n Надзвичайний випадок

Уродженець Поромова на Іваничівщині
був радником президента СШАс. 12

Фото із фейсбук-сторінки «Військова частина 1141 Нацгвардії України».
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Здається, навіть пес був щасливий, що знайшов малого.

n Поговоримо про проблему

Наркотики
на Волині
купити легше,
ніж пару
штанів

Матвійка, якого шукали
всі, крім рідної матері,
вирішили не повертати
до горе-неньки
Семирічного хлопчика,
який заблудився і ночував
на болоті, знайшов службовий
собака в… очереті
с. 9

»

Вітаємо!

19 квітня
кв
святкуватиме 60-річний ювілей хороша
та добра людина, прекрасна
хоро
жінка

У 2017 році 389 неповнолітніх
українців померли від передозування
забороненими препаратами. У цей
же час смертоносними речовинами
«кололися» ще понад 346 тисяч,
а загалом залежних нараховувалося
понад мільйон. Більш свіжої офіційної
статистики нам знайти не вдалося.
Втім за цих три роки навряд чи
ситуація поліпшилася. Всі ці понівечені
долі, зіпсоване здоров’я та відібрані
життя — великі гроші, що течуть у
кишені наркомафії, якій із розвитком
інтернету живеться дуже комфортно

Марія Василівна
ФАЛЮШ

словами правоохоронців, більшість
« Запідлітків
починають вживати наркотики
через сімейні проблеми.
»
Закінчення на с. 6

»

із смт Любешів.
Хай доля намітить ще років
багато,
Відпустить здоров’я
міцного й добра,
Хай повниться ласкою рідная хата,
Достатньо в ній буде любові й тепла.
Хай радість заповнює кожну годину,
Від горя боронить молитва свята,
Хай легкою буде життєва стежина
На многії, многії, многії літа.
З повагою сім’ї Сациків,
Нестеруків, Лащів.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

n Болить!

Будівничий храму відійшов у Вічність
оч не мав він спеціальної освіти, але був наділений особливим професійним чуттям і фантазією,
які успадкував від батька. Ці
таланти плюс працелюбність
та принципове несприйняття
халтури вивели його в передовики будівельної справи.
А в 1981 році за успіхи в роботі
бригадир комплексної бригади пересувної механізованої
колони № 173 тресту «Волиньсільбуд» Анатолій Римар навіть
був удостоєний ордена Леніна.
Упродовж чотирьох десятиліть він спорудив багато об’єктів — школи, дитсадки, житло-

Х

ві будинки. Та найголовніший
все-таки храм Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка.
Чималу за розмірами церкву
1992 року Анатолій Римар звів
із синами Юрієм і Миколою
та їхнім товаришем Андрієм
Мірошниченком. Сам намалював в уяві проєкт, сам зробив
розрахунки, разом із хлопцями мурував і штукатурив стіни.
Чи бачив чудо під час роботи?
Бачив. Коли упав із 7-метрової
висоти і залишився неушкодженим.
Віримо, що Господь не забуде заслуг будівничого храму
і воздасть йому за них стори-

цею. Висловлюємо
мо щире співчуття синові покійного,
ного, заступнику головного редактора
едактора
«Газети Волинь» Миколі
Римарю у зв’язкуу з непоправною втратою.
атою.
Сподіваємося, що
його батько вже склав
перед Творцем свій
найголовніший екзакзамен, і Господь прийме
ийме
Анатолія Степановича
вича
у свої Небесні оселі,
селі,
даруючи його душі
вічне блаженство..
Щиро
ро —
колектив редакції
акції
«Газети Волинь».
нь».

Фото із сайту volyn.com.ua.

8 квітня, на 77-му році життя, закінчився земний шлях Анатолія Степановича Римаря —
жителя села Полонка Луцького району, будівельника від Бога

Ан
Анатолій Римар до кінця своїх днів пам’ятав
усі параметри церкви і те, що на її будівництво
пішло 150 тисяч цеглин.
піш
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Доброго дня
вам, люди!

Фото із сайту
у zelenaSadyba.co
zelenaSadyba.com.ua.
y
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16 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.18, захід – 20.18, тривалість
дня – 14.00).
Місяць у Близнюках. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Феодосія, Микита, Іван.
17 КВІТНЯ

Квіти дарують
д
не тільки 8 Березня.

«Не паліть, а бережіть природи красу!»
Фото із сайту vl.dsns.gov.ua.

Волиняни так активно знищують сухостій, що
рятувальники мусили зняти агітаційний ролик

Сонце (схід – 6.16, захід – 20.19, тривалість
дня – 14.03).
Місяць у Близнюках, Раку. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Марія, Йосип, Микита, Федір.
18 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.14, захід – 20.21, тривалість
дня – 14.07).
Місяць у Раку. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Марко, Юрій, Георгій, Семен.

Оксана КОВАЛЕНКО

початку року працівники ДСНС в області загасили 40 пожеж на відкритих територіях. Навряд чи
люди, які підпалювали траву, думали, що вогонь
ширитиметься на величезні площі, однак статистика
пожежників свідчить, що загалом горіло 28 гектарів
землі! Тож рятувальники пробують впливати на «своїх
клієнтів» і через відеоролик. У соціальній рекламі лідер
знаного гурту «ФлайzZza» Андрій Тимчук запитує, цитуючи Лесю Українку: «Ой, чи так красно в якій країні,
як тут, на нашій рідній Волині?». А далі показані страшні
кадри з архіву про пожежі в екосистемах, зняті саме у
нашому краї. Найгірше, що люди й тепер активно поповнюють цю відеотеку й не зупиняють їх навіть великі
штрафи. Наприклад, 7 квітня рятувальники проводили
рейд на території Маневицької, Колківської та Прилісненської громад – використали квадрокоптер. Зйомка
згори показала, як горить трава, підпалена жителем
села Цміни. (Йому загрожує штраф від 3 тисяч гривень).
Музикант-активіст Андрій Тимчук з вірою, що когось його звернення таки спонукає задуматись, у ві-
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19 КВІТНЯ

З

Сонце (схід – 6.12, захід – 20.22, тривалість
дня – 14.10).
Місяць у Раку. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Павло, Ярема.
20 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.10, захід – 20.24, тривалість
дня – 14.14).
Місяць у Раку, Леві. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Данило, Георгій, Юрій, Петро.
21 КВІТНЯ

«Жити? Горіти?» – рятувальники сподіваються, що зміст
цих запитань разом із фото пожежі зачеплять потенційних
паліїв.

