує
пресслужба установи, можуть в будь-який час
зробити і свій внесок.
Тепер засуджені мають можливість читати
твори Агати Крісті, Ернеста Хемінгуея, Вальтера Скотта, Александра Дюма, Фенімора Купера,
Еміля Золя та інших видатних світових та вітчизняних поетів і письменників.
Взяти участь в акції можна, зателефонувавши до відповідального за цю ділянку роботи Сергія Остапчука за номером 0971375658. n
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n Герої нашого часу
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n Самородки із народу
Фото з фейсбук-сторінки Павла ЧАЙКИ.

Фото Сергія НАУМУКА.

він вальсував з моделлю Веронікою Дідусенко.
— Коли ти бачиш, як Вадим
Свириденко, не маючи рук та ніг,
біжить, то як ти, здоровий, можеш стояти осторонь і казати,
що в мене щось там болить. У
тебе є дві руки, дві ноги? — Біжи!
— наголошує ветеран АТО.

стер-класи. Їх чомусь
більше люблять дорослі.
Беруть уроки любителі дизайну або чогось нового, —
розповідає Людмила. —
Бувало, приходили парами.
Чоловік і жінка погончарили
собі, я їм вироби випалюю.
Вони можуть поробити підписи на горнятах. Звісно,
я допомагаю.
Нещодавно майстриня
спробувала виготовити
ще один вид екологічної кераміки — обварну. Спочатку
її звично випалюють, щоб
була стійкішою до перепаду
температур, а тоді знову
нагрівають до 650 градусів.
Потім швидко виймають
з печі і занурюють у нагріту
бовтанку з води, борошна
та олії. Після остигання
посуд ретельно миють. Від
різкого перепаду температури на поверхні утворюються розводи. Вони
не повторюються, а щоразу
інші.
Іноді вироби (наприклад, пляшки для олії)
Людмила Костюк покриває
прозорою оливою. Її купує
у спеціалізованих крамницях. І бере лише таку, яка
не містить свинцю та інших
шкідливих інгредієнтів.
Вона недешева, і тому покриття нею вдвічі дорожче.
— Не задумувалася, форми якого регіону
нагадують мої горнята, —
каже майстриня. — Але
не копіюю роботи інших
— це головна умова для
замовлень. Якщо хтось
просить конкретну форму,
я прикину і зроблю у своєму стилі. n

ПРО ФІЛЬМ: «ВРАЗИЛО,
ЯК ПО-БАГАТОМУ БУЛИ
ЗРОБЛЕНІ ДЕКОРАЦІЇ»

Павло захоплюється бігом з перешкодами, де доводиться
і стрибати через бар’єри, і повзати по-пластунськи.

На благодійному віденському балі у Києві боєць вальсував з моделлю
Веронікою Дідусенко.

Кіборг із Рожища: «Друга Володю
я впізнав лише по одягу… голови не було»
Я би впізнала Павла просто
по очах навіть посеред вулиці,
незважаючи на те, що бачила
його лише на фото в соцмережах. Він дивиться так, ніби виймає душу. Стоїть у холі університету і усміхається. Знову ж
таки очима. Поки піднімаємося
на четвертий поверх, рожищанин весь час жартує, а я собі думаю про його рани. Чи болять
вони? Ми сідаємо у кабінеті й
говоримо про війну.
— Там, на фронті, я зрозумів,
що нічого важливішого за життя
і здоров’я у людини немає, —
говорить Павло. — Мої батьки
працюють в лікарні у Рожищі.
Я вдячний їм за те, що вони
дали мені можливість зробити
фаховий вибір самостійно. У
чотирнадцять пішов навчатися до Волинського обласного
військового ліцею, у ВНУ імені
Лесі Українки закінчив факультет «правознавство». Служив у
Миколаєві у десантних військах,
залишився на контракт, потім
працював у миколаївському
«Беркуті», але все ж вирішив,
що повернуся в армію.
Для бійця 79-ї аеромобільної бригади випробування війною почалося ще з Криму. За
тривогою підрозділи з Миколаєва висунулися до Армянська, потім — на Чонгар, надалі
патрулювали узбережжя. Там
десантникам довелося витримувати провокації так званих
зелених чоловічків.
— Ми відразу побачили,
що проти нас стоять російські
війська, — згадує Павло Чайка.
— Вони навіть вертольотами
залітали на нашу територію.
Був випадок, коли на Арабатській стрілці переплутали підрозділи і сіли біля нас два гелікоптери. До них підійшов наш
командир, показав шеврон на
плечі з жовто–блакитним прапором. Це були чеченці, які просто помилилися з посадкою на
200 метрів.
Згодом надійшла команда
їхати на Донеччину: Вугледар,
Слов’янськ, Червоний Лиман.
Своє перше поранення Павло
отримав саме там. І свій перший орден «За мужність».

– 3 червня 2014–го поблизу
Червоного Лиману нас зупинили гранатометним вогнем,
— згадує рожищанин. — Того
дня із засідки, що влаштували
нам на дев’ятому блокпосту,
вдалося вийти з мінімальними
втратами — залишилися без
одного бійця, сімнадцять моїх
побратимів були поранені. Масований вогонь зупинив усю колону. Ми залишилися на передовій, метрів за сто від наших. Я
з хлопцями почав відходити до
найближчого БТРа. Одна граната відбилася від машини і розірвалася переді мною. Я впав, дивлюся, капає кров — в обличчя і
ногу потрапили осколки. Але ми
помаленьку добралися до дитячого табору «Берізка». А вже
потім мене госпіталізували.
Павло від реабілітації відмовився, поїхав у зону бойових
дій. Там залишився його взвод.
Шви на нозі почали розходи-

«НАЙТЯЖЧИЙ МОМЕНТ —
ВТРАЧАТИ ДРУЗІВ,
Я КРИЧАВ НЕСАМОВИТО»

Другий орден — за Донецький аеропорт, де Павло пробув дві ротації. А потім воював
за Дебальцеве.
— Мали летіти на допомогу хлопцям у ДАП, але через
густий туман літаки не змогли
піднятись, — говорить боєць.
— А це якраз 20 січня, аеропорт
обвалюється. Для нас найняли

ти дозволяєш прикрити спину —
« Коли
це найбільша довіра, яка може бути до людини.
На війні усім страшно, але намагаєшся
опанувати себе і виконувати роботу.
тися, але він мазав їх зеленкою, перемотував еластичним бинтом. Хлопці дзвонили
кожного дня. До лінії фронту
дістався третього липня, але
відразу потрапив в оточення
під Мар’їнкою. З нього виїхав
на російському КамАЗі, який
79–та бригада відбила у бою.
Машина була додатково обшита металом і оснащена закріпленим мінометом. Хлопці відремонтували «трофей» і їздили
ним на бойові операції. Цим же
КамАЗом вони приїжджали на
ротацію в Миколаїв. На бортах
залишили напис «Власність
79–ї. Не чіпати!». Зараз вона
служить у першому батальйоні,
взводі забезпечення.
Ніхто з рідних Павла не знав,
що він перебуває в АТО. Дізналися лише після того, як волонтер Юрій Бірюков розмістив
у Facebook пост з його фотографією після першої ротації в
ДАПі.
— Казав, що охороняю військові склади у Вознесенську,
але батько засумнівався: що то

»

звичайні автобуси, ми повантажилися у них без бронетехніки.
Поїхали на Донецьк, до Селідова, а там Водяне–Опитне.
Зранку збиралися вже додому,
як отримали команду прочищати дорогу на Дебальцеве.
Це було 11 лютого. Приїхали
під Світлодарськ і зранку пішли
відбивати село Логвинове. Із
41 чоловіка, які були у взводі,
вийшло 40. Знову ж мене там
сфотографував «Майк» — Максим Миргородський, зараз командир 95-ї бригади. Надіслав
Юрію Бірюкову, а той вже поділився світлиною в інтернеті.
А 13 лютого в батька якраз був
день народження. Я зателефонував привітати, а він каже: «Ми
вже знаємо, де ти».
На війні найтяжчий момент
— втрачати друзів. 12 лютого
2015 року загинув мій товариш
Володя Суслик. Пам’ятаю, як
несамовито кричав: «Ану взяли
і вантажимо його!», а старші чоловіки стоять нерухомо — тіло
було без голови. Я впізнав його
лише по одягу. 85 кілограмів не

міг сам затягнути на машину.
На похорон до нього не поїхав,
дуже тяжко було.
Після бою в Логвиновому
Павла Чайку нагородили третім орденом «За мужність»,
отримав він ще одну почесну
відзнаку — «Народний Герой
України». З лінії вогню після
двох поранень його перевели
на службу до Києва. Зараз він
займається контролем якості
речового майна, яке надходить
до ЗСУ, тобто форми і всього
іншого. Захоплюється спортивними стрибками з парашутом
та бігом.
— Наше управління намагається покращити матеріальну базу, щоб хлопці, які там, не
скаржилися. Я сам був в окопі і
знаю, що це таке, — Павло не
боїться говорити і про недолугість військового командування
і мобілізаційних методів. А ще
каже, що їхні маршрути «продавалися».
Потім був марафон морської піхоти у США, благодійний віденський бал у Києві, де

Із Ахтемом Сеітаблаєвим
Павло познайомився на знімальному майданчику фільму
«Кіборги». Туди бійця запросила журналістка видання «Цензор. НЕТ» Віолетта Кіртока.
— Мене вразило, як по-багатому були зроблені декорації,
— згадує чоловік. — Вони намагалися передати атмосферу
розбитого аеропорту, і мене
просто здивувало, скільки грошей на все це пішло. Бо в житті
як? Збив докупи якісь дві дошки
— ось тобі й укриття. Однак це
не документальний фільм, а
художній, тож якусь маленьку
частинку тієї правди, що була в
ДАПі, Ахтему Сеітаблаєву вдалось передати.
Коли я там воював, запам’ятались красиві кришталеві келихи, які вціліли. І був у нас
боєць, який весь час від страху
хотів випити. Але алкоголю не
міг знайти. Тоді він в аптечці
знайшов якісь сердечні краплі.
Налив у келихи з–під мартіні і
довго смакував. Такі моменти
згадуєш із надривом серця.
Коли ти дозволяєш прикрити спину — це найбільша довіра, яка може бути до людини.
На війні усім страшно, але намагаєшся опанувати себе і виконувати роботу. Я чесний перед собою і перед побратимами. І мені не соромно дивитися
їм у вічі, бо я нічого не збрехав
і не сказав, за що б довелося
червоніти.
…Як людина, пропускаю цю
війну через себе. Через очі Павла. Проводжу його до дверей.
Не знаю, як дякувати. Хочеться просто обійняти. Натомість
обіймаю поглядом. Бо знаю, що
він звик вірити лише очам... n
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l ЗІРКА 7 березня українська теле- і радіоведуча,

актриса народила сина. Вона довго чекала щастя
материнства, і вже настільки втратила віру, що й
перестала про це думати. І ось навіть без сучасних
репродуктивних технологій сталося диво!

Cуперові
рецепти
пасок
і страв
на Великдень

Таким камінцем гончарка залощує глиняні поверхні.

«Не копіюю посуд інших майстрів
та не запозичую гуцульських візерунків»
Закінчення.
Початок на с. 20
Сергій НАУМУК

а косівських
майстрів
не орієнтуюся, — зауважує співрозмовниця. — На Гуцульщині пишно розписують,
люблять багато всього
кольорового. А волинська
кераміка стримана, з лег-

—Н

ким орнаментом. Мені здається, що навіть люди в цих
регіонах різні. Волиняни,
як на мене, навіть спокійніші. А там швидко говорять,
моторні.
Єдиними кольоровими
виробами в її арсеналі є
прикраси. Їх виготовляє
зі звичайного матеріалу,
а розмальовує уже спеціальними кольоровими
глинами і покриває прозорою поливою. Серед сюжетів і знаки зодіаку («таке

не дуже люблю, але треба
трохи й на смаки покупців
орієнтуватися»), і кельтські

баються свистки. Кілька їх
у вигляді динозаврів та биків (данина китайському

Гуцульщині пишно розписують, люблять
« Набагато
всього кольорового. А волинська
кераміка стримана, з легким орнаментом.
символи, й багато іншого.
Підвіски популярні серед
учасників різних фестивалів.
Дітям (та й не тільки) подо-

»

гороскопу) стоять на полиці
поруч із макітрами та горщиками.
— Проводжу май-
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За 31 рік
народила…
22 дитини!
 «Кількість
шлюбів
у чоловіків
можна
прочитати
по волоссю…»

Куманець для олії (ліворуч) майстриня покриває зсередини оливою.
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l Секс-

До і після пологів: жіночого щастя телезірка чекала півтора десятиліття.

Василіса Фролова
вперше стала мамою
у 43 роки: «Наші стосунки
розпочалися з моєї
вагітності»

volyn.com.uaa

«Коли я пропонував
їй зустрітися, мене
трясло, як під час
першого знімального
дня в кіно»

Фото з інстаграм-сторінки «Зірковий шлях».

ВІЙНА ПОЧАЛАСЯ
З КРИМУ

за армія, у якій розвідка склади
стереже? — розповідає рожищанин. — Потім говорив, що
поїхав на навчання в Одесу. Але
правда відкрилася випадково
під час виборів до Верховної
Ради наприкінці жовтня 2014
року. Мама чергувала на виборчій дільниці як спостерігач.
Дивилася стрічку фейсбук і тут
натрапила на публікацію Юрія
Бірюкова. Як зараз пам’ятаю:
телефоную, а мама каже: «Сфотографуйся мені біля моря», і я
зрозумів, що батьки все знають.

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk.

Людмила ВЛАСЮК

«СФОТОГРАФУЙСЯ МЕНІ
БІЛЯ МОРЯ»: ПРАВДУ ДЛЯ
БАТЬКІВ ВІДКРИВ ФЕЙСБУК

Фото із сайу jewellery.kochut.or.

Закінчення. Початок на с. 1
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Вийшла заміж
за 18 годин до смерті

 Поради
психолога:
як правильно
говорити
з дітьми
про секс

с. 32

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

 Історія
до сліз:
«Коли помирає
другий
із закоханої
пари, тоді…»
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■ Пульс тижня

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Болить!
Фото dzerkalo.media.

Горе-бізнесмени незаконно
випалювали деревне вугілля
У ході невідкладного обшуку правоохоронці
вилучили понад 130 кубічних метрів лісу та
40 тонн вугілля, а також 59 піролізних печей
для його виробництва
Олена МИТРОФАНОВА

ід час перевірки повідомлення щодо роботи нелегальної автозаправки на території одного з приватних підприємств у селі Кургани Рівненського району
поліцейським стало відомо про порушення ним господарської діяльності. Відтак слідчі розпочали розслідування
щодо незаконної порубки лісу та безгосподарського використання земель. Правоохоронці провели обшук на території підприємства, площа якого становить понад три гектари. Під час слідчих дій виявили 59 бочок для випалювання
деревного вугілля. Усі вони були завантажені сировиною,
а деякі з них працювали. Лише на частину з них власники
підприємства надали дозволи на викиди забруднювальних
речовин в атмосферне повітря.
Крім того, на момент обшуку були відсутні документи
на походження 137 кубічних метрів деревини, а документи
на земельну ділянку не відповідали цільовому призначенню. Попередньо встановлено, що до незаконного бізнесу
причетні орієнтовно семеро осіб із Рівного, Березного та
Костополя. Також у ході огляду виявлено можливі порушення пожежної безпеки – відсутня пожежна водойма, місце
для відходів, пожежобезпечний склад тощо. n

П

За п’яний жарт
відповідатиме у суді
Поліцейські оперативно зреагували на
повідомлення про вчинення вбивства ще 11 березня
в селі Устя на Кореччині за місцем проживання
29-річного уродженця Російської Федерації
Мирослава СЛИВА

а місці події слідчо-оперативна група встановила,
що господар помешкання разом зі своїм рідним
братом того вечора вживали алкоголь. Саме надмірна доза випитого спонукала чоловіка до пригод. Тож
він зателефонував на спецлінію «102» та повідомив, що
позбавив життя свого знайомого.
У рамках досудового розслідування, розпочатого
за фактом неправдивої інформації про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 383 Кримінального
кодексу України, слідчі відділення поліції № 7 (м. Корець)
висунули зловмиснику підозру у скоєному.
Максимальне покарання, яке може йому загрожувати, — позбавлення волі на строк до двох років.
Відомо, що раніше хуліган потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. n

Н

Чоловік під градусом
молотком пробив жінці голову

Проводжаючи в останню путь загиблого воїна Максима Абрамовича, люди ставали на коліна.

«Герої не вмирають!»:
на Рівненщині попрощалися
із захисниками
26 березня на Сході загинув боєць із Дубровиці Максим
Абрамович, а наступного дня пішов із життя учасник
Антитерористичної операції із села Горбаків Яків Якимчук
Ірина ПАСІЧНИК

инулої п’ятниці біля
села Шуми на Донеччині окупанти
викинули дистанційно міни і
вичікували українських саперів, які мали прийти і знайти
вибухонебезпечні предмети.
Коли з’явились розмінувальники, кілька груп ворожих
снайперів відкрили вогонь
на ураження. А далі запрацював кулемет і міномети, аби
не дати побратимам евакуювати і загиблих, і поранених.
У битві, що тривала півтори
години, загинуло четверо
наших захисників, серед
них військовослужбовець
10-ї окремої гірсько-штурмової бригади 27-річний
Максим Абрамович. Герой
навчався в Дубровицькій

М

равоохоронці встановили, що впродовж дня потерпіла розпивала спиртні напої разом із 63-річним односельчанином, із яким час від часу зустрічалася.
Близько 16-ї години між ними виник конфлікт, у результаті
чого чоловік схопив молоток та завдав жінці декілька ударів
по голові. Після цього пішов до своєї домівки, а коли через
трохи повернувся, то закривавлена непритомна господиня
так і лежала на дивані. Зрозумівши, що накоїв, пішов до сусідки, розповів їй про вчинене та попросив викликати «швидку».
Потерпілу доставили до лікарні із відкритою черепно-мозковою травмою, множинними ранами голови та забоями.
Наразі медики борються за її життя, а кривдника затримали
слідчі. Йому може загрожувати позбавлення волі на строк
до 15 років.
А в селі Великий Житин 45-літня жінка поранила свого на
рік молодшого співмешканця. 24 березня вона перебувала в
гостях, куди згодом навідався і її чоловік. На ґрунті ревнощів
до господині оселі між парою виник конфлікт, під час якого
жінка схопила кухонного ножа та встромила його у груди
своєму благовірному. Потерпілому викликали «швидку» та
госпіталізували. Після проведеного оперативного втручання
його життю нічого не загрожує. n

П

і низько схиляємо голови в
скорботі за нашим захисником», – зазначили у Дубровицькій міській раді. На тери-

навчався в Дубровицькій ЗОШ № 2, був
« Максим
активним спортсменом, вихованцем школи
«Бойового гопака», представляв Дубровиччину на
різних змаганнях.

»

на різних змаганнях. Згодом
здобував освіту в Харківському університеті. У 2017-му
пішов на службу в Збройні
сили за контрактом та брав
участь у бойових діях у зоні
АТО. «Щирі співчуття матері, яка виховала сина-героя!
Ми поділяємо з Вами гіркоту
та біль непоправної втрати

торії громади були оголошені
дні жалоби.
Яків Якимчук, який був
засновником і до 2016 року
очолював Гощанську районну спілку ветеранів-учасників АТО, помер 27 березня.
Його похоронили у селі Горбаків. Причини смерті не повідомляють. n

n Нічого собі!

Здолбунівський пенсіонер
нелегально ретранслював телеканали

Причиною трагедії в селі Грушвиця Перша
Рівненського району стали ревнощі
Олена МИТРОФАНОВА

ЗОШ № 2, був активним
спортсменом, вихованцем
школи «Бойового гопака»,
представляв Дубровиччину

Протиправну діяльність правоохоронці задокументували
ще у березні торік
Мирослава КОЗЮПА

рамках досудового
розслідування, розпочатого за фактом
незаконного розповсюдження програм мовлення,
вчиненого службовою особою з використанням службового становища, слідчі
встановили, що 75-річний
здолбунівчанин, директор
дочірнього підприємства,

У

за попередньою змовою
із трьома іншими громадянами без ліцензійного договору здійснював незаконне
адміністрування, надання
технічної підтримки та ретрансляцію загальнонаціональних каналів. Наразі сума
завданих збитків медіагрупам встановлюється.
Днями на підставі ухвали суду слідчі Здолбунова
спільно із працівниками кі-

берполіції та прокуратури
провели п’ять санкціонованих обшуків за місцем проживання та ведення незаконної діяльності фігурантів
кримінального провадження.
За результатами проведених
слідчих дій поліцейські вилучили 71 TV-приймач, 23 пульти дистанційного керування,
9 станцій кабельного телебачення, системний блок, пристрій для трансляції ІР-телебачення, засоби зв’язку
та документацію. Максимальне покарання, передбачене
санкцією статті, — позбавлення волі на строк від трьох
до шести років. n

«Дякую невідомій жіночці, і дай їй Бог здоров’ячка за те, що
«зробила» мій вечір. Хай добро їй повернеться!» – такий пост
написав журналіст із Рівного Іван Марчук, який став свідком, як
в одному із місцевих супермаркетів відвідувачка купила продукти
невідомому дідусеві, який довго роздивлявся цінники на товарах.

www.volyn.com.ua

СПОРТ

n Оле, оле, оле, оле!
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n Перша ліга

«Волинь»
тернопільську «Ниву»
оре, а Сачко –
на «общєпонятном»
знову «говоре»
Учора ввечері лучани приймали вдома
«Миколаїв» — непростого суперника,
який перед цим матчем наступав на п’яти
підопічним Василя Сачка у турнірній таблиці
«Віталію, піднімайся - наші перемоги ще попереду!»

Під Парижем суперника
відфранцузили ми, а в Києві —
відфінляндили нас…

рестоносці» до зустрічі з «корабелами»
підійшли в доброму гуморі, адже після
розгрому «ВПК-Агро», досить упевнено
дали раду й тернопільській «Ниві».
Чемпіонат України з футболу, Перша
ліга. 18-й тур. «Нива» (Тернопіль) – «Волинь»
(Луцьк) – 0:2 (0:1 – Іван Цюпа, 10 хв.; 0:2 – Артур Рябов, 45+1 хв.)
Формально виїзний матч (про перенесення до
Луцька попросили тернополяни) «Волинь» почала
доволі агресивно, чітко демонструючи супернику,
хто на «Авангарді» справжній господар. І вже в дебюті поєдинку захисник лучан Іван Цюпа зіграв у

«Х

Хоча обидва стартові поєдинки збірної України і закінчилися
з однаковим рахунком
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

апередодні, 31 березня, пізно увечері завершився матч
третього туру в групі D відбору
до ЧС-2022, у якому збірна України
на полі київського НСК «Олімпійський»
приймала збірну Казахстану. Два ж
перших поєдинки за участю «тризубих»
завершилися з однаковим рахунком
1:1, проте супроводжувалися вкрай
різними емоціями…
Відбір до ЧС-2022. Європа. Група D. 1-й тур. Франція — Україна —
1:1 (1:0 — Антуан Грізманн, 19 хв.;
1:1 — Преснель Кімпембе, 57 хв.,
у власні ворота).
24 березня 2021 року. Сен-Дені.
«Стад де Франс». Головний суддя —
Тобіас Штілер (Німеччина).
Виїзна нічия з чинними чемпіонами
світу — це таки звучить! Наші пропустили першими — ближче до середини
першого тайму. Антуан Грізманн красиво поклав м’яч у дальню дев’ятку воріт Георгія Бущана — хоча почався цей
епізод із очевидного офсайду! До речі,
через відсутність системи VAR вже
встигла серйозно постраждати й збірна Португалії. За рахунку 2:2 виїзного
поєдинку із сербами Кріштіану Роналду
на доданих хвилинах матчу (!) відправив м’яч у ворота суперника (це цілком
очевидно на повторах), проте суддівська бригада помилково не зарахувала
гол, вважаючи, що футбольний снаряд
лінію воріт не перетнув.
А ось у другому таймі українці заграли сміливіше і вже невдовзі зуміли
зрівняти рахунок. Олександр Караваєв
класно віддав на одноклубника-динамівця Сергія Сидорчука, після потужного удару якого й суттєвого рикошету
від Преснеля Кімпембе м’яч влетів,
точніше закотився у ворота чинних
чемпіонів світу!
Далі перед підопічними Андрія
Шевченка стояло завдання вистояти
на легендарному «Стад де Франс» —
і вони з ним впоралися! Хоча, звісно,
кількох хур вболівальницьких нервів
це коштувало…
В іншому матчі нашої групи Фінляндія у Гельсінкі приймала Боснію і Герцеговину. Господарі вже у другому таймі
пропустили від Міралема П’янича, відповіли дублем Теему Пуккі, проте знову
пропустили від Мирослава Стевановича — тож підсумкові 2:2.
Відбір до ЧС-2022. Європа. Група D. 2-й тур. Україна — Фінляндія —

Н

1:1 (1:0 — Жуніор Мораес, 80 хв.;
1:1 — Теему Пуккі, 89 хв., з пенальті).
28 березня 2021 року. Київ. Стадіон
НСК «Олімпійський». Головний суддя
Іштван Ковач (Румунія).
У проміжку між поєдинками
із французами та фінами з табору
збірної України лунали дуже правильні заяви. Мовляв, до майбутньої
зустрічі треба поставитися з максимальною серйозністю — бо чого буде
варте видряпане у Франції очко, якщо
ми не візьмемо три в матчі з Фінляндією?
Проте почали наші якось вкрай непереконливо. Аж здалося, що суперники зійшлися в Гельсінкі, а не у Києві.

Віталій Миколенко (на фото) побачив перед собою червону картку,
а той таки Теему Пуккі «з точки» зарядив у самісінький кут воріт — Бущан
зреагував, але трішечки не дотягнувся
таки до м’яча. До речі, бідолашний захисник «Динамо» також встановив рекорд: ніколи футболіст збірної України
не бачив перед собою «червоне світло»
від арбітра в такому юному віці — 21 рік
і 303 дні.
«Завестися» у відповідь українці
(ще й маючи на одного гравця менше!) не зуміли — спроби зорганізувати
фінальний штурм були, але фінів вони
не надто налякали…
В іншому матчі групи D Казахстан

бразилець Жуніор Мораес, забивши фінам,
« Натуралізований
встановив рекорд: ніхто раніше не відзначався у «синьожовтій» формі в такому поважному футбольному віці –
33 роки і 358 днів.
Згодом «тризубі» дещо оговталися й таки вказали команді з далекої Півночі на їхній гостьовий статус.
Проте забити ані до перерви, ані вже
після підопічним Андрія Шевченка ніяк
не вдавалося.
Та на 80-й хвилині українські вболівальники нарешті полегшено видихнули: свіженький Жуніор Мораес
кинджально відгукнувся на простріл
невтомного Олександра Караваєва
і відкрив не лише рахунок у матчі, а й
лік своїм голам за збірну! Ще й встановив рекорд: ніхто раніше не відзначався у «синьо-жовтій» формі в такому
поважному футбольному віці — 33 роки
і 358 днів.
Проте ось тут збірна Фінляндії якраз і показала, що таке справжній чоловічий футбольний характер… Підопічні Маркку Канерви на очах завелися:
немов постановили самі собі: переможеними сьогодні з поля вони не підуть
за жодних умов!
Наші ж, розслабившись на якусь
мить, під шаленим натиском супротивника вже просто не могли зібрати
себе докупи.
Чи не кожна атака фінів завершувалася просто вбивчим епізодом біля воріт Георгія Бущана. Нам просто щастило. Аж до того пасу Забарного на Миколенка, який завовтузився з м’ячем
і мусив вкладити на газон у власному
карному майданчику ідола збірної Фінляндії Теему Пуккі.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

»

удома поступився Франції з рахунком
0:2. Забивали француз Усман Дембеле
та… натуралізований казахами українець Сергій Малий, який зрізав м’яч
у власні ворота (хоча буквально у попередньому епізоді героїчно врятував
свою команду від взяття воріт).
ЗА ВОРОТАМИ
Андрій
ШЕВЧЕНКО,
головний тренер
Національної
збірної України:
«Думаю, загалом ми
провели хороший матч. Єдине, що
я дуже незадоволений останніми п’ятьма хвилинами. Це навіть
не стосується помилки Миколенка, це була серія помилок. Ми
втратили перемогу, адже не дограли 5 хвилин так, як мали б».
Турнірна таблиця групи D
(станом на 30 березня):
М Збірна
І В Н П М
О
1 Франція
2 1 1 0 3–1 4
2 Фінляндія
2 0 2 0 3–3 2
3 Україна
2 0 2 0 2–2 2
4 Боснія
1 0 1 0 2–2 1
і Герцеговина
5 Казахстан
1 0 0 1 0–2 0
Окрім матчу Україна – Казахстан,
напередодні відбувся поєдинок
Боснія і Герцеговина – Франція.