Сонце (схід – 6.08, захід – 20.26, тривалість
дня – 14.18).
Місяць у Леві. 10/11 день Місяця.
Іменинники: Уляна, Юлія, Іван, Йосип.
22 КВІТНЯ

деоролику закликає: «Слухайте пташок, співайте про
весну – не паліть, а бережіть природи красу!».

Фото Юрія КОРХА.

Справжня жінка
й борщ зварить,
і на лопатки
покладе

Сонце (схід – 6.06, захід – 20.27, тривалість
дня – 14.21).
Місяць у Леві, Діві. 11/12 день Місяця.
Іменинники: Антон, Вадим, Ірина, Микола,
Ярина.

n Анекдот
Є слова, які окриляють, які надихають. Є
слова, які приголомшують. А є «термус», «калідор» і «ризетка».

n Погода

Фото з сайту zak-kor.net.

Понад десять лучанок отримали сертифікати про те, що опанували курс
із самооборони. Такий же проєкт
організатори планують провести й
для ковельчанок
Олена КАЛЕНЮК

Сірі журавлі перш сповістили про себе клекотанням,
а потім і попозували.

Веломандрівка до раю
пернатих
Працівники
Національного
природного парку
«Прип’ять —
Стохід» побували
нещодавно серед
дзвінкоголосого птаства
та із захопленням
і, звичайно,
професійним
зацікавленням
спостерігали за ним
Катерина ЗУБЧУК

кологи, по суті, відкрили сезон поїздок двоколісним транспортом
одним із пішохідних маршрутів, розроблених для туристів. Начальник відділу
екологічно-освітньої роботи
та рекреації Віталій Веремчук розповів:
— Пересуватися на велосипедах швидко й зручно —
все можна роздивитися,
кожен звук вловити. Ми проїхали цього разу від Любе-

Е

шова до озера Люб’язь. І вже
за селом Підкормілля, біля
болітця, перш почули клекотання, а потім і полюбувалися сірими журавлями.
І це — неабияка удача,
адже, за словами пана Віталія, ці птахи люблять тишу,
тож переважно вибирають
для поселення глухішу територію — важкодоступні
місця в лісах подалі від населених пунктів. Сірі журавлі
з’являються на Поліссі наприкінці березня — на початку квітня. Вони занесені
до Червоної книги України.
Загалом на території Національного природного парку «Прип’ять — Стохід» —
майже 230 видів пернатих.
Серед них і синичка біла,
яку можна побачити в екзотичному селі Сваловичі
на Любешівщині. Ця маленька пташка удостоїлася
великої честі: саме вона зображена на логотипі природоохоронного об’єкта.

учасні виклики перед жінкою різняться від минулих: якщо колись бабуся
влаштовувала внучці майстер-клас,
як подоїти корову чи правильно покласти
на полотно хрестик, то тепер дівчинині
пропонують долати інакші висоти.
У Луцьку завершився проєкт «Самооборона для жінок», завдяки якому вони
навчалися надавати домедичну допомогу,
опанували спеціальні вправи й прийоми,
аби запобігти нападу та усунути загрозу.
Простіше кажучи, зробити так, щоб більше не лізли. Курси запровадили патрульна
поліція Волині спільно із департаментом
сім’ї, молоді та спорту Луцької міської
ради та Волинським обласним спортивним клубом «Магістр». Заняття мали навчити волинянок у разі потреби ефективно
протидіяти фізичному та психологічному
насильству. Іншими словами, аби вміли не
тільки борщ чоловікові подати, а й вчасно
й вміло ополоником відмахнутися. Якщо ж
винести жартівливість за дужки й оцінити
статистику про постраждалих від насилля
в сім’ях, проєкт направду є актуальним і
корисним.

С

n Золоті слова
«Краще бути оптимістом, який нічого не
знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що
навколо самi проблеми».
Андрій КУЗЬМЕНКО
(псевдонім – Кузьма,
1968–2015 роки),
український співак,
письменник, продюсер.

Іди-іди, дощику
Люди, які клопочуться на землі, завше у
цю пору вболівають за тепло й опади, такі
благодатні для кожної насінинки. І якщо
перше ця весна поки що економить, то мокроти вже наготувала не на один день
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя
Климюка, 16 квітня буде хмарно, дощ. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду. Температура
повітря вночі – 2–7 градусів тепла, вдень буде
від 7 до 12 вище нуля. За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було
1961-го – плюс 24, найхолодніше – 1988-го,
мінус 4 градуси.
17-го утримається хмарна й дощова погода. Вітер зміниться на північний, 7–12 метрів
за секунду. Нічна температура повітря від 3 до
8 градусів тепла, вдень воно прогріється до
10–15.
18-го передбачається хмарна з проясненнями погода. Місцями невеликий дощ.
Вітер стане південно-східним, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря впродовж доби
така ж, як напередодні.
У Рівному 16 квітня буде хмарно, місцями помірний дощ. Температура повітря вночі
– 3–8 градусів тепла, вдень – до 13 вище нуля.
17-го – невеликий дощ. Вдень
потепліє до 15 градусів. 18-го
пануватиме така ж погода.
Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72–39–92

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Дім, де живе любов
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

У теплиці пані Ольга теж відпочиває душею.

Дивлячись на цю молоду жінку, ніколи не скажеш,
що в неї так багато турбот...