зовсім вийшло зіграти у красивий
« Некомбінаційний
футбол.
»
кращих традиціях Серхіо Рамоса, після подачі з кутового вгативши м’яч у ворота ударом головою. А в
компенсований арбітром час першого тайму Артур
Рябов зухвало не послухався телекоментатора зустрічі (який навіщось радив лучанам спокійно дограти перший тайм, аби не втратити переможний
рахунок) і красиво поклав у ворота 20-річного голкіпера «Ниви» Даніїла Єрмолова другий м’яч.
ЗА ВОРОТАМИ

Василь
САЧКО,
головний
тренер «Волині» (на жаль, наставник лучан повернувся до
спілкування під час пресконференції російською):
«Не зовсім вийшло зіграти у
красивий комбінаційний футбол.
Працівники стадіону старанно готували
газон – проте нам довелося боротися і з весняним
полем, і з м’ячем, а також із суперником.
Ми робили ставку на швидкий гол – і це вдалося. Ще до перерви знову забили. У другому
таймі повністю контролювали гру».
Результати 18-го туру: «Агробізнес» – «Металіст 1925» – 1:2; «Миколаїв» – «Альянс» – 2:0;
«Полісся» – «Кристал» – 1:1; «Кремінь» – «Гірник-Спорт» – 1:1; «Прикарпаття» – «Верес» – 0:1;
«Чорноморець» – «Оболонь» – 1:1; «Нива» – «Волинь» – 0:2; «ВПК-Агро» – «Авангард» – 2:1.
P.S. Вчора вдень рівненський «Верес» здолав одеський «Чорноморець» — 4:0 — і очолив
турнірну таблицю Першої ліги.
Турнірна таблиця Першої ліги:
М Команда
I
В Н П М
О
1 «Верес»
17 12 3 2 29-8
39
2 «Чорноморець» 19 11 5 3 28-16 38
3 «Металіст 1925» 18 10 4 4 17-14
34
4 «Агробізнес»
17 11 1 5 34-16
34
5 «Волинь»
16 9 3 4 24-13 30
6 «Миколаїв»
17 8 4 5 28-13
28
7 «Гірник-Спорт» 18 8 4 6 27-24
28
8 «Оболонь»
17 8 3 6 27-16
27
9 «Альянс»
17 8 2 7 22-17
26
10 «Полісся»
16 5 5 6 16-17
20
11 «Кремінь»
17 5 4 8 16-24
19
12 «Нива»
18 4 6 8 18-31
18
13 «ВПК-Агро»
17 5 2 10 16-33
17
14 «Прикарпаття»
16 3 4 9 11-23
13
15 «Авангард»
16 2 2 12 11-32
8
16 «Кристал»
18 1 2 15 13-40
5
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 9 голів (7 – з пенальті), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») – 8 (5).
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Вітаємо!
Чудової весняної пори 29 березня
65-річчя зустріла найкраща мама та бабуся, жителька селища Цумань Луцького
району
Валентина Василівна
КРУК.
Рідна матусю, ви для нас, мов сонце,
тепле і ласкаве,
Що дарує ніжність і прекрасний світ.
Тож прийміть сьогодні всі найкращі квіти
Й побажання щастя на багато літ.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Хай з радістю в серці життя процвітає,
А Мати Пречиста на крилах тримає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість
й добро.
З повагою і любов’ю
дочки Олена, Галина,
зяті Петро, Павло,
внуки, правнуки.

ПРОДАЄТЬСЯ ГОСПОДАРСТВО
в с. Борисковичі Горохівського
(тепер Луцького) району. Є будинок,
сарай, літня кухня, колодязь,
0.5 га землі. Недорого.
Тел. 098 34 08 661.

Представництво польської агенції оголошує
набір працівників на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі

60 років 27 березня відзначив
чудовий батько та чоловік, добрий
дідусь, житель села Новостав
Анатолій Миколайович
МАСЛІЧУК.
Нехай ангел-хранитель завжди
слідує за вами, а всі біди обходять
стороною ваш дім. Нехай дорогі вашому серцю
люди ще довгі роки будуть поряд.
Сьогодні рівно шістдесят у вашому
житті минає,
А скільки їх ще на шляху, про це ніхто не знає.
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя могли запросити.
Щоб у мирному небі вам сонце всміхалося,
А всі ваші мрії та плани збувалися.
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт.
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ.
З повагою та любов’ю
дружина Марія,
мама-теща Ніна Никифорівна,

Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
PРобота
в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
PЗустрічає
наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

діти Володя, Софія, Катя,
Андрій, внуки Владик,
Злата, Даринка.

10 та 17 квітня

ВІЗЬМУ НА РОБОТУ
Київська ландшафтна компанія запрошує
на постійну роботу
відповідальних працівників
ДЛЯ РОБОТИ САДІВНИКОМ.
Житлом забезпечуємо.
Вимоги до кандидатів: чоловіки віком
20-30 років, бажано
досвід роботи від 1 року.

Тел. 096 473 62 70.

УВАГА, НАФТОПРОДУКТОПРОВІД!
Повідомлення власників та користувачів
земельних ділянок, розташованих у межах охоронних
зон об’єктів нафтопродуктопроводу, про встановлені
обмеження у використанні таких земельних ділянок
Товариство з обмеженою відповідальністю «Прикарпатзахідтранс»
експлуатує нафтопродуктопровід для
транспортування світлих нафтопродуктів по території України та на експорт. Об’єкти підприємства розміщені
на території
Ратнівської, Забродівської;
Старовижівської;
Голобської, Колодяжненської, Білинської, Дубівської, Ковельської;
Луцької, Ківерцівської;
Копачівської, Переспівської;
Підгайцівської, Липинської об’єднаних територіальних громад Волинської області.
Протяжність нафтопродуктопроводу на території Волинської
області становить 162 км. Продуктопровід закріплений на місцевості
через 1 км та в місцях поворотів розпізнавальними та сигнальними знаками (стовпчиками). Площа, на яку поширюються обмеження у використанні
земельних ділянок в охоронних зонах
НПП, становить орієнтовно 3240 га.
Продуктопровід діаметром 273
мм до 530 мм, який проходить на території Волинської області, експлуатує
ТОВ «Прикарпатзахідтранс» (Україна,
33028, м. Рівне, вул. Котляревського,
18). Цілодобовий телефон диспетчера
(0362 — 69-38-44).
Згідно із Законом України «Про
правовий режим земель охоронних
зон об’єктів магістральних трубопроводів» від 17 лютого 2011 року №3041–
VI для забезпечення безпечної експлуатації та виключення можливості ушкодження об’єктів продуктопроводів,
встановлюються охоронні зони вздовж
продуктопроводів з обох боків від їх
осі шириною від 75 до 100 м залежно
від класу (умовного діаметра). У місцях сумісного проходження декількох
трубопроводів у загальному технічному коридорі охоронна зона може бути
встановлена по найбільшому умовному діаметру серед усіх ниток.
Земельні ділянки, розташовані
в охоронних зонах об’єктів нафтопродуктопроводів, не вилучаються
у їх власників або користувачів, а
використовуються з обмеженнями,
встановленими вказаним Законом та
іншими нормативно–правовими актами. Будівельні, ремонтні, земляні, геологорозвідувальні, бурові, вибухові,
гірничі та днопоглиблювальні роботи
на земельних ділянках, а також всі інші
роботи, пов’язані з розробкою ґрунту

www.volyn.com.ua

на глибину більше 30 сантиметрів на
таких земельних ділянках, проводяться лише на підставі письмового погодження з підприємством нафтопродуктопроводу.
До загальних обмежень, що
діють в охоронних зонах об’єктів
нафтопродуктопроводів незалежно від внутрішніх зон безпеки, належить заборона:
пошкоджувати та розбирати
об’єкти нафтопродуктопроводів;
розбирати та руйнувати водопропускні, берегоукріплювальні, земляні, протиерозійні, протипожежні та
інші споруди, що захищають об’єкти
нафтопродуктопроводів від руйнування, а також прилеглі території від аварійного витікання продукту, що транспортується нафтопродуктопроводом;
переміщувати, руйнувати та пошкоджувати в будь–який спосіб знаки
закріплення нафтопродуктопроводів на місцевості, пошкоджувати або
руйнувати лінійну частину цих нафтопродуктопроводів, засоби електрохімічного захисту від корозії, запірну арматуру, засоби технологічного зв’язку
і лінійної телемеханіки, інші складові
нафтопродуктопроводів;
кидати у водні об’єкти якорі,
проходити із закинутими якорями,
ланцюгами, лотами, волокушами і
тралами;
проникати на об’єкти нафтопродуктопроводів, відчиняти люки, хвіртки
і двері підсилюючих пунктів кабельного зв’язку, що не обслуговуються, огорож вузлів лінійної арматури, станцій
катодного і дренажного захисту, лінійних і оглядових колодязів та інших
лінійних споруд, відкривати і закривати
запірну арматуру, вимикати і вмикати
засоби зв’язку, енергозабезпечення,
автоматики і телемеханіки нафтопродуктопроводів;
перешкоджати проїзду аварійної та спеціальної техніки підприємств
нафтопродуктопроводів.
До особливих обмежень, що
встановлюються в охоронних зонах
об’єктів нафтопродуктопроводів,
залежно від категорії зон безпеки,
належать:
а) у першій категорії зони безпеки
охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також
заборон для другої та третьої категорій
зон безпеки, забороняється також:
будувати автомобільні дороги та

залізничні колії, що проходять паралельно до нафтопродуктопроводу,
крім випадків спорудження відомчих
технологічних доріг підприємств нафтопродуктопроводів;
влаштовувати звалища, виливати
розчини кислот, солей та лугів, а також інших речовин, що спричиняють
корозію;
висаджувати багаторічні насадження;
зберігати сіно та солому, розміщувати пересувні пасіки;
б) у другій категорії зони безпеки
охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, а також
заборон для третьої категорії зони
безпеки, забороняється також:
будувати житлові будинки, виробничі чи інші будівлі та споруди, громадські будівлі;
розміщувати автозаправні та автогазозаправні станції і склади пально–мастильних матеріалів;
будувати гаражі та автостоянки,
дачні і садові будинки та господарські
споруди;
розміщувати спортивні майданчики, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, організовувати заходи, пов’язані з масовим скупченням
людей;
будувати огорожі для відокремлення земельних ділянок приватної
власності, лісових ділянок, садів, виноградників тощо;
розбивати польові стани і табори
для худоби, розміщувати стаціонарні
пасіки;
в) у третій категорії зони безпеки
охоронних зон нафтопродуктопроводів, крім заборони діяльності, встановленої як загальні обмеження, забороняється також:
розводити вогонь і розміщувати
відкриті або закриті джерела вогню без
погодження з підприємствами нафтопродуктопроводів;
облаштовувати цвинтарі, скотомогильники;
переорювати (руйнувати) під’їзні
шляхи та відомчі технологічні дороги
до нафтопродуктопроводів.
Вказані вище обмеження встановлюються Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів трубопроводів» від 17 лютого 2011
року №3041–VI та діють весь період
функціонування режимоутворюючого
об’єкта.
Згідно з вказаним Законом підприємства нафтопродуктопроводів
під час виконання капітальних та інших
планових робіт з метою забезпечення
безаварійної експлуатації нафтопродуктопроводів без оформлення речових прав на земельні ділянки мають
право:

— облаштовувати під’їзні шляхи
та пересуватися будь–якими видами транспорту і спеціальної техніки
на об’єкти нафтопродуктопроводів
для їх технічного обслуговування,
проведення ремонтних робіт згідно
із схемами під’їздів, погодженими з
власниками або користувачами земельних ділянок;
— копати шурфи на земельних ділянках, розташованих в охоронних зонах об’єктів нафтопродуктопроводів,
для перевірки якості ізоляції об’єктів
нафтопродуктопроводу і стану засобів
їх електрохімічного захисту від корозії
та проводити інші земляні роботи, необхідні для забезпечення нормальної
експлуатації об’єктів нафтопродуктопроводу, за умови повідомлення
про це власників або користувачів земельних ділянок не менш як за три дні
до початку робіт та приведення цих
земельних ділянок у стан, придатний
для подальшого використання за призначенням;
— здійснювати технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від
чагарників та деревостанів лінійної
частини нафтопродуктопроводів до 10
метрів від їх осі з кожного боку з метою
запобігання негативній дії шкідливих
факторів на нафтопродуктопроводи та
з метою захисту лісів без попереднього погодження з лісокористувачами
та відповідними органами нагляду і
контролю.
Вказані вище обмеження встановлюються Законом України «Про правовий режим земель охоронних зон
об’єктів магістральних трубопроводів»
від 17 лютого 2011 року №3041–VI та
діють весь період функціонування режимоутворюючого об’єкта.
Траса нафтопродуктопроводу
постійно контролюється охоронними структурами та службою безпеки ТОВ «Прикарпатзахідтранс».
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Згідно зі ст. 292
Кримінального кодексу України пошкодження чи руйнування промислових
нафто- , газо-, конденсатопроводів чи
нафтопродуктопроводів, відводів від
них, технологічно пов’язаних з ними
об’єктів, споруд, засобів обліку, автоматики, телемеханіки, зв’язку, сигналізації, а також незаконне втручання
в роботу технологічного обладнання,

якщо ці дії призвели до порушення
нормальної роботи зазначених нафтопродуктопроводів або створили
небезпеку для життя людей, — караються штрафом від ста до тисячі
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до п’яти
років, або позбавленням волі на той
самий строк.
Ті самі дії, вчинені повторно або
за попередньою змовою групою осіб,
а також загально небезпечним способом, — караються обмеженням волі
на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від трьох до
восьми років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони спричинили загибель людей,
інші нещасні випадки з людьми або
призвели до аварії, пожежі, значного
забруднення довкілля чи інших тяжких наслідків, або вчинені організованою групою, — караються позбавленням волі на строк від п’яти до
дванадцяти років.
ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!
Посадові особи або громадяни,
які виявили пошкодження об’єктів
нафтопродуктопроводів або вихід (витікання) продукту з нього,
зобов’язані негайно повідомити
про це підприємство нафтопродуктопроводів, центральний орган
виконавчої влади з питань захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту, Міністерство внутрішніх справ України або
місцевий орган виконавчої влади чи
орган місцевого самоврядування.
При виявленні пошкоджень необхідно негайно повідомляти диспетчеру ТОВ «Прикарпатзахідтранс» за
телефоном (цілодобово) (0362 — 6703-04).
Про узгодження робіт в охоронній зоні звертатись за вищевказаною
адресою ТОВ «Прикарпатзахідтранс».
Конкретних власників та користувачів земельних ділянок, територією
яких проходять НПП, буде повідомлено
додатково про встановлені обмеження
у використанні таких земельних ділянок відповідно до чинного законодавства України.