«Із 12 своїх дітей 6 я народила,
а ще 6 — ні»
«Бог «положив» на серце нам таке бажання — прихистити знедолених малят — і ми
намагалися це виконати. Особливо коли чули історії про те, як непросто залишеним
дітям у інтернатах», — скромно каже про своє велике материнство Ольга Левосюк
Алла ЛІСОВА

«НАШОЇ ЛЮБОВІ ВИСТАЧИТЬ
НА ВСІХ»

Їхній будинок стоїть над трасою Нововолинськ — Іваничі, на околиці села
Біличі Володимир–Волинського району.
Відразу в око впадає велика теплиця,
чимале поле, просторе подвір’я. Це —
дім, у якому подружжя Ольги та Івана Левосюків виховує шістьох своїх і шістьох
прийомних дітей.
— У селище Благодатне міста Нововолинська приїхали у 2012 році, коли
Каріна, яка народилася після Давида і
Філіпа, була ще на руках, — розповіла
берегиня сімейства. — Спочатку поселилися в приміщенні від церкви Спасіння з благословення пастора Володимира Вронського. І хоч лікарі застерігали,
що мені непросто буде з вагітністю, в
Нововолинську народила ще трьох дочок — Лію, Нелю і Вероніку, якій зараз
три рочки. Але ніколи не залишала думка
про те, щоб у сім’ї виховувалося більше
дітей, бо нашої любові вистачить на всіх.
Почали клопотатися про відкриття будинку сімейного типу, пройшли
відповідне навчання. Хоча не вдалося
оформити його, очевидно, як каже пані
Ольга, через те, що були дуже молоді,
але отримали дозвіл узяти під опіку діток. Дуже раділи з того. І невдовзі їхня
родина почала поповнюватися.

Спочатку, 5 років тому, взяли Юру,
хлопчика–сироту. Зараз йому 17, навчається на штукатура. Згодом, з волі Божої, із державних інтернатних закладів
до них потрапило п’ять дівчаток і хлопчиків, які поміж собою були рідними по
мамі.
Тринадцятирічна Світланка, яка
уважно слухала нашу розмову, відразу
почала перераховувати:
— Андрію — 19, Ані — 17, Едіку — 15,
Сніжані — 11, Віталику — 9 років…
Подружжя завжди мріяло про велику
сім’ю, тому ще до переселення побудували тепличку, в якій спочатку працювали пацієнти реабілітаційного центру.
Коли Левосюки рік тому сюди переїхали,
самим уже довелося давати раду господарству і хату добудовувати.

який відразу застерігає, що не хоче потрапити на фото.
Господиня зазначає, що новий вид
діяльності нескладно було освоїти. Багато інформації про вирощування городини і квітів є в інтернеті, треба лише
мати бажання все осягнути, вникнути й
почати застосовувати на практиці.
Їхня теплиця більше підходить для
овочів. Але пані Ольга без квітів її вже не
уявляє. Тому міркує, як зробити, щоб у
таких умовах їм було максимально комфортно рости.

не залишала
« Ніколи
думка про те, щоб у сім’ї
виховувалося більше дітей,
бо нашої любові вистачить
на всіх.

»

ТУТ ТІЛЬКИ ОДНИХ ПЕТУНІЙ —
ДО 10 ТИСЯЧ!

Коли заглянули в зелене «царство»
— очі розбіглися від різнокольорової
краси. Окрім зеленої цибульки, редиски та іншої вітамінної продукції, — різнобарв’я квітів: сульфінії, петунії, бегонія, цинерарія… Теплиця — це робота
більше Івана, глави сімейства, якому
підсобляє, звісно, дружина, особливо
біля квітів. Ольга каже, що цьогоріч пробували вирощувати тюльпани, шкода,
що частина з них не розцвіла до свята 8
Березня… Тому залишилися нереалізованими. Допомагає найбільше Андрій,

— Звичайно, — пояснює, — це все
потребує зусиль і часу, особливо в холодну пору року, коли вночі встаємо палити спеціальний котел, аби рослинки
не змерзли. І дрова заготувати теж непросто, бо дорого.
Левосюки нинішнього року мають до
10 тисяч петуній. Пані Ольга тішиться,
що по сотні вазончиків хлопці замовили
собі, доглядають за ними. Якщо вдасться продати, то матимуть кошти на якісь
власні потреби.

«ВИРІШАЛЬНЕ СЛОВО
СКАЗАЛО СЕРЦЕ»

Запитую, як знаходили контакт із
дітьми, яких прийняли у свою сім’ю.
Мама Ольга розповідає про деякі складнощі, що виникали під час їхньої адаптації до нових умов. Але це, зазначає,
тривало недовго і жодних розчарувань
їм не принесло. Радіє, що зуміли знайти ключик до кожного й розвіяти сумнів
декого з них про те, що батьки більше
люблять своїх рідних дітей.
— Я ніколи не ділю їх на своїх і чужих,
— пояснила моя співрозмовниця. —
Завжди кажу, що вони всі рідні. Просто
одних я народила, а інших — ні. І вони,
слава Богу, це зрозуміли й живуть поміж
собою дуже дружно.
Може, допомогло те, що тато Іван,
родом із села Карпилівка Камінь–Каширського району, виріс у багатодітній
родині, де було аж десятеро дітей. Ольга, ковельчанка, разом із братом і сестрою виховувалася у християнському
дусі.
Діти Левосюків із задоволенням відвідують Заболотцівську загальноосвітню школу. Восьмикласниця Світланка
відразу уточнює, хто в який клас ходить:
Едік — у 9–й, Давид — у 6–й, Сніжана і
Філіп — у 5–й, Віталик і Каріна — у 3–й,
Лія — першокласниця… Тато сам возить
на заняття, бо шкільний автобус дуже
рано їде, а дітям хочеться довше поспати… Ользі інколи доводиться допомагати з учнівськими завданнями — тут у
пригоді став диплом математика Волинського національного університету імені
Лесі Українки. Діти в свій вільний час навчаються грі на музичних інструментах.
Не завжди, правда, вдається потрапити
у музичну школу в Нововолинськ, але
захоплення своє не полишають. Свєта
на скрипці грає, Юра і Віталій — на трубі,
гітару освоїли Андрій та Едік. Дуже люблять спорт.
Мають свої обов’язки й у хаті: завжди
приберуть, не раз до готування їжі долучаються. Світланка сама без проблем
спече піцу, яку всі дуже полюбляють.
Часу, каже, обмаль. У майбутньому мріє
стати перекладачем, тому сумлінно навчається.
Пані Ольга із задоволенням розповідає, що діти самі виявляють бажання
відвідувати богослужіння — змушувати
їх не потрібно. Й зазначає, що дуже хоче,
аби вони жили за Божими заповідями,
допомагали ближнім…
Не стримується і з тривогою розповідає, що їхня сім’я ще має повернути
державі кошти соціальної допомоги через мимоволі допущену помилку. Каже,
що дуже вдячні хорошим знайомим, вірянам своєї церкви, які допомогли ламінат у кімнатах покласти, пінопластом
хату утеплити, а тепер мріють добудувати другий поверх.
— Вам це обов’язково вдасться, —
підтримую пані Ольгу в її сумнівах щодо
найближчих планів і запитую, чи не важко виховувати так багато дітей. У відповідь чую:
— Якби керувалися тільки розумом,
то, можливо, й не зважилися б на такий
крок. А тут вирішальне слово сказало
серце… n
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Передплатіть наші видання на II півріччя 2021 року –
і отримайте мультиварку чи кухонний набір
volyn.com.ua

передплатні індекси:
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(для читачів Волинської області), 60779
(для читачів інших областей).

Увага!!! Передплатники Волинської області мають можливість виписати наші видання комплектом, що буде дешевше.
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n Міжнародний скандал

Викраденого у Молдові суддю Чауса
вивозили на машині
військового аташе України

І де бабусі із села буде знайти
банкомат, щоб зняти пенсію?
Згідно з рішенням уряду, пошта доставлятиме
виплати додому лише до 1 вересня 2021 року
потім майже всіх пенсіонерів переведуть на обслуговування у банки. Кожен отримувач коштів має
обрати фінустанову, де обслуговуватиметься, інакше це зробить держава. Після 1 вересня доставлятимуть
пенсії лише інвалідам І групи, особам, які за висновком
лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування та потребують догляду, і тим, хто досяг
80 літ. На практиці для мешканців сіл, де нема ні відділень банків, ні банкоматів, отримання виплат ускладниться. Крім цього, без роботи можуть залишитись тисячі листонош, які наразі доставляють пенсію. n

А

Фото із сайту bbc.com.

Президент сусідньої
і дружної нам країни
Майя Санду ніяк не може
додзвонитися до свого
українського колеги
Володимира Зеленського,
щоб обговорити цей
безпрецедентний випадок
Дарія КЛИЧ

Я

Фото із сайту eurosolidarity.org.

13 квітня Верховна Рада України ухвалила
законопроєкт 5187, внесений партією
Петра Порошенка, який виправляє
грубі помилки монобільшості
і повертає виплату лікарняних.
Документ підтримали 304 парламентарі
к повідомляла депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе,
з 1 липня 2021 року могли припинити виплати лікарняних через помилки в ухваленому законі «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». «У цьому скликанні парламенту часто почуваєшся вчителькою молодших класів, яка
мусить брати додому зошити на перевірку і потім на пальцях
пояснювати першачкам, що не так», — зазначила вона. Річ у
тім, що через нефаховість та неуважність «слуг», із переліку
страхових випадків виключили основний, за яким проводить
виплати Фонд соціального страхування України, — «тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві».
Це могло призвести до того, що після 30 червня гроші за лікарняним не отримали б близько 2,5 млн українців.
На щастя, з ініціативи «Євросолідарності» ляп виправлено, і українці й далі отримуватимуть лікарняні. n

«Голі українки» повернулися
з Дубаю додому
У ніч на 13 квітня в аеропорт «Бориспіль» прибув літак
із моделями, яких раніше затримали правоохоронці
ОАЕ за фотосесію без одягу на балконі хмарочоса
дна з них, візажистка Катерина Кащенко, заявила журналістам «Сегодня», що це були «просто
ню-фотографії і нічого іншого». Що стосується
умов, у яких утримували українок в ОАЕ після затримання,
то, за її словами, вони були «жахливі». З іншими дівчатами, що прилетіли, поговорити не вдалося — всі вони,
побачивши камери, розбіглися. За попередньою інформацією, до Києва повернулося 11 українок, ще в однієї
виявили коронавірус, вона прилетить пізніше.
Скандал розгорівся після масової фотосесії наших
землячок у чому мати народила на скляному балконі. Їх
звинуватили у порушенні норм моральної етики і поширенні фото- і відеоматеріалів непристойного характеру.
Дівчат затримали, а потім депортували. n

О

n Пряма мова
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст, про
відмову Володимира Путіна спілкуватись із
Володимиром Зеленським (російська сторона
проігнорувала відповідний запит української):

«

Що ж у цій ситуації робити Зеленському? Для
початку перестати розраховувати, що він про
щось домовиться з Путіним. Цього не могло бути
і не буде. Продовжувати комунікацію із Заходом
– тільки Захід може зупинити велику війну Росії
з Україною. Зміцнювати обороноздатність країни і припинити
конфронтацію з патріотичними
силами. Тепер Зеленський може
розраховувати тільки на них, а
не на свій інфантильний і наївний електорат. Цей електорат вже
зараз у пошуку нового Зеленського
– щоб із Путіним домовився.