ПЕРЕЛІК
Нафтопродуктопроводів ТОВ «ПрикарпатЗахідтранс»
Найменування об’єкта

Місцезнаходження

Нафтопродуктопровід
Траса 18 «Ділянка 23»,
діаметром 530 мм

Ратнівської, Забродівської;
Старовижівської;
Голобської, Колодяжненської, Білинської, Дубівської, Ковельської;
Луцької, Ківерцівської;
Копачівської, Переспівської;
Підгайцівської, Липинської об’єднаних територіальних громад
Волинської області.

www.volyn.com.ua
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Фото із сайту verge.zp.ua.

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один
раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги —
80 грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт
+ 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата
у відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері
газети.

НЕРУХОМІСТЬ

l Продається нова решетна віялка. Тел. 066

l Продається у с. Перемиль Луцького

71 51 662.
l Куплю транспортер до картоплесортувалки (можна некомплект) та інші запчастини.
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
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.
l Продам новий одновісний тракторний
причіп в ідеальному стані. Тел. 095 20 25 319.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму
робочому стані (з ходозменшувачем, велика
кабіна). Можлива доставка. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані
(двигун, коробка працюють чудово, широка
гума). Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продам або привезу на замовлення сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30) та тракторні (з
баком на міндобриво), сошникові (дискові), копачки дворядні причіпні польського та німецького виробництва («Кухман», «Шмутцер», «Кромаг»), картоплезбиральні комбайни («Болько»,
«Карлик», «Хассія»), розкидачі гною. Тел.: 096
85 85 455, 098 11 67 547, 097 91 91 343.

району дерев’яний будинок (93 кв. м, 4 кімнати). Є газ, вода, хлів, льох, літня кухня, 45
соток городу. Усе приватизоване. Тел. 095 31
17 822.
l Продається 4–кімнатна квартира в смт
Рокині (78 кв. м, індивідуальне опалення, гаряча вода, підлога з підігрівом, балкон (22 п/м),
третій поверх 4–поверхового будинку). Поряд
— магазини, дитсадок, школа, парк. А також
земельна ділянка під забудову. Тел.: 050 37 88
524, (0332)70-94-24.
l Продається квартира (31,6 кв. м) в 1–поверховому будинку. Пічне опалення, світло,
вода, є господарські споруди. Поряд — зупинка. Заасфальтована дорога (м. Ківерці). Тел.:
095 24 09 578, 095 46 96 404.
l Терміново продається у с. Мерва Луцького
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.
Можливий торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається квартира в новобудові
(м. Луцьк). Тел. 097 10 20 995.
l Продається простора квартира в Луцьку.
Тел. 066 18 77 166.
l У с. Тарасове (м. Луцьк) продається будинок. Є господарські споруди, два гаражі,
колодязь, свердловина, 0.25 га городу, сад,
огорожа. Ціна договірна. Тел. 067 49 82 214.
l Продається земельна ділянка (0.17 га) для
с/г призначення. Гарне місце, можливо під забудову (1 км від Луцька). Тел. 096 11 33 905.

АВТОРИНОК

РІЗНЕ

l Продається автомобіль ЗАЗ-1102 «Тав-

l Продаються дешево 15 нових пластикових

рія», 1995 р. в., бежевого кольору, на ходу. Тел.
050 67 10 591.
l Куплю автомобіль «Москвич» або ЗАЗ,
ЛуАЗ, ВАЗ. Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.

двометрових плінтусів до підлоги (м. Луцьк).
Тел. 095 90 05 624.
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,
099 20 71 721.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332)
24-34-23, 098 48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам кольоровий металопрофіль (117 грн/ кв. м), оцинкований (119 грн/ кв. м), металочерепицю (146 грн/ кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна
75 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 48 грн/ п. м), мінвату (270 грн/рулон). Тел. 050 90
10 508.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас
Консул», прес–підбирач «Джон Дір-32», новий
5–рядний культиватор міжрядного обробітку.
Все у дуже доброму стані. Тел. 097 56 55 380.
l Продам картоплезбиральні комбайни
«AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидачі
(3.5,10 тонн), сівалку «Нодет». Ціни договірні.
Тел: 050 56 24 572, 095 44 35 663, 098 03 93
636.
l Продам трикорпусний тракторний плуг у
доброму стані. Ціна 13 500 грн. Тел. 050 671
05 91.

l Продам торфобрикет, дрова, пісок, відсів,
щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою).
Тел. 050 37 81 998.
l Продам цеглу білу та червону (нову та б/в),
щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи),
торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95
444, 067 45 02 527.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу
та червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, 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 пиломатеріали: дошки (обрізні
та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні.
Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається молода тільна корова (5 років). Ціна 22 000 грн. (м. Ківерці). Тел. 096 36
19 682.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат (на м’ясо, молодняк на
відгодівлю). Тел.: 068 89 52 525,
098 45 81 533, 066 78 45 804.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят.
Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32
639, 098 58 76 653, 093 44 66 539.
l Продам насіннєву картоплю, сіно в тюках,
насіннєвий овес і ячмінь. Тел. 095 43 85 889.
l Продам у Луцьку якісну насіннєву картоплю (від 100 кг, сорти Беллароса, Ред леді, Вінетта, Арізона). Тел. 050 95 90 654.
l Продам соняшникову смажену макуху.
Ціна 6 грн/кг. Доставка по області. Тел. 096 44
13 490.

ПОСЛУГИ
l Пробурюю свердловини. Виготовляю, встановлюю, ремонтую глибинні насоси, мінібашти. А
також продам тепличну плівку (шир. — 6-8-12 м,
польське виробництво), бочки пластмасові (100200-1000 л «єврокуби»). Тел. 050 67 09 075.
l Виготовляю кольорові металеві штахети
у будь–якому кольорі, матові та глянцев, під
світле та темне дерево (шир. — 10, 11, 13 см),
капелюхи на стовпці, парапети на фундамент.
Доставка. Тел.: 067 49 33 889, 050 64 46 840.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 098 39 05 559.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво на право власності
на квартиру № 26 на проспекті Відродження
№ 14а, м. Луцьк, видане Луцькою міською
радою згідно з розпорядженням № 85–р від
29.07.1994 р. на ім’я Семенчук Анатолій Володимирович, вважати недійсним.
l Загублений диплом (серія ВС № 29271673)
про повну вищу освіту за спеціальністю «Історія»,
виданий Волинським державним університетом
імені Лесі Українки від 23.06.2006 р. на ім’я Олійник Наталія Георгіївна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
3 квітня 2020 року закінчилася земна дорога
Зінаїди Никифорівни
ГРИЩУК.
Понад 25 літ свого життя вона присвятила роботі на посаді голови обкому профспілки працівників
культури. Колеги шанували Зінаїду Никифорівну за
людяність, порядність, скромність і доброзичливість.
Світлий спомин про цю чудову людину назавжди залишиться в серцях тих, хто її знав,
любив і поважав.
Молимося за спокій душі померлої і просимо
Бога дарувати їй Царство Небесне.
Із глибоким сумом чоловік, діти та внуки.

ЗРІЗАННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ.
ДРОБЛЕННЯ ГІЛОК.
Тел. 0673323892.

5 квітня минає рік, як померла
Людмила Михайлівна
ГІНАЙЛО,
викладач Волинського національного університету, надзвичайної щирості і чесності людина. Просимо помолитися
за її світлу душу всіх, хто знав її і пам’ятає. Вічна їй пам’ять.
Друзі.

Що віщують зорі
Гороскоп на 5 – 11 квітня
ОВЕН. Стежте за конкурентами,
не балакайте зайвого, тому що вашу
інформацію можуть спрямувати проти
вас. У вихідні вдома можуть очікувати
гарні новини, а близькі люди підтримають ваші ідеї. Сприятливий день – понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Буря недавніх проблем
піде на спад, і вас може охопити трудовий ентузіазм. Не виключені пропозиції
нової роботи або підвищення на службі.
У вихідні можливі конфлікти в родині.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Вдалий період для
просування кар’єрними сходами. Якщо
ви прагнете щось змінити, дійте. Особливо приємні події в особистому житті очікуються у вихідні. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
РАК. Дуже напружений в емоційному плані час, але вас будуть підтримувати друзі й близькі. У вихідні проявляйте
активність і не приховуйте своїх емоцій.
Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Уникайте людей зі складним
характером і негативним ставленням
до життя й до роботи, не піддавайтеся
їхньому впливу. Може з’явитися нова
вигідна угода або додатковий короткочасний заробіток. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ДІВА. Життя буде вирувати, хоча
багато своїх планів доведеться докорінно переглянути. Вихідні — вдалий
час для руйнування старого та непотрібного і створення нового в особистій
сфері. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Сприятливий період
у сфері професійної діяльності. Усіляко
боріться з найменшим проявом невпевненості у власних силах. Кохана людина
приємно вас здивує. Вирушайте куди-небудь на вихідні — одержите незабутні враження. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Удача нині на вашому
боці: будь-яка діяльність буде успішною.
Вам будуть виявляти довіру й чекатимуть підтримки та допомоги. У вихідні
постарайтеся не пригнічувати ініціативу
дітей. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Здатність помічати
дрібні деталі імпонує вашому керівництву, і тільки лінь може перешкодити
вам у розвитку кар’єри, тому варто взяти себе в руки. У вихідні краще заздалегідь продумати, що ви в силах зробити
самостійно, а для чого знадобиться допомога близької людини. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Зросте ваш творчий потенціал і можете одержати перспективну ділову пропозицію. Шанс втрачати
не варто, але будьте уважні, перевіряйте надійність партнерів. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий —
четвер.
ВОДОЛІЙ. Будьте обережні: колеги
і друзі можуть вас підвести або спровокувати на непотрібний фінансовий ризик. Щоб усе пройшло благополучно,
не варто розповідати про свої плани.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Постарайтеся не впадати
в депресію. Удача буде супроводжувати в дрібних справах. Зосередженість
і пунктуальність допоможуть уникнути
випадкових помилок. У вихідні можете отримати привабливу пропозицію,
яку варто обміркувати. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.

n Ну скільки можна?

85-річна бабуся віддала шахраєві
4 тисячі доларів на «лікування» внука

UA: ПЕРШИЙ

дзвінки – негайно
зателефонуйте
родичу, про якого йде
мова, або повідомте
на спецлінію 102,
щоб перевірити
інформацію.

Фото із сайту chas.cu.ua.

Поліцейські встановлюють
телефонних аферистів,
які ошукали подружжя
пенсіонерів у Рівному

»

Мирослава СЛИВА
аплаканий голос нібито
внука у слухавці стаціонарного
телефону
старенька рівнянка почула в обідню пору. Хлопець
скаржився, що потрапив у
ДТП, а інший чоловік, представившись медичним працівником, повідомив про
лікування, яке можна провести лише у Полтаві, однак
це не дешево – вісім тисяч
доларів. Перелякана жінка

СЕРЕДА, 7 КВІТНЯ

до вас
« Якщо
надходять подібні

З

Будьте обережні:
шахраї вже дзвонять до вас.

запевнила, що таких коштів
не має, тоді їй озвучили мінімальну суму – хоча б дві
тисячі. Забрати їх разом із
заявою зможе посередник,
який зараз перебуває у Рівному.

Через деякий час у двері
справді постукав чоловік, якому господиня віддала заощадження із заявою про їх передачу на лікування. Псевдовнук
подзвонив за кілька хвилин і
сказав, що грошей недостат-

ньо. Бабуся позичила ще дві
тисячі доларів, які знову ж віддала невідомому! Лише після
цього сконтактувала із внуком,
який також проживає у Рівному. Тоді й з’ясувалося, що жінку
ошукали.
Правоохоронці звертаються до громадян: якщо до вас
надходять подібні дзвінки – негайно зателефонуйте родичу,
про якого йде мова, або повідомте на спецлінію 102, щоб перевірити інформацію. n

Програма телепередач на 5 — 11 квітня
ПОНЕДІЛОК, 5 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:00, 05:25 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30, 01:05
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:30 Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:25, 00:25, 05:50 Спорт 15:20,
02:40 Країна пісень 15:55 Т/с
«Любов під час війни» 17:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
18:55 Д/с «Дика прогулянка»
19:55, 00:35 Д/ц «Суперчуття»
21:35 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік» (із
сурдоперекладом) 23:30 Перша
шпальта 04:15 Д/ф «Висота
307.5»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік - 2» (12+)
22.15 Т/с «Свати»
23.40 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:10, 18:00, 19:00, 03:40 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ЯГУАР»
14:30 Х/ф «ПІД ОДНИМ
ДАХОМ»
16:10 «Чекай мене. Україна»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:50 Т/с «За справу береться
Шекспір 2»
01:35 Т/с «Спокуса 2»
04:25 Д/п «Великі українці»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
2» (16+)
17.10 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» (16+)
23.20 Т/с «Кровна помста» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»

05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка»
(12+)
23.00 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV

ВІВТОРОК, 6 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

(18+)

2+2
06.00, 20.20, 21.15 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-3»
09.40 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
11.10 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ
СВІТ» (16+)
13.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
22.20 «Гроші»
23.35 «Дубинізми»

05.05 Еврика!
05.15 Служба розшуку дітей
05.20, 10.05 Громадянська
оборона
06.05 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.20 Надзвичайні
новини
11.00 Секретний фронт
11.45 Антизомбі
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 20.15 Більше ніж правда
14.15, 16.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ» (16+)
16.50 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
22.40 Свобода слова

06.00 Болонья - Інтер. Чемпіонат
Італії 07.45, 20.10 Журнал Ліги
Чемпіонів 08.15 Олександрія
- Динамо. Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол» 11.45
Топ-матч 12.00 Минай - Колос.
Чемпіонат України 13.50
Барселона - Арсенал. 1/8 фіналу
(2010 /11). Ліга Чемпіонів УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 16.30 Торіно Ювентус. Чемпіонат Італії 18.20
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат
України 20.40 Аталанта - Удінезе.
Чемпіонат Італії 22.50 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 23.45 Рух Зоря. Чемпіонат України

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТ

06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 14.30 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.30 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ ПОЛ»
(16+)
12.30 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.00 Від пацанки до панянки
(16+)
21.20 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
(12+)
23.10 Х/ф «ТАТУСЬ
МИМОВОЛІ» (12+)

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 00.00 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
(16+)
00.30 Одного разу в Одесі
01.00 Казки У Кіно
01.30 Рятівники
02.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:30, 01:40 Правда життя
10:00, 00:30 Речовий доказ
11:10, 14:05 Світ дикої природи
12:10, 17:55 Дика природа Чилі
13:10 Скептик 15:05, 19:50
Фантастичні історії 16:05, 21:45
НАСА: нез’ясоване 17:00, 20:50
Шукачі неприємностей 18:50
Там, де нас нема 22:30 Дика
Індія 23:30 Бойові машини

К-1
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
«Юху та його друзі» 08.30
«Орел і Решка. Шопінг» 10.15
Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ
НА ЩО» (12+) 12.10 Х/ф
«ТЕОРІЯ ХАОСУ» (16+) 13.45
«Орел і Решка. Навколосвітня
подорож» 15.30, 22.00
«Орел і Решка. Навколо світу»
17.15 «Орел і Решка. На краю
світу» 19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 23.50 Х/ф
«ПРИСТРАСТІ ДОН ЖУАНА»

ФУТБОЛ-1

НТН
05.00 «Top Shop»
05.15 Х/ф «ТРЕСТ, ЯКИЙ
ЛОПНУВ»
09.10 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свідок»
12.50 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
14.50 «Таємниці світу»
15.25 «Сповідь ката»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
17.15, 03.05 «Випадковий
свідок»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.55 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
00.35 Х/ф «НА МЕЖІ
БОЖЕВІЛЛЯ» (16+)
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35, 05:10
Новини 07:05, 08:05, 09:05
Суспільна студія. Головне 09:30,
01:00 Т/с «Віра» 11:05 Солодка
дача 11:30 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35, 00:10, 05:45
Спорт 15:20, 02:40 Країна
пісень 15:55 Т/с «Любов під час
війни» 17:25 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 19:55, 00:30
Д/ц «Суперчуття» 21:55, 00:20,
05:55 Спорт. Аспект 22:00 Д/ц
«Виживання у дикій природі»
23:00 #ВУКРАЇНІ 04:10 Д/ф
«Війна на нульовому кілометрі»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік - 2» (12+)
22.15 Т/с «Свати»
23.40 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОДИНАКІВ»
14:50, 15:45 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:50 Т/с «За справу береться
Шекспір 2»
01:35 Т/с «Спокуса 2»
04:25 Д/п «Великі українці»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
3» (16+)
17.10 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» (16+) Перезавантаження»
23.20 Т/с «Між любов’ю та
2+2
ненавистю» (16+)
06.00 «Джедаі 2019»
СТБ
06.25 Т/с «Рекс» (16+)
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
08.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС» (16+)
05.50 Т/с «Коли ми вдома. Нова 10.15 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
історія»
ГЕРКУЛЕСА» (16+)
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
12.05 «Загублений світ»
10.35 «Слідство ведуть
18.00 «Секретні матеріали»
екстрасенси» (16+)
18.15 «Спецкор»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
18.50 «Джедаі»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна19.25 Т/с «Карпатський
Новини»
рейнджер» (16+)
15.40 Т/с «Слід» (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Ментівські
18.05 «СуперМама»
війни. Харків-3»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11»
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» (12+)
(16+)
23.00 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV

ФУТБОЛ-1

06.00 Десна - Олімпік. Чемпіонат
України 07.45, 20.00 Журнал Ліги
05.35 Т/с «Таємні двері» (16+)
Європи 08.15 Торіно - Ювентус.
06.30 Ранок у великому місті
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 21.00, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Ворскла - Шахтар. Чемпіонат
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
України 12.10 «Великий футбол»
(16+)
13.50 Реал - Ліверпуль. 1/8
11.55, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
фіналу (2008 /09). Ліга Чемпіонів
12.45, 15.45 Факти. День
УЄФА 16.00 Журнал Ліги
13.40, 22.35 Т/с «Розтин
Чемпіонів 16.30 Аталанта покаже-2» (16+)
Удінезе. Чемпіонат Італії 18.15
15.30, 16.15 Х/ф «ФОРРЕСТ
Олександрія - Динамо. Чемпіонат
АМП»
України 20.30, 21.10, 23.55
18.45, 21.00 Факти. Вечір
«Ніч Ліги Чемпіонів» 21.55 LIVE.
20.15 Громадянська оборона
Реал - Ліверпуль. 1/4 фіналу. Ліга
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)
Чемпіонів УЄФА

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.10 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ»
(12+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
23.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСЬКЕ
ТАКСІ»

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:15, 01:40
Правда життя 10:15, 00:30
Речовий доказ 11:25, 14:20 Світ
дикої природи 12:25, 18:00 Дика
природа Чилі 13:20 Скептик
15:20, 19:55 Фантастичні історії
16:15, 21:45 НАСА: нез’ясоване
17:05 Він і вона. Бій за життя
18:55 Там, де нас нема 20:50
Шукачі неприємностей 22:30
Дикі Кариби 23:30 Бойові
машини 02:40 Наші

К-1
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
«Юху та його друзі» 08.30 «Дай
лапу» 08.50 «Орел і Решка.
Шопінг» 10.30, 23.00 Т/с «Грань»
(16+) 13.50 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 15.40,
22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу» 17.30 «Орел і Решка. На
краю світу» 19.15 «Орел і Решка.

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 00.00 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «Перевізник 2»
00.30 Одного разу в Одесі
01.00 Казки У Кіно
01.30 Рятівники
02.30 Т/с «Хамелеон» (16+)
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.15, 03.05 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свідок»
09.00 Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.05 «Свідок. Агенти»
15.30 «Місто, яке зрадили. Києву
часів окупації присвячується»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00 Х/ф «ЗНИКЛІ СЕРЕД
ЖИВИХ»
00.35 Х/ф «ТОЧКА
НЕПОВЕРНЕННЯ» (16+)
03.30 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 08:55, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 05:10 Новини
07:05, 08:05 Суспільна студія.
Головне 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України у Свято-Михайлівському
Золотоверхому соборі з нагоди
свята Благовіщення Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці
і Приснодіви Марії 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:35,
00:10, 05:45 Спорт 15:20, 02:40
Країна пісень 15:55 Т/с «Любов
під час війни» 17:25 #ВУКРАЇНІ
18:55, 22:00 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:55, 00:20, 05:55
Спорт. Аспект 23:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
00:30 Д/ц «Світ дикої природи»
01:00 Т/с «Віра» 04:10 Д/ф
«Одесити на Донбасі»

1+1
05.30 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік - 2» (12+)
22.20 Т/с «Свати»
23.30 Т/с «Кухня»

21.25 Т/с «Пес-6» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.20 Х/ф «ХАН СОЛО» (12+)
13.00 Кохання на виживання (16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00, 20.00 Вар’яти (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
23.00 Х/ф «ЗРАЗКОВИЙ
САМЕЦЬ» (12+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 09:10, 01:40
Правда життя 10:05, 00:30
Речовий доказ 11:15, 14:10 Світ
дикої природи 12:15, 18:00 Дика
природа Чилі 13:10 Скептик
15:10, 19:55 Фантастичні
історії 16:10, 21:45 НАСА:
нез’ясоване 17:05, 20:50 Шукачі
неприємностей 18:55 Там, де нас
нема 22:30 Дикі Кариби 23:30
Бойові машини 02:40 Україна:
забута історія

К-1
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
«Юху та його друзі» 08.25 «Дай
лапу» 09.00 «Орел і Решка.
Шопінг» 10.50, 23.00 Т/с «Грань»
(16+) 14.00 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 15.50,
22.00 «Орел і Решка. Навколо
світу» 17.40 «Орел і Решка. На
краю світу» 19.20 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

06.00 Т/с «Рекс» (16+)
08.00 Т/с «Перевізник» (16+)
11.00 Т/с «Перевізник-2» (16+)
ІНТЕР
13.00 «Загублений світ»
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
18.00 «Секретні матеріали»
Леонідом Каневським»
18.15 «Спецкор»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
18.50 «Джедаі»
Новини
19.25 Т/с «Карпатський
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
рейнджер» (16+)
Інтером»
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські війни.
10:00 «Корисна програма»
Харків-3»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОДИНАКІВ 22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)
2»
ФУТБОЛ-1
14:45, 15:40 «Речдок»
06.00, 08.00, 19.35, 21.40 Топ16:30 «Речдок. Особливий
матч 06.10 Аталанта - Удінезе.
випадок»
Чемпіонат Італії 08.10 Рух - Зоря.
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»
Чемпіонат України 10.00, 15.40,
20:00 «Подробиці»
22.45 Футбол NEWS 10.20
21:00 «Речдок. Випереджаючи
Болонья - Інтер. Чемпіонат Італії
час»
12.05 Порту - Челсі (2015 /16).
23:50 Т/с «За справу береться
Ліга Чемпіонів УЄФА 13.50
Шекспір 2»
Реал - Ліверпуль. 1/4 фіналу. Ліга
01:35 Т/с «Спокуса 2»
Чемпіонів УЄФА 16.00, 19.05 «Ніч
04:25 Д/п «Великі українці»
Ліги Чемпіонів» 17.15 Ман - Сіті
04:55 «Телемагазин»
- Боруссія (Д). 1/4 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 19.40 LIVE. Інтер
УКРАЇНА
- Сассуоло. Чемпіонат Італії 21.45
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
LIVE. Порту - Челсі. 1/4 фіналу. Ліга
Україною
Чемпіонів УЄФА 23.55 Журнал
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ліги Європи
Сьогодні
ТЕТ
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 Реальна містика
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
під Полтавою
3» (16+)
08.45, 00.25 Сімейка У
17.10 Т/с «Виклик 2» (12+)
09.15 Танька і Володька
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 09.45, 10.45, 19.15, 23.25 Країна У
21.00, 23.10 Т/с «Без тебе» (16+) 11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
23.20 Т/с «Між любов’ю та
12.15, 16.15 4 весілля
ненавистю» (16+)
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
СТБ
21.15 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
(16+)
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
00.55 Одного разу в Одесі
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
01.25 Казки У Кіно
історія»
01.55 Рятівники
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
02.55 Т/с «Хамелеон» (16+)
10.30 «Слідство ведуть
03.40 Віталька
екстрасенси» (16+)
05.50 Корисні підказки
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНТН
Новини»
05.00 «Top Shop»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
06.00, 10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
18.05 «СуперМама»
(16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
07.50, 17.15, 03.10 «Випадковий
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» (12+)
свідок»
23.00 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.25
«Свідок»
ICTV
09.00 Х/ф «ЗНИКЛІ СЕРЕД
06.30 Ранок у великому місті
ЖИВИХ»
08.45 Факти. Ранок
12.50 «Легенди карного розшуку»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 14.30 «Таємниці кримінального
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
світу»
(16+)
15.35 «ОБХСС: безжальне
11.55, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
правосуддя»
16.50 «Легенди бандитської
12.45, 15.45 Факти. День
Одеси»
13.25, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин
18.20 «Вартість життя»
покаже-2» (16+)
22.55 Х/ф «34-Й ШВИДКИЙ»
16.30 Х/ф «МЕРКУРІЙ У
00.20 «Склад злочину»
НЕБЕЗПЕЦІ» (16+)
01.55, 03.30 «Речовий доказ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
04.00 «Правда життя»
20.15 Секретний фронт

ЧЕТВЕР, 8 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:10 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30, 01:00
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:30 Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35, 00:10, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
18:55, 22:00 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:55, 00:20,
05:55 Спорт. Аспект 23:00
Схеми. Корупція в деталях
00:30 Д/ц «Світ дикої природи»
02:40 Країна пісень 04:10 Д/ф
«Заміновані вірністю»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Т/с «Папік - 2» (12+)
21.55 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОДИНАКІВ 3»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного»

20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:50 Т/с «За справу береться
Шекспір 2»
01:35 Т/с «Спокуса 2»
04:25 Д/п «Великі українці»
04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.50, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
3» (16+)
17.10 Т/с «Виклик 2» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Без тебе» (16+)
23.10 Слідами
23.50 Х/ф «БЛИСКУЧА
КАР’ЄРА» (12+)

СТБ

П’ЯТНИЦЯ, 9 КВІТНЯ
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.10 Х/ф «ТАТУСЬ
МИМОВОЛІ» (12+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ТАКСІ 3»
22.50 Х/ф «ЗРАЗКОВИЙ
САМЕЦЬ 2» (16+)