»

ро це заявляє відомий
журналіст-розслідувач
Юрій Бутусов. «Президент України має брати на себе
відповідальність за врегулювання такого роду інцидентів. Не
відповідаючи на дзвінки наших
друзів, ми не просто підкреслюємо масштаби дурості в наших
держструктурах, але ще й захищаємо цю дурість на шкоду
двостороннім відносинам», –
зазначає він.
Що ж сталось? Микола Чаус
(на фото) – екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий
тим, що ухвалював рішення проти
Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був. У
2016 році детективи НАБУ зловили Чауса на хабарі у 150 тисяч доларів. На місці передачі
хабаря вилучили скляну банку,
куди суддя сховав гроші. Маючи
суддівський імунітет, він встиг
утекти в Молдову, де попросив
політичного притулку, але йому
відмовили. Остаточне рішення
Верховний Суд Молдови мав
прийняти 22 квітня, і, найімовірніше, суддю незабаром передали б Україні.
Але 3 квітня невідомі особи просто в центрі Кишинева
викрали Миколу Чауса і переправили на нашу територію.
На підставі зібраних доказів
молдовська поліція вважає, що
вивезення Чауса здійснювалося машиною військового аташе
України в Молдові Сергія Сметанюка. За інформацією ЗМІ,
сусідня держава просить зняти
з нього дипломатичний імунітет,
щоб притягнути до відповідальності. Також Молдова вимагає
надати згоду на обшук автомашини Сметанюка. Розслідувачі
RISE Moldova та «Слідство.Інфо»
повідомили, що, за їхніми даними, у групі українців, яких молдовські правоохоронці перевіряють на причетність до викра-
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Завдяки «Європейській
Солідарності» повернули виплату
лікарняних

Українська влада вкотре демонструє свою незграбність, виплутуючись із
непотрібного скандалу.

в нього зійдуть синці та коли
можна зняти гіпс, аби вже не
так «паливно» все виглядало на
телеекранах, – заявила Сюмар.
– А далі Чауса використають для
делегітимізації Василя Бурби
(ексначальник Головного управління розвідки, при якому розроблялась операція із затримання
російських бойовиків-вагнерівців, що була зрештою зірвана. –
Ред.) і «вагнергейту», який дуже
турбує Офіс Президента. Ну і
заразом можна ще якісь заяви
Чауса проти Порошенка отримати, що завжди Офісу приємно
і доречно», – додала вона.

дення судді Миколи Чауса, були
люди, пов’язані з українськими
спецслужбами та силовиками.
Парламент сусідньої держави створив спеціальну комісію,
щоб розібратись у резонансній
справі.
Водночас українська влада
заперечила будь-яку причетність до викрадення судді на
території Молдови. Але таким
запевненням вірять не усі. Зокрема, згаданий уже журналіст
Юрій Бутусов не виключає, що
Чауса викрали задля дискредитації розслідування провалу операції із затримання «вагнерівців»

Юрій Бутусов не виключає, що Чауса
« Журналіст
викрали задля дискредитації розслідування
провалу операції із затримання «вагнерівців» із
так званої приватної армії Путіна.

«Україна або смерть» — і в росіян істерикаа

»

У зв’язку з цією безпрецедентною ситуацією народний
депутат Володимир Ар’єв подав
заяви про злочини до НАБУ та
Офісу Генпрокурора щодо обставин викрадення з території
Молдови судді Миколи Чауса.
«Серіали закінчились, ситуація
в Україні і особливо на східних
кордонах далека від кіношної, а
на Банковій пишуть сценарії, які
можуть коштувати державі репутації, особливо в такий час. Тому
направив у НАБУ і Генпрокуратуру відповідні заяви про злочини
посадових осіб. Побачимо, чи
матимуть сміливість розібратись», – резюмує Володимир
Ар’єв. n

із так званої приватної армії Путіна. Нагадаємо, що операція,
ймовірно, зірвалась через зраду у вищих ешелонах української
влади.
Схожої позиції дотримується і народний депутат від партії
«Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар, яка порівняла цей
скандал із російською спецоперацією з отруєння Сергія Скрипаля у британському Солсбері.
На її думку, українська влада
спробує використати викраденого суддю для дискредитації
неугодних Зеленському діячів,
зокрема Петра Порошенка. «Думаю, ближчими днями ми побачимо якісь «свідчення Чауса».
Цей тиждень влада чекала, коли
Фото із сайту apostrophe.ua.
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Аташе з питань армії і оборони полковник Бріттані Стюарт
приїхала на чолі американської делегації в зону ООС. На її формі
був шеврон «Україна або смерть» (на фото)
а це у притаманній їй хворобливій манері відреагувала спікерка
а російського МЗС Марія Захарова. «Нічого нового у тактиці НАТО немає.
Після 1945 року нацисти та їхні пособники були в масовому порядку
рекрутовані ЦРУ. Тепер прийшли в Україну за новим підкріпленням», — впала вона в істерику.
Зазначимо, що під час візиту на Донбас американські представники
відвідали позиції ЗСУ і поспілкувалися з українськими захисниками. «Уряд
США глибоко стурбований ситуацією, яка складається навколо кордонів
України, і всіляко підтримує її суверенітет і територіальну цілісність», — зазначила полковник Стюарт.
Як відомо, Росія почала стягувати до кордонів України додаткові війська
і посилила пропагандистські атаки на нашу державу, експерти заговорили
про можливе військове вторгнення. У зв’язку з цим багато країн світу висловили Україні підтримку і закликали Росію не вдаватись до провокацій.
Президент США Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну і «закликав його знизити напруженість на кордоні України». n

Фото із сайту interfax.com.ua.

Н

Дякуємо за підтримку,
полковнику Стюарт!

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n Особистість

Фото із сайту pagasix.com.
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Фото Сергія МАРИНЬОХИ.

73 роки вони були разом, і зі своєю головною роботою чоловіка королеви - Філіп справився на відмінно.