07.45, 20.00 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.15 Данія Україна. Відбір до ЄВРО- 2022
з футзалу 10.00, 15.40, 21.00,
22.45 Футбол NEWS 10.20
Реал - Ліверпуль. 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 12.05
Інтер - Сассуоло. Чемпіонат Італії
13.50 Порту - Челсі. 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00,
19.05 «Ніч Ліги Чемпіонів» 17.15
Баварія - ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга
МЕГА
Чемпіонів УЄФА 19.35 Журнал
06:00 Бандитський Київ 08:55, Ліги Європи 20.30, 21.10, 23.55
01:45 Правда життя 09:55, 00:35 «Шлях до Гданська» 21.55 LIVE.
Гранада - МЮ. 1/4 фіналу. Ліга
Речовий доказ 11:05, 14:05
Європи УЄФА
Світ дикої природи 12:05 Дика
природа Чилі 13:05 Скептик
ТЕТ
15:05, 19:50 Фантастичні
історії 16:00, 21:45 НАСА:
06.00 ТЕТ Мультиранок
нез’ясоване 16:55, 20:50 Шукачі 08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
неприємностей 17:50, 22:35
під Полтавою
Дикі Кариби 18:50 Там, де нас
08.45, 00.45 Сімейка У
нема 23:35 Бойові машини
09.15 Танька і Володька
02:40 Бандитська Одеса 05:40 09.45, 10.45, 19.15, 23.45
Містична Україна
Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
К-1
12.15, 16.15 4 весілля
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
14.15 Панянка-селянка
«Юху та його друзі» 08.25 «Дай
17.15 СуперЖінка 2
лапу» 09.00 «Орел і Решка.
21.15 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
Шопінг» 10.40, 23.00 Т/с «Грань» 01.15 Одного разу в Одесі
(16+) 13.50 «Орел і Решка.
01.45 Казки У Кіно
Навколосвітня подорож» 15.40, 02.15 Рятівники
22.00 «Орел і Решка. Навколо
03.15 Т/с «Хамелеон» (16+)
світу» 17.30 «Орел і Решка. На
04.00 Віталька
краю світу» 19.15 «Орел і Решка. 05.50 Корисні підказки
Перезавантаження»

05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.45 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.45 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
2+2
20.15, 22.50 Т/с «Ворожка» (12+)
23.00 Т/с «Пізнє каяття» (16+)
06.00 Т/с «Рекс» (16+)
08.00 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
ICTV
БАРОН» (16+)
06.30 Ранок у великому місті
10.15 Х/ф «СТІЙ! АБО МОЯ
08.45 Факти. Ранок
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 12.00 «Загублений світ»
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
18.00 «Секретні матеріали»
(16+)
18.15 «Спецкор»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
18.50 «Джедаі»
12.45, 15.45 Факти. День
19.25 Т/с «Карпатський
13.25, 22.40 Т/с «Розтин
рейнджер» (16+)
покаже-2» (16+)
15.35, 16.15 Х/ф «РЕЙС» (16+) 20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
22.30 Т/с «Кістки-11» (16+)
20.15 Антизомбі
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)

ФУТБОЛ-1

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time

06.00 Ман - Сіті - Боруссія (Д).
1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.10, 03.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «34-Й ШВИДКИЙ»
12.50 «ЛЕГЕНДИ КАРНОГО
розшуку»
14.05 «Вартість життя»
15.25 «Молода гвардія:
лічильник смерті»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20, 04.00 «Правда життя»
22.55 Х/ф «МІСТО ПРИЙНЯВ»
00.25 «Склад злочину»
02.00, 03.30 «Речовий доказ»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:00 Енеїда 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:50, 01:30,
03:30, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 08:10 Д/ц «Дикуни.
Дикі забави в зоопарку СанДієго» 09:05 Відтінки України
09:35, 02:25 #ВУКРАЇНІ 10:00
Домашні улюбленці - Дикі в душі
11:05, 13:40 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 12:00 Х/ф
«ОПІВНІЧНИЙ ЖЕРЕБЕЦЬ»
14:30 Телепродаж 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05 Міста
та містечка 16:20 Х/ф «ЦАР
СОЛОМОН. НАЙМУДРІШИЙ
З-ПОМІЖ МУДРИХ» 18:15
Світ природи: Сови. Поза магією
19:15, 21:25 Х/ф «БІЛЯВКА
МЕРИЛІН» 23:10 Д/ц «Боротьба
за виживання» 00:20 Д/ф
«Норильське повстання» 02:00
Схеми. Корупція в деталях 02:55,
05:00 Бюджетники

1+1
05.10, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.05, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
11.40 Т/с «Папік - 2» (12+)
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Ліпсінк батл»
22.00 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:25 Д/п «Планета Земля 2»
06:55 «Слово Предстоятеля»
07:05 Х/ф «ВТЕЧА»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
12:25, 03:20 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
14:05, 04:50 Х/ф «ІВАН
БРОВКІН НА ЦІЛИНІ»
15:50 Т/с «Слідчий Горчакова»

20:00 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Т/с «Нехай говорять»
01:45 Х/ф «ЕГОЇСТ»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
09.00 Х/ф «ПАПЕРОВІ КВІТИ»
(12+)
11.00 Т/с «Чужа» (16+)
14.50, 15.20 Т/с «Наша лікар»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся» (12+)

СТБ
08.00 «Неймовірна правда про
зірок»
10.50 Т/с «Ворожка» (12+)
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
22.35 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.05 Факти
05.30 Антизомбі
06.25 Громадянська оборона
07.20 Х/ф «МАКСИМАЛЬНИЙ
РИЗИК» (16+)
09.05 Х/ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
(16+)
11.15 Т/с «Таємні двері» (16+)
12.10, 13.00 Т/с «Пес» (16+)
12.45 Факти. День
16.50 Х/ф «ЛЮДИ ІКС» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2» (16+)
21.40 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА» (16+)
23.35 Х/ф «РЕПРОДУКЦІЯ»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
08.10, 10.00 Kids’ Time
08.15 М/ф «Крижана принцеса»
10.05 Орел і Решка. Ювілейний
сезон
11.00 Орел і Решка. Дива світу

1+1
06.05 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ 2»
22.15 «Ліпсінк батл»

ІНТЕР
05:25, 22:40 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ЛЮБОВ МІЖ
РЯДКІВ»
14:45, 15:40, 00:25 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок»

18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «КАТАСТРОФА»
02:10 «Чекай мене. Україна»
03:20 «Орел і решка. Дива світу»
04:05 Д/п «Планета Земля 2»
04:55 «Телемагазин»

08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.20 Від пацанки до панянки
(16+)
12.40 Вар’яти (12+)
14.50 Де логіка? (12+)
15.50 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
17.30 Х/ф «ТАКСІ 2» (16+)
19.10 Х/ф «ТАКСІ 3»
21.00 Х/ф «ТАКСІ 4»
22.50 Х/ф «ТАКСІ 5» (16+)

08.15 Динамо (З) - Вільярреал.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 19.45, 22.30 Футбол
NEWS 10.20, 13.25 «Шлях до
Гданська» 11.35 Гранада - МЮ.
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
14.05, 17.45 Топ-матч 14.45
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16.00 Україна - Данія.
УКРАЇНА
Відбір до ЄВРО- 2022 г. з футзалу
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
18.00, 20.55 «Студія LIVE» 18.50
МЕГА
Україною
LIVE. Україна (ж) - Півн. Ірландія
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
06:00 Бандитська Одеса 08:55, (ж). Відбір до ЄВРО- 2022 22.00
Сьогодні
01:40 Правда життя 09:55, 00:30 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
09.00 Зірковий шлях
Прем’єра 22.50 Чемпіонат Італії.
Речовий доказ 11:05, 14:00
10.45 Т/с «Ніколи не буває пізно» Світ дикої природи 12:05 Дика
Передмова до туру 23.20 Аякс
(12+)
природа Чилі 13:00 Скептик
- Рома. 1/4 фіналу. Ліга Європи
14.45, 15.30 Т/с «Уроки життя і
15:00, 17:50, 19:50 Фантастичні УЄФА
історії 16:00, 21:45 НАСА:
водіння» (12+)
ТЕТ
нез’ясоване 16:55 Шукачі
20.10 Ток-шоу «Говорить
неприємностей 18:50 Ілюзії
Україна»
06.00 ТЕТ Мультиранок
сучасності 20:50 Він і вона. Бій
21.00 Свобода слова Савіка
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
за життя 22:30 Дикі Кариби
Шустера
під Полтавою
23:30 Бойові машини 02:45
08.45, 01.15 Сімейка У
Теорія змови
СТБ
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15, 00.15
05.15 Х/ф «ЯРМАРОК
К-1
Країна У
МАРНОСЛАВСТВА»
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
(16+)
12.15, 16.15 4 весілля
«Юху та його друзі» 08.30
08.00, 19.00, 22.50 «Холостяк»
14.15 Панянка-селянка
«Орел і Решка. Шопінг» 10.10,
(12+)
17.15 СуперЖінка 2
13.00, 22.10 «Орел і Решка.
11.55 «Як вийти заміж» (16+)
21.15 Х/ф «ВРЯТУВАТИ
Навколо світу» 11.10 Х/ф
13.05, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
РЯДОВОГО РАЯНА»
«МОДНА ШТУЧКА» (12+)
(12+)
01.45 Одного разу в Одесі
17.35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна19.25 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ 02.15 Рятівники
Новини»
ВЕБСТЕР» 21.15 «Орел і Решка. 03.15 Віталька
23.40 «Про що мовчать жінки»
05.50 Корисні підказки
Перезавантаження»
(16+)

ICTV

2+2

НТН

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.20, 23.45 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
16.30 Х/ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
(16+)

06.00 «Джедаі 2019»
06.40 Т/с «Рекс» (16+)
08.30 Х/ф «211» (16+)
10.15 Х/ф «РОЗПЛАТА» (16+)
12.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Х/ф «ВТІКАЧІ»
21.20 Х/ф «СПІВУЧАСНИК»
(16+)
23.45 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
ВИРОК» (16+)

05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.10, 03.00 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок»
09.00 Х/ф «МІСТО ПРИЙНЯВ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.05, 03.45 «Правда життя»
15.30 «Батьки та діти: діти
партеліти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємниці світу»
23.00 Х/ф «ЛЮДИНА В
ЗЕЛЕНОМУ КІМОНО»
00.25 «Склад злочину»
02.00, 03.15 «Речовий доказ»

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка

ФУТБОЛ-1
06.00 Реал - Ліверпуль. 1/4
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45, 14.15, 21.30 Огляд
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА

НЕДІЛЯ, 11 КВІТНЯ

СУБОТА, 10 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:40 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:05, 05:10
Новини 07:05, 08:05, 09:05
Суспільна студія. Головне 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:30 Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35, 00:10, 02:40, 05:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Гордість» 17:25, 01:30
Перша шпальта 18:55, 22:00
Д/ц «Виживання у дикій природі»
19:55 Д/ц «Дикі тварини» 21:55,
00:20, 02:50, 05:55 Спорт. Аспект
23:00 Д/с «Дика прогулянка»
00:30 Д/ц «Світ дикої природи»
01:00 Схеми. Корупція в деталях
03:00 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік» (із
сурдоперекладом)

12.00 У кого більше? (12+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
(12+)
16.00 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
(16+)
18.20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
2» (16+)
21.20 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
НАЗАВЖДИ» (16+)
23.55 Х/ф «ОБДУРИТИ ВСІХ»

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:20, 01:00 Містична Україна
08:10, 18:55 У пошуках істини
10:00 Речовий доказ 11:10,
00:00 Фантастичні історії 12:05
Вирішальні битви 2 Світової 13:00
Місія Галапагоси 16:00 Дикі
Кариби 18:00 Брама часу 19:50
Правда життя 21:00 Таємниці
Бермудського Трикутника 02:00
Війна всередині нас

туру 08.15 Гранада - МЮ. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА 10.00,
15.40, 17.55, 22.30 Футбол NEWS
10.20, 13.05 «Студія LIVE» 11.15
Україна (ж) - Півн. Ірландія (ж).
Відбір до ЄВРО- 2022 г. 13.40,
20.55 Топ-матч 13.50 Баварія ПСЖ. 1/4 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА 15.55 LIVE. Спеція Кротоне. Чемпіонат Італії 18.05
Д/п «Визначальні моменти». 2
епізод. Прем’єра 18.55 LIVE.
Парма - Мілан. Чемпіонат Італії
21.10 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
г. 21.40 LIVE. Удінезе - Торіно.
Чемпіонат Італії 23.40 Огляд
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Суперкоманда»
11.45 Х/ф «МАКС»
13.45 Х/ф «ВРЯТУВАТИ
РЯДОВОГО РАЯНА»
К-1
16.45 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Одного
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
разу під Полтавою
«Кротик і Панда» 08.35 «Дай
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
лапу» 08.45 «Орел і Решка.
Шопінг» 10.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» Країна У
23.00 Ігри Приколів
12.10 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ
ВЕБСТЕР» 14.00 «Орел і Решка. 00.00 Сімейка У
00.30 Панянка-селянка
Морський сезон»
02.10 Віталька
05.50 Корисні підказки
2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.05 «Джедаі 2019»
08.10 «Джедаі 2020»
09.10 «Загублений світ»
11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
13.15 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
15.05 Х/ф «СПОГАД» (16+)
16.55 21 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Дніпро-1»
19.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
21.05 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2»
23.05 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-3»

ФУТБОЛ-1
06.00 Порту - Челсі. 1/4 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45
Чемпіонат Італії. Передмова до

НТН
05.45 Х/ф «ЛЮДИНА В
ЗЕЛЕНОМУ КІМОНО»
07.00 Х/ф «ТІНІ ЗНИКАЮТЬ
ОПІВДНІ»
12.50 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
14.05 Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ
ПЕРО»
16.00 Х/ф «ПРОЕКТ А - 2»
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 01.50 «Свідок»
19.30 Х/ф «БЕЗ РОКУ
ТИЖДЕНЬ»
21.00 Х/ф «ЕРА ДРАКОНІВ»
22.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
(16+)
00.45 «Хвороби-вбивці»
02.20 «Випадковий свідок»
03.45 «Легенди бандитського
Києва»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:00 Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00, 23:50, 01:30, 03:30, 05:35
Новини 07:10 Мультфільм
08:20, 21:25 Д/ц «Дикі тварини»
09:00 Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30
Неймовірний світ цуценят:
1 сезон 14:30 Телепродаж
15:00 Країна пісень 16:05
Х/ф «БІЛЯВКА МЕРИЛІН»
19:25 Д/ц «Виживання у дикій
природі» 20:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 22:00 Х/ф
«ОПІВНІЧНИЙ ЖЕРЕБЕЦЬ»
00:20 Д/ф «Вибір» 02:00
#ВУКРАЇНІ 02:55 Бюджетники