Принц Філіп пив у Києві горілку
з перцем
17 квітня поховають чоловіка королеви
Британії Єлизавети ІІ, який помер у віці
99 років
5 ФАКТІВ ПРО ЙОГО КОРОЛІВСЬКУ ВИСОКІСТЬ:

за Чемпіонатом Європи
з кінного спорту. «Добре
вивчивши з висоти планування міста, герцог зазначив, що столицю радянської України розділяє
на дві частини прекрасна

1. Принц Філіп був хрещений у православ’ї, адже
він був онуком короля Греції Георга I, однак згодом
прийняв англіканство.
2. Його мати, принцеса Аліса фон Баттенберг,
похована в Єрусалимі. Під
час Другої світової війни
вона ховала у себе вдома
в Афінах євреїв від німців
і за це отримала звання
Праведниці народів світу.
3. Філіп на Військово-морському флоті
Великої Британії провів
усю Другу світову війну.
Служив на лінкорі Valiant,
згодом став заступником командира есмінців
Wallace та Whelp. Був
присутній у Токійській
затоці під час підписан-

n

принц Філіп із донькою Анною
« 1973-го
відвідав Київ, прилетівши на власному
літаку, за штурвалом якого був сам.
»
ня акта про капітуляцію
Японії. Закінчив війну
у званні старшого лейтенанта.
4. Одружився з принцесою Єлизаветою
в 1947 році, за п’ять літ
до того, як вона стала
королевою. У подружжя
четверо дітей, вісім онуків
і 10 правнуків.
5. 1973-го принц Філіп
із донькою Анною відвідав
Київ, прилетівши на власному літаку, за штурвалом
якого був сам. Спостерігав

річка, а пляжі в центрі мегаполіса — це саме по собі
диво», — згадував колишній голова Київського міськвиконкому Володимир
Гусєв. У ресторані «Прага»
на ВДНГ принцу Філіпу сподобався український борщ
із пампушками та котлети
по-київськи. За обідом він
випив чарку горілки з перцем. «Найкращі келихи —
довгі. Найкращі тости —
короткі», — сказав тоді
представник британської
королівської родини. n

Пряма мова

Сергій РУДЕНКО, журналіст, про шостий релігійний фільм дружини
Віктора Медведчука Оксани Марченко «Паломница»:

«

Дружина Медведчука розповідає про «братовбивчу війну» і жодним
словом не згадує того, хто цю війну спровокував і веде, — про Путіна.
Жодного слова про Росію. Лише про українських братів, які один одного вбивають на Сході України. Марченко підігрує Путіну. Марченко підігрує агресору. У фільмі з’являється і митрополит Святогірської
лаври Арсеній, який 2014 року переховував і давав прихисток Ігорю
Гіркіну та іншим російським убивцям. Арсеній розмірковує про
війну і мир, а також виступає у ролі миротворця. Служба безпеки
України, коли Медведчук і Марченко сядуть до буцегарні?
Р

Е

К

Л

А

М

»

Новий потяг значно комфортабельніший за старий, але графік його руху людей
не влаштовує.

«Ну хто буде їздити вранці з Ковеля?»
Дизель відновили, але…
Здавалося б, втішна новина для
тих, хто звик послуговуватися
залізничним транспортом:
із понеділка, 12 квітня, почав
курсувати приміський поїзд
«Ковель — Ягодин»
Сергій МАРИНЬОХА

аразі він ходить до кордону і назад раз на добу. О 8.35 вирушає
з Ковеля, до Любомля прибуває
о 10.17, у Ягодин — о 10.35. Графік у зворотному напрямку виглядає так: відправлення з Ягодина — о 15.55, з Любомля —
о 16.12, прибуття до Ковеля — о 17.55.
А тепер найцікавіше: новий розклад
руху викликав невдоволення багатьох
жителів Любомльщини. «Навіщо він потрібен, такий графік? Ну хто буде їздити
вранці з Ковеля, а на ніч — до Ковеля?» —
обурюється громада. І справді, людям
було б набагато зручніше, аби спершу
поїзд їхав до Ковеля, а потім повертався
назад. Це дало би змогу за потреби далі
пересідати на електропоїзд до Луцька,
а ввечері — зручно приїжджати з обласного центру.
Зрештою, в усіх інших напрямках —
на Сарни, Заболоття, Луцьк, Червоноград — приміські дизелі так і курсують:
вранці прибувають до міста залізничників, а ввечері — вирушають назад.
До того ж у луцькому і заболоттівському

Н

PОбов’язки: комплектація замовлення, упаковка,
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
Заробітна плата – від 20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.

P
P
P

Зустрічає 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.

враження, що
« Складається
залізничне начальство
свідомо розробило
незручний графік, аби потім
мати підставу відмінити
рух дизеля через малий
пасажиропотік.

»

шнівська і Любомльська ТГ, територією
яких проходить залізниця, це зробили,
натомість у відповідь отримали «шулерський» прийом.
Без сумніву, такий стан справ має
стати предметом уваги і депутатів Ковельської райради від нашого округу,
і керівництва громад. Адже народ довірив їм владу задля того, щоб вони працювали на його благо, чи не так?
м. Любомль. n

n Такі реалії

Селяни чотири місяці живуть
без автобуса

А

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

напрямках потяги ходять двічі на добу
в обидва боки. Тільки в ягодинському все
поставлено з ніг на голову…
Складається враження, що залізничне начальство свідомо розробило
незручний графік, аби потім мати підставу відмінити рух дизеля через малий
пасажиропотік. Адже однією з умов відновлення маршруту залізничники називали закладення коштів на відшкодування за перевезення пільговиків. Ви-

НА РОБОТУ
В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ
ПАРИ)
Є багато вакансій.
Висока
заробітна плата.
Хороші умови.

Тел.
0665298726.

ЗРІЗАННЯ
АВАРІЙНИХ
ДЕРЕВ.
ДРОБЛЕННЯ
ГІЛОК.
Тел.
0673323892.