13.50 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
19.00 Сьогодні. Підсумки з
2» (16+)
Олегом Панютою
23.45 Т/с «Ніколи не буває пізно» 16.40 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ
НАЗАВЖДИ» (16+)
(12+)
19.10 Х/ф «ВОДІЙ ДЛЯ КОПА»
СТБ
(16+)
05.15 «Невідома версія. Висота» 21.00 Х/ф «НА ГРЕБЕНІ ХВИЛІ»
(16+)
(12+)
05.55 «Невідома версія. Весілля 23.00 Improv Live Show (12+)
в Малинівці» (12+)
МЕГА
07.00 «Невідома версія. Іван
06:00 Випадковий свідок 07:50,
Васильович змінює
01:00 Містична Україна 08:40,
професію» (12+)
07.55 Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА 19:10 У пошуках істини 09:35
Правда життя 10:45 Речовий
ТИГРІВ»
доказ 11:55, 00:00 Фантастичні
09.50 «МастерШеф
історії 12:50 Бойовий відлік
Професіонали» (12+)
13:45 Таємниці Бермудського
13.15 «Хата на тата» (12+)
Трикутника 16:30 Дикі Кариби
15.15 «СуперМама»
17:25 Невідома Африка
19.00 «Слідство ведуть
18:20 Брама часу 21:00 Місія
екстрасенси» (16+)
Галапагоси 01:45 Скарб.UA
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.10 «Таємниці ДНК» (16+)

К-1

1+1

ICTV

05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
10.50 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 «Голос країни 11»

05.05 Скарб нації
05.15 Еврика!
05.20 Факти
05.45 Більше ніж правда
06.40 Антизомбі
07.35 Секретний фронт
08.30 Громадянська оборона
09.30 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
12.05, 13.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС»
(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-2» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
ОСТАННЯ БИТВА»
(16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
РОСОМАХА» (16+)
23.25 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА» (16+)

ІНТЕР
06:25 Х/ф «ЛЮДИНАОРКЕСТР»
08:00 «Удачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:55 «Інше життя»
12:50 «Речдок. Випереджаючи
час»
17:10 Т/с «Проект «Синя книга»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНА»
00:55 «Речдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.50 Т/с «Без тебе» (16+)
17.45, 21.00 Т/с «Кейс» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
07.20, 09.20 Kids’ Time
07.25 М/ф «Кіт під прикриттям»
09.25 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
11.10 Х/ф «ПОГАНІ ХЛОПЦІ»
(16+)

06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
«Кротик і Панда» 08.30 «Ух ти
show» 09.10 «Орел і Решка.
Шопінг» 10.00 Х/ф «МОДНА
ШТУЧКА» (12+) 11.50 Х/ф
«КОХАННЯ ТРАПЛЯЄТЬСЯ»
(16+) 13.40 «Орел і Решка.
Морський сезон»

Прем’єра 10.50 Парма - Мілан.
Чемпіонат Італії 13.00, 15.55,
16.30, 18.55 «Тур ONLINE» 13.55
LIVE. Ворскла - Львів. Чемпіонат
України 16.55 LIVE. Рух - Минай.
Чемпіонат України 19.25 LIVE.
Олімпік - Колос. Чемпіонат
України 21.20 «Великий футбол»
23.50 Україна - Албанія. Відбір до
ЄВРО- 2022 з футзалу

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 М/ф «Врятувати Землю»
10.15 Х/ф «СПЛЯЧА КРАСУНЯ»
11.25 Х/ф «ДВАНАДЦЯТЬ
МІСЯЦІВ»
13.25 Х/ф «ОРЛИНИЙ ЗІР»
(16+)
15.30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
(16+)
17.15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК 2»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
23.00 Х/ф «Я, ЕРЛ І ТА, ЩО
ПОМИРАЄ»
01.00 Панянка-селянка
02.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop»
06.15 Х/ф «САМОТНЯ ЖІНКА
06.00 «Шалені перегони 2018»
БАЖАЄ ПОЗНАЙОМИТИСЬ»
07.00 «Джедаі 2019»
08.00 «Слово Предстоятеля»
08.40 «Джедаі 2020»
08.05 «Будьте здоровi»
09.45 «Загублений світ»
08.45 «Випадковий свідок.
13.50 Т/с «Перевізник-2» (16+)
Навколо світу»
16.45 Х/ф «ВТЕЧА» (16+)
10.00 Х/ф «ВОЖДЬ БІЛЕ
19.00 Х/ф «КОМАНДА А» (16+) ПЕРО»
21.15 Х/ф «МАКС ПЕЙН» (16+) 12.00 Х/ф «ЕРА ДРАКОНІВ»
13.50 Х/ф «БЕЗ РОКУ
23.10 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО ДО РАЮ-2» ТИЖДЕНЬ»
15.15 Х/ф «СКРИНЬКА МАРІЇ
(16+)
МЕДІЧІ»
17.00 Х/ф «БІЛОРУСЬКИЙ
ФУТБОЛ-1
ВОКЗАЛ»
06.00 Удінезе - Торіно. Чемпіонат
19.00 Х/ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
Італії 07.45, 12.35, 23.20 Журнал. 20.55 Х/ф «ХОЛОДНЕ ЛІТО
УЄФА ЄВРО 2020 08.15 Україна 53-го»
- Данія. Відбір до ЄВРО- 2022
22.50 Х/ф «ДНІПРОВСЬКИЙ
з футзалу 10.00, 14.45, 16.20,
РУБІЖ»
17.45, 20.15, 23.00 Футбол NEWS 01.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
(16+)

2+2

Фото із сайту supergreen.ru.

n На часі

Скільки тут вітамінів і мінералів,
необхідних нам після зими!

n Своя справа

5 тисяч кущів томатів,
савойська капуста і петунії
Фото Сергія НАУМУКА.

Редиска теж потребує уваги

«Савойська капуста
довго зберігається».

Сергій НАУМУК

застав чоловіка у теплиці, коли
він разом із дружиною Іванною
готував ґрунт для розсади.
— Якраз сіємо баклажани, — каже
Валерій. — У ящики закладаємо плівку, щоб земля не просипалася і щоб
затримати вологу. Ґрунт робимо
самі. По-перше, його не накупуєшся.
По-друге, нема у продажу належної
якості. Колись був колгосп, гній кагатували і згортали разом із землею. Тепер
цей ґрунт і використовуємо. Він має
хорошу структуру. Як би я його не стискав, він розсипається, — співрозмовник бере в руку жменю землі і стискає
в кулаці, а тоді відпускає. — Якщо ж готувати новий, то треба брати у рівних
пропорціях дернову землю, перегній
і пісок. Бажано робити це на осінь, щоб
перележав зиму, а вже тоді використовувати.
Якщо раніше Олексюки топили
теплицю у перший тиждень березня,
то цього року затяжна весна змістила
терміни. Тож значно пізніше почали готувати простір для розсади.
Хоча в іншій теплиці, яка не опалюється, вже посходили редиска та цибуля. Обидві культури накриті агроволокном. Воно добре пропускає воду при
поливі, але не дає швидко їй випаровуватися. До того ж оберігає від морозів.
Адже ночі нині ще з приморозками.
Окрім овочів, Олексюки взялися
плекати петунії та хризантеми (минулоріч їх посіяли п’ять сортів). Квіти
сподобалися господареві, бо мають
інші терміни готовності, аніж овочі. Та й
з точки зору розширення асортименту
це явний плюс.
— Намагаємося вирощувати усю
городину: помідори, перець, огірки, редиску, цибулю. Спробували сіяти петунії. На ці квіти попит завжди є. Спочатку використовували наше насіння, але
діло йшло погано. Потім узяв дорожче й
одразу видно, як рослини рясно посходили. Минулоріч спробували посадити
савойську капусту. Навіть не думав, що

Я

я городня рослина не є надто вимоглива, та все ж за нею
треба дивитися. Якщо висіяти
редиску надто рано, коли ще є приморозки, то вона може стрілкувати, що негативно впливає на якість
коренеплоду.
Коли з’являться сходи, їх треба
прорідити, а ґрунт розпушити.
р у азоту
у для
д роср
Рослина потребує
ту. Тож підживіть її розчином курячоспіввід
ід
дношенні
го посліду та води у співвідношенні
1:10. n

Ц

Домашня
nД
а
ферма

Фото із сайту naurok.com.ua.

Валерій Олексюк із села Дорогиничі ВолодимирВолинського району, окрім овочів, вирощує ще й квіти
іти

Д
Догляньте
царицю
весняного столу

Птиця може й не прийняти чужих малят.
Вирощування помідорів для Іванни та Валерія – сімейна справа.

вона так добре зберігатиметься, — зізнається Валерій. — Ще тиждень тому
взяв із льоху тугу головку.
Але найбільше таки любить доглядати помідори. Щороку родина висаджує
у відкритий ґрунт 4–5 тисяч кущів.

Дуже мені сподобався
« —гібрид
Тарасенка-2, — каже
городник. — Має невеликий
плід, приблизно 50–70 г,
але на гроні може бути
30–40 штук загальною вагою
2,5–3 кг.

табельні. А на салат — краще українські. Дуже мені сподобався гібрид Тарасенка-2, — каже городник. — Має
невеликий плід, приблизно 50–70 г,
але на гроні може бути 30–40 штук
загальною вагою 2,5–3 кг.
А от з баклажанами минулоріч вийшов казус: їх знищили колорадські
жуки. Довелося Валерію купувати розсаду. Він помітив, що ці шкідники охочіше їдять синенькі, аніж картоплю чи
томати. Бо останні мають жорсткі
стер
бла, а баклажани — ніжні. n

»

— За ними цікавіше спостерігати.
Особливо, якщо вони високорослі.
В теплиці саджу наші сорти, а у відкритий ґрунт — голландські. «Голландці» смачні, більше підходять для
консервування, бо тверді, транспор-

«На петунії попит
є завжди».

Україна випала з трійки світових експортерів меду. Головною причиною називають масову
загибель бджіл, несприятливі погодні умови та активні дії конкурентів із В’єтнаму та Індії, які пропонують нижчі на 20 відсотків ціни. Наша країна зараз займає п’яте місце у рейтингу.
Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (мулатка, башкірка,
благоварка, голубий фаворит, мускусна, чері веллі, пекінка);
гусенята (легард та велика
сіра);
Концентрат БМВД
індичата (бройлерні БІГ6).
27,96 грн
Також реалізуємо для всіх видів
Комбікорм
тварин та птиці готові корми (ком15,99 грн
бікорми), концентрати (старт, гроуер, фініш), премікси ДБМВ, засоби
для дезінфекції приміщень, лампи
для обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.

АКЦІЯ!

Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила), 067 8166915,
066 4081404 (Ніна), 067 1195313, 0996278855 (Світлана),
0676348334, 050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).

Аби квочка стала
мамою
Підсадити інкубаторних курчат
під курку ще треба вміти
уває доводиться до висиджених куркою малят додати ще й
інкубаторських, аби таким чином збільшити виводок. Але робити
це треба з дотриманням певних правил, бо квочка може помітити різницю і не прийме чужаків.
Тож підсаджувати купованих курчат треба тоді, коли щойно починають вилуплюватися власні. Найкраще
вдатися до «спецоперації» надвечір,
коли птиця має гірший зір. Поводьтеся тихо й обережно.
Зверніть увагу, що бажано, аби
прийомні пташенята були однієї
масті з висидженими. Різниця у віці
між ними має бути не більше трьох
днів. n

Б

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.

n Треба знати

Як найкраще розташувати грядки?
Спробуйте стрічковий спосіб
вирощування овочів
би городина дала добрий урожай, потрібно правильно спланувати грядки.
Перш за все поспостерігайте, в який
бік стікає дощова та тала вода. Добре, аби
вона не затримувалася надовго.
Якщо хочете вирощувати ранні овочі,
то розташуйте грядки із заходу на схід. Тоді
ділянка боком буде повернена на південь
і її добре прогріватиме сонце.
Можна спробувати й так званий стрічковий метод. Ділянки мають бути лише
метр завширшки, а віддаль між ними
30–40 см. На одній можна посадити 4 рядки

А

цибулі, моркви чи петрушки. Або ж три рядки картоплі, помідорів чи перцю.
Стрічкові грядки легше доглядати. Можна вільно ходити між ними і не переживати
за втоптаний ґрунт. n
Фото із сайту botanichka.ru.

Якщо ділянка боком повернена на південь,
її добре прогріватиме сонце.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Спробуйте — не пошкодуєте!
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n І сміх, і гріх...

«Росло, виросло, із кожуха вилізло,
по руках покотилося, на зубах опинилося»

Де буде спати
Десь опівночі додому дядько Гнат вернувся.
Впав під плотом, офіційно «трохи» матюкнувся.
Вони з кумом святкували... Що — не пам’ятає.
Що тут зробиш? Раз у тиждень із кожним буває.
І здається: у вівторок де можна напитись?
Та Гнат знає, «як масть ляже» — важко зупинитись.
І не винен він у тому, що підводять ноги.
Сам піднявся Гнат (без крана), повернув з дороги.
Зачепився за ворота, бо стали вузькими.
Тут Сірко підняв тривогу. Певно, спав й прокинувсь.
— Не гавчи, — собаці каже та й іде до хати.
— Як прокинеться дружина, де ти будеш спати?
Ігор ВИЖОВЕЦЬ,
с. Гредьки Ковельського району.