Люди вирішили домагатися відновлення
маршруту в облдержадміністрації. А якщо їх
не почують, обіцяють перекрити дорогу
Олена КУЧМА

ителі сіл Квасовиця, Малий Окорськ
і Великий Окорськ
Володимир-Волинського
(донедавна Локачинського
району) уже чотири місяці
живуть без нормального
транспортного сполучення.
Як повідомляє один із місцевих телеканалів, люди
бідкаються: діти не можуть
вчасно добратися до школи, дорослі спізнюються на роботу, а комусь же
треба в лікарню чи в інших
справах...
— П’ять кілометрів
до траси. Машинами щодня не наїздимося. Переважна частина населення
мусить діставатися пішки.
А декому йти дуже важко,

Ж

не всі ж молоді, — каже
жителька Окорська Галина
Нижник.
А її односельчанка
Жанна Тарасюк розпові-

перевізник Олег Хайчевський, який раніше обслуговував місцевість, нині
не працює через відсутність ліцензії.
— Людям пояснили, що на підприємця була
скарга. Хоча всі мешканці
громади кажуть, що жод-

Тарасюк розповіла, що через
« Жанна
відсутність нормального транспортного
сполучення… втратила роботу.
»
ла, що через відсутність
нормального транспортного сполучення… втратила роботу: «Мені на восьму
треба вже бути на місці.
Коли ходила маршрутка —
я встигала, — каже вона. —
А як зняли автобус, довго
ходити пішки не змогла».
У сільраді Затурцівської громади обуреним
селянам відповіли, що

них нарікань не мали, а перевізник дуже добросовісно виконував обов’язки, — повідомив заступник
голови Володимир Бощук.
Натомість в управлінні транспорту стверджують, що скарга була, але подробиць не повідомляють.
На запит, чому розірвали
договір, обіцяють відповісти
найближчим часом. n
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n Поговоримо про проблему

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

«Держава у смартфоні»
для баби Теклі
На порталі «Дія» вже доступні понад 50 електронних
послуг. Сайти всіх управлінь і відомств закликають
громадян вирішувати свої проблеми, не виходячи
з дому, користуючись комп’ютерами чи сучасними
телефонами. Чому ж літні люди здебільшого
нехтують перевагами діджиталізації?
ранці біля відділення поштового зв’язку в селі
стоїть черга.
— Кажуть, з вересня виплати робитимуть тільки
через банки. Будуть перераховувати гроші на картки,
прийдеться в місто їхати, щоб
зняти. А комуналку змусять
через телефон сплачувати.
— Хай перше мені його
куплять! Він же не дешевший
за добру корову… Та нехай
гарантують, що аферисти на
нас не будуть гріти руки, —
обурюється літній чоловік.
— Бабцю, ви ж позавчора
за пенсією приходили, а тепер знов били ноги, щоб за
світло заплатити. Смартфон
пора освоювати, — піджартовує хтось над старенькою
Теклею, в якої з усіх благ цивілізації вдома є лише зламана
допотопна праска.
Подібні діалоги про недоступність електронних
послуг доводилося чути не
раз. Черги біля Податкової,
управління Пенсійного фонду,
інших установ і організацій,
біля віконечок кас у банках у
дні сплати за комірне — підтвердження таких нарікань. І
пояснення тут просте: 53%
українців знаходяться нижче
позначки «базовий рівень»
цифрової грамотності. Майже 35% господарств у нашій
державі взагалі не комп’ютеризовані. До того ж досі не
скрізь забезпечене покриття
швидкісним мобільним інтернетом. І придбати смартфон
не всі мають змогу. От і спробуй іти в ногу з часом!
Нині дуже популярною
стала тема формування Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору,
що є ініціативою першої леді
Олени Зеленської. Чомусь
проблему асоціюють лише з
подоланням фізичних перепон людьми з інвалідністю. А
як бути тим, хто має бар’єр у
володінні цифровими навичками й не може отримати
доступ до інформації та послуг онлайн?
Далеко не всім щастить
на схилі літ жити в оточенні
люблячих дітей та внуків, які
з пелюшок уміють користуватися сучасними ґаджетами й
можуть допомогти їх освоїти.
Не скрізь є змога відвідувати
«Університети третього віку»,
де навчають комп’ютерної
грамотності. Для більшості
літніх жителів сіл таку освіту
здобути непросто.
— Коли торік оголосили
карантин і школи перевели на
дистанційне навчання, я вже
зібралася писати заяву на
звільнення з роботи. Але племінник–студент узявся мені
допомагати. Щодня до нього

В

бігала, трохи платила, щоб
мав терпіння пояснювати,
як проводити уроки онлайн.
Те, що молодому видається простим, елементарним,
старшому поколінню нелегко
втовкмачити, — зізнавалася
знайома вчителька–пенсіонерка, яка все ж пристосувалася до праці в нових умовах.
— Та не святі горшки ліплять, міг би й сплачувати
через телефон комуналку,
купувати товари в інтернет–
магазинах. Але ж ніхто не
гарантує, що це безпечно.
Зберігати паролі та ключі в
смартфоні не надійно. Окрім
цього, часто шахраї викрадають SIM–карти, отримують
доступ до рахунків у банку,
до пошти, даних паспорта,
— приєднався до розмови
чоловік освітянки, інженер за
фахом.
Кажуть, що в Естонії, яку
наша країна взяла за приклад
у запровадженні електронних послуг, починали саме з
«цифрової безбар’єрності», із
масових освітніх програм для
населення. Людей спочатку
навчали, як полегшити собі
життя за допомогою електронних сервісів, як мінімізувати ризики. У нас же молоді
й «просунуті» спеціалісти з
Міністерства цифрової трансформації, схоже, навіть не
задумуються, що для багатьох українців ази користування мобільним застосунком є «вищою математикою».
Звичайно, технічний прогрес треба вітати, без сучасних технологій не обійтися.
Відомо, що на кінець минулого року вже 6 мільйонів
наших співвітчизників користувалися е–сервісом «Дія».
Люди одержують електронні
паспорти, які мають таку ж
юридичну силу, як їхні паперові чи пластикові аналоги.
Отримують цифрові водійські посвідчення, студентські
квитки, свідоцтва про народження дітей, намагаються вирішити різні житейські
проблеми, не оббиваючи чиновницьких порогів. Планують, що до 2024 року 90% усіх
державних послуг надаватимуть в режимі онлайн. Нещодавно Президент Володимир
Зеленський пообіцяв українцям навіть «суд у смартфоні»,
хоча це сьогодні й викликає у
багатьох гірку посмішку…
«Ми будуємо цифрову
державу із найзручнішими у
світі послугами, — гордиться
досягненнями міністерства
його очільник Михайло Федоров. — Запустили найшвидшу
реєстрацію бізнесу у світі».
Але, на жаль, бабі Теклі й
тисячам таких, як вона, від
цього не стало легше… n