Горох здавна люблять і їдять у всьому
світі, це надзвичайно корисний
продукт! Щоб він частіше з’являвся
у вашому раціоні (за відсутності
протипоказань, звичайно), візьміть
на замітку ці страви, смачні і прості в
приготуванні
СМАЖЕНІ ПИРІЖКИ
З ГОРОХОВОЮ
НАЧИНКОЮ

Інгредієнти: 1 скл. теплої
води, 2–3 скл. борошна, по 1
ч. л. цукру та солі, 1 пакетик
сухих дріжджів, 1 цибулина,
250 г гороху, 4 ст. л. олії.
Приготування. Горох
замочіть на ніч або хоча б на
кілька годин, промийте та
зваріть. Коли каша повністю
розвариться, зцідіть зайву
воду і дайте трохи охолонути.
З просіяного борошна, води,
солі, цукру та дріжджів замісіть м’яке еластичне тісто,
наприкінці додайте 2 ст. л.
олії і знову вимісіть, накрийте рушником і поставте в теплому місці, щоб піднялося.
Цибулю почистіть, наріжте
дрібно, обсмажте на олії до
золотистого кольору, додайте у горох, посоліть до смаку і добре вимішайте. Тісто
розділіть на маленькі кульки
і розкладіть на присипаному
борошном столі. Кожну кульку акуратно розтягніть руками у паляничку, загорніть у
неї горохову начинку, щільно
защипайте і сформуйте пиріжок. Обсмажуйте на пательні
з олією до рум’яної скоринки
з обох боків.
КОТЛЕТИ «ЗОЛОТИСТІ»

Інгредієнти: 400 г жовтого гороху, 100 г манної крупи,
1–2 цибулини, 2–3 ст. л. борошна, мелені сухарі, чорний
мелений перець, сіль.
Приготування. Горох
відварити до готовності. На
відварі, що залишився, зварити манну кашу (на 250 мл
відвару — 100 г крупи). Горох ретельно розім’яти на
пюре, додати гарячу манку,
борошно, підсмажену на олії

Фото із сайту freepik.com.
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цибулю, посолити, поперчити, добре вимішати — маса
повинна бути густою. Формувати з цього «фаршу» овальні
котлети, панірувати їх у сухарях і обсмажувати в олії з
обох боків. Потому викласти
на деко і запекти в духовці.
Подавати гарячими, доповнивши тушкованими овочами
чи салатом.
ГОРОХОВОКАРТОПЛЯНА
ЗАПІКАНКА ІЗ ЦИБУЛЕЮ

Інгредієнти: горох, картопля, мелені сухарі, цибуля,
олія, перець, сіль.
Приготування. Відварити горох до готовності,
розім’яти до однорідної консистенції. Окремо приготувати картопляне пюре. Змішати
горох із картоплею в рівних
пропорціях, всипати трохи
борошна, перемішати. Цибулю нарізати півкільцями й
обсмажити на олії, посолити,
поперчити. У форму для запікання, змащену олією і присипану сухарями, викласти
пласт горохово–картопляного пюре, далі — шар смаженої цибулі, а зверху — знову
пюре, розрівняти і запекти в
розігрітій до середньої температури духовці до рум’яної
скоринки, подавати гарячою.
ЗАКУСОЧНІ «ГОРІШКИ»

Інгредієнти: 150 г гороху,
по 60 г родзинок і волоських
горіхів, 2–5 зерен кардамону,
шафран.

:)) Анекдоти
:)):)):))
Карпати. Полонина. На схилі пасеться отара овець. Над
отарою бовваніє постать вівчаря. Раптом гірську ідилію
перериває дзвінок мобільного телефону. Вівці припиняють
трапезу і дивляться на вівчаря. Той витягає телефон, вівці
починають занепокоєно рухатися.
— Гальо! — і повертаючись до отари: — Ану ціхо, то до мене.
:)):)):))
— Знаєш, куме, яка у мене пралка? Сама миє, полоще,
потім сама все віджимає…

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Приготування. Горох відварити і розтовкти на пюре,
всипати промиті й обсушені
родзинки, мелені горіхи, кардамон, влити настій шафрану, попередньо запаривши
його відваром гороху. Все
перемішати. Сформувати з
цієї маси кульки, обкачати
їх у мелених горіхах. Можна
також подавати закуску у вигляді паштету.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E!mail
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Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
725102

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. На них не можна ставати, бо дістанеш по
чолі. 6. Його не рекомендують класти до рота. 9. Візок для віслюка.
11. Що від злості тримають за пазухою. 12. Комаха – природний кондитер. 15. «Колега» молота в радянському гербі. 17. На чужий … очей
не поривай, а про свій дбай. 18. Їх на переправі не міняють. 19. Солоний ідеал для застілля. 20. Він казав: «Кидай мене в болото, то я вберу
тебе в золото». 24. Рослина, що багато знає. 25. Не дерево і не кущ,
а зацвітає перед останніми весняними заморозками. 26. І тварина, і
шахова фігура. 29. Зміїна сімейка. 30. Палкий прихильник вирощування кукурудзи в Радянському Союзі. 31. Людина, яку футбольні фанати
вимагають «перетворити» на мило. 33. Під землею вогнище, а над
землею гай (загадка). 34. Хто дивиться на неї, той плаче.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Без неї немає України. 2. Кажуть, що він від
роботи блищить. 3. Любителька хвалити своє болото. 4. День тижня,
що кривиться на п’ятницю. 7. Казкове триголове чудовисько. 8. Він
помиляється лише раз в житті. 10. Рогатий транспорт Півночі. 13. Птах,
що «закінчив» консерваторію з відзнакою. 14. Трикотажна альтернатива банкам. 16. З його малого виростає велике дерево. 18. Закруглена піраміда. 21. Овес сіють у кожусі. А жито? 22. Погода з дощем.
23. Його рекомендують завжди тримати сухим. 27. Чи доженуть їх
гривні? 28. Політик, що не виконує обіцянок. 31. Мудрий птах. 32. «Гід»,
який до Києва доведе.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 25 БЕРЕЗНЯ
По горизонталі: 1. Комора. 4. Шпинат. 9. Сад. 10. Вольт. 11. Суп.
14. Нетрі. 15. Факел. 16. Нумізматика. 19. Омела. 20. Капрі. 21. Чек. 23. Кліка.
25. Бір. 26. Година. 27. Протон.
По вертикалі: 1. Кисень. 2. Мед. 3. Рів. 5. Пат. 6. Ніс. 7. «Тополя».
8. Планіметрія. 12. Проміле. 13. Маринад. 17. Ковчег. 18. Мікрон. 22. Код.
23. Кан. 24. Аїр. 25. Біт.
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КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Коваленко Оксана Анатоліївна
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Друк офсетний.
Місцевого самоврядування і сільського життя
Обсяг 5 друк. аркушів

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Освіти і культури

727107

Інформації

Вітинська Аліна Степанівна
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович

72-39-32

(244) 31178

Листів і зв’язків з читачами
Чапко Любов Вікторівна

72-39-32

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Економіки

Заступники відповідального секретаря Лісова Алла Степанівна
Харчук Олена Андріївна

30
31

Приймальня 723894
Заступники головного редактора

Трофимчук Тамара Сергіївна

6

24

Інгредієнти: 200 г горохового борошна, 400 мл
води, 0,5 ч. л. солі, базилік
до смаку, 3–4 ст. л. оливкової
олії.
Приготування. Розчиніть у воді сіль. Поступово
всипайте в рідину горохове
борошно, ретельно розмішуючи. Додайте базилік і ще
раз добре вимішайте. Готове
тісто накрийте плівкою і залиште при кімнатній температурі на 1,5–2 години, щоб воно
загусло (завдяки набуханню
борошна у воді). Додайте в
тісто половину оливкової олії
і добре перемішайте. Другою половиною олії змастіть
деко, вилийте на нього тісто
і печіть у попередньо розігрітій до 220 градусів духовці
протягом 20 хвилин. Фаріната готова, коли її краї стали
золотистими.
Цей тонкий ароматний
коржик смакуватиме із супом.

Борох Сергій Іванович

4

3

2

21

ФАРІНАТА
З ГОРОХОВОГО
БОРОШНА

— А у мене сама сипле порошок, воду , кладе лахи, миє,
полоще і сушить!
– Імпортна?
— Хто, Марічка? Нє, наша.
:)):)):))
— А скільки ваша корова дає молока?
– 20 літрів за день.
– І що з ним робите?
– 10 лишаємо собі, а 15 продаємо…
:)):)):))
— Петре, ти чув, що у нас у селі теж лежачий поліцейський з’явився?
— Що, знову дільничний напився?

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
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КАЛЕЙДОСКОП
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n Самородки із народу
Фото Сергія НАУМУКА.

www.volyn.com.ua

n Зверніть увагу!

Яка картопля?
Волиняни навчилися
заробляти гроші
на кульбабі і… кумакуму
Аграрії краю освоюють дедалі більший
спектр нішевих культур
Фото із сайту seeds.org.ua.

Пані Людмила робить кераміку тільки з екологічних матеріалів.

«Не копіюю посуд інших
майстрів та не запозичую
гуцульських візерунків»
Людмила Костюк із Ківерців купає свої вироби у молоці
та виготовляє обварну кераміку
Сергій НАУМУК

ік вона ліпила горщики на горищі. До того
ще вісім літ вивчала
кераміку у Луцьку та Косові. А нині пані Людмила має
майстерню в Ківерцях, куди
ми завітали, аби на власні
очі побачити волинську гончарку.
Невелику робітню просто
за будинком своїми силами звів її чоловік Василь —
справжній майстер на всі
руки. У затишному і теплому
приміщенні на полицях примостилися горщики, на столі вляглася чорна кицька,
а ліворуч стоїть ножний гончарний круг. Поруч із ним —
електричний. Його зі старої
пральної машини виготовив
теж Василь.
— Зробив ручне регулювання обертів, — каже
він. — Як правило, це робиться педалькою, але мені
так не вдалося.
— Тепер уже частіше
працюю на електричному,
бо беруть ліньки і не хочеться крутити ногою, — сміється Людмила. — Якщо
невеликий шматок глини,
то ще неважко. А великий
виріб на ножному і не робила, бо він призначений для
малих. Інакше треба, щоб
нижній диск був тяжчим.
А то тільки починаєш тиснути і круг одразу зупиняється. Зате електричний потягне стільки глини, на скільки у мене вистачить сили.
Найбільший шматок, із яким
довелося працювати, —
5 кілограмів. Це мій рекорд.
Більше я поки не пробувала
і не хочу.
Окрім посуду, у робітні є
й скульптурні вироби: кінь,
фігурний підсвічник. Але
майстриня одразу зізнаєть-

Р

З цієї рослини не тільки вінки плетуть...
Тарас СТЕПАНЮК

ульбаба — це лікарська
рослина,яку багато хто
вважає бур’яном. Але
на ній можна заробити точно
більше, аніж на традиційній
картоплі.
Її вже вирощують у промислових масштабах. Найбільша
плантація кульбабок – на дослідній станції лікарських рослин при Інституті агроекології
і природокористування Національної академії аграрних наук

К

раду і такому екзоту. Під час
росту він нагадує стебло гарбуза, але колючки на ньому
значно більші. Та й листя візуально схоже. Зате плід зовсім
відмінний. Нагадує великий
кабачок, але навіть при дозріванні не жовтіє, а залишається
зеленим. За смаком кумакуму
нагадує щось середнє між
огірком, ківі та ще й з ноткою
маракуї (але, чесно кажучи,
сам не куштував, пишу з чужих слів).

кумакуму нагадує щось середнє
« Заміжсмаком
огірком, ківі та ще й з ноткою маракуї.

Глиняні свищики нагадують: настав рік Бика.

ся, що найбільше любить
працювати на гончарному
крузі, за який сідає щодня.
А скульптури приваблюють
менше.
Для своїх витворів гончарка використовує червону глину зі Слов’янська.

« Майстриня
найбільше любить
працювати
на гончарному
крузі, за який
сідає щодня.

»

Її продають вже готовою для
роботи у спеціалізованих
крамницях.
— Існує безліч видів екологічного посуду. Я роблю
молочену кераміку, — каже
Людмила і показує горнятко
з коричневим відтінком. —
Для неї найкраще брати червону глину: вона дуже жирна, як масло, і має маленькі
пори, завдяки чому менше
пропускає води. Додатково
для захисту від протікання
я «молочу» посуд: беру вже
випалений і довго купаю,
бовтаю його в молоці (кра-

ще брати домашнє, воно
жирніше). Якщо на поверхні утворилася тонка плівка,
значить пори в глині вже добре забиті. Потім запікаю вироби в печі за температури
300 градусів. Казеїн згоряє
і закупорює пори. Такий посуд уже не пропускає води.
Хіба іноді утворюється конденсат. Якщо ж дати більшу температуру, то можна
перепалити і молоко буде
змиватися.
Опісля остиглі горщики та кухлики вимивають.
Вони набувають коричневого відтінку. Це і є молочена
кераміка. Споживачі цінують
її за екологічність.
Свої вироби пані Людмила не декорує ані лаком, ані
чим іншим, лише прошкрябуванням та лощенням (загладжуванням до блиску).
Така робота потребує чимало терплячості та обережності. В одному напрямі, з однаковим натиском гончарка
раз край разу проводить
камінцем по сирій поверхні
і за трохи та починає блищати. Це природна властивість глини — ставати дуже
гладенькою. n
Закінчення на с. 11

України. Заготовляють листя
та корені. Перше коштує 40–60
гривень за кілограм, друге –
80–150. За два укоси з одного
гектара можна зібрати і насушити більше 3 тонн листя та
накопати до 2 тонн коренів. От
і рахуйте, скільки можна заробити. Точно не менше, аніж на
картоплі. Як розповів керівник
дослідної станції Назар Приведенюк, кульбабу культивують і
на Волині.
Інша цікава рослина, яку
освоїли аграрії нашого регіону,
– кумакуму. Вона походить з
Індії і, звісно, полюбляє тепло.
Проте зміни клімату, що пройшли за останнє десятиліття,
уможливили її вирощування і
у нас. Адже весни нині починаються рано, а літо – спекотне і сухе. Та й дощі, якщо вже
йдуть, то найчастіше – це зливи. Саме такі різкі перепади
погоди і полюбляє кумакуму.
Про цю культуру годі знайти інформацію навіть в інтернеті. Проте волинські фермери якось таки зуміли дати

»

Отож, наші славні аграрії
не стоять на місці, а освоюють нові культури. Адже і така
звична кульбаба, і екзотична
кумакуму мають експортний
потенціал. Скажімо, першу
охоче купує Польща. Там листя і коріння доводять до кондиції і перепродують кінцевим
споживачам у Європі. Щодо
кумакуму, як нової культури,
то ситуація така: з одного боку
їх ще треба тільки піарити, бо
овоч малознаний; з іншого, він
демонструє чи не найбільший
темп росту у торговельних мережах Європи.
Звісно, наша газета хотіла
б більше розповісти про господарів, які вирощують згадані
рослини. Але, на жаль, окрім
того, що це є на Волині, більше нічого не знаємо. Тож якщо
ваш знайомий фермер засіяв
поле кульбабками або сусідські гарбузи вам видаються
дивними – зателефонуйте в
редакцію. Ми з радістю розповімо про досягнення волинських аграріїв. n

Магнітні бурі у квітні:
2–4 квітня – сильні,
8–12 – середньої інтенсивності,
21 – слабка.
Джерело ranok.ictv.ua.

Фото із сайту glavcom.ua.