Закладки ховають у непримітних місцях, а їхнє місцезнаходження повідомляють тільки покупцю.

Наркотики на Волині купити
легше, ніж пару штанів
Фото з соцмереж.

Закінчення. Початок на с. 1
Ірина КРАВЧУК

уцьк, Нововолинськ та
Ковель — міста, у яких
ситуація найскладніша,
але це не означає, що проблем із наркотиками немає в
інших населених пунктах. Як
розповів начальник управління
боротьби з наркозлочинністю
у Волинській області профільного департаменту Національної поліції України Володимир
Костанюк, порошкоподібні речовини й марихуана поширені
по всій області. Правоохоронець зазначив, що найчастіше
у залежність потрапляють люди
віком від 20 до 40 років, проте
напасть активно «косить» і неповнолітніх.
Ми поспілкувалися з юнаком, який вперше спробував
наркотики у 14. Хлопцеві вдалося кинути, але прізвище
своє все ж попросив не публікувати. За його словами, нині
придбати дурман дуже легко,
тому багато молодих компаній
купують собі «траву» не тільки,
щоб «повеселитися» на ювілеї
15–річного друга, вони курять
марихуану чи не щодня. До
того ж вважають цей спосіб
проведення дозвілля аж ніяк не
залежністю чи злочином.
— Я довго вживав марихуану. Якось спробував амфетамін, але тільки один раз. Бо
приховати від людей, що ти під
кайфом, дуже важко… Мене
відпустило приблизно за 2–3
години. А купив в інтернеті.
Мені зробили «закладку», —
поділився хлопець.
Правоохоронці зазначають,
що видів наркотиків — безліч,
до того ж вони постійно виявляють нові сорти. Кажуть, що
раніше більш поширеними
були речовини рослинного походження, а нині — синтетичні.
За рекомендацією поліції,
ми не будемо описувати схему
замовлення цих препаратів,
але просимо батьків звернути
увагу на телеграм–канали, якими користуються ваші діти, бо
вони є найпоширенішим способом збуту. Саме там першу
дозу дурману свого часу замовив і наш співрозмовник.
— Я навіть працював у тако-

Л

«закладку» платять від 50 до 110 гривень,
« Заа заодну
день можна було їх зробити навіть 40.
»
му магазині. За одну «закладку»
платили від 50 до 110 гривень,
а за день можна було їх зробити
навіть 40, — поділився хлопець.
Таких «фірм» у мережі чимало, і ситуація насправді лякає,
адже після того як ми «запитали
гугла», «де купити наркотики»,
у браузері з’явилася реклама
багатьох джерел, які попри
попередження про блокування продовжують працювати.
Зокрема, ми натрапили на такий текст: «Привіт, мене звати
Максим, я вирішив розповісти
вам, як придбати наркотики в
інтернеті. На перший погляд…»
Назвами незаконних інтернет–крамниць також розписані будинки та огорожі у наших
містах. Тож, радить правоохоронець Володимир Костанюк,
якщо ви помітили підозрілий
напис у своєму населеному
пункті, часто зі словами «шишки» і «фен», зверніться у поліцію.
— Необхідно передати відповідне фото нам, аби слідчі
розпочали розслідування, а
також повідомити органи місцевої влади, щоб вони замалювали посилання. Самостійно
цього робити не варто, аби не
нашкодити благоустрою міста,
— зазначає начальник управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області.

Володимир Костанюк каже,
що поліція нині воює не зі споживачами наркотиків, а саме з
продавцями.
— Ми акцентуємо увагу
на особах, які збувають: чим
менше буде поширювачів, тим
менше і споживачів. Ситуація на Волині не критична, але
часто затримані, яких суди не
позбавляли волі, починають
знову цим займатися, — розповів службовець.
Він каже, що побороти цю
стихію повністю не вдасться,
мовляв, завжди знайдуться
ті, хто зароблятиме на чужому
здоров’ї, але поліція робить усе
можливе, аби рівень наркозлочинів зменшити.
— Ми постійно розвиваємо
методики викриття зловмисників. Це нелегко, бо зупинити
роботу всесвітніх мереж не можемо, тим більше, що процес
створення телеграм–каналу
для збуту заборонених речовин ніяк не відрізняється від
оформлення звичайного інтернет–магазину одягу, — зазначив поліцейський.
За словами нашого анонімного співрозмовника, наркотики доставляють дуже швидко і
покупцю відповідають оперативно. Нам здалося, що штани
в інтернеті зазвичай придбати
важче. n
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РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
Фото із сайту ogo.ua.

Фото із сайту rivne1.tv.
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■ Пульс тижня

Хочеш групу інвалідності?
Давай хабаря!
Правоохоронці Рівненщини задокументували
факт одержання неправомірної вигоди одним
із керівників міжрайонної медико-соціальної
експертної комісії
Мирослава КОЗЮПА

Керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова
зафіксувала досягнення Менана Менанова.

Такий килим міль не з’їсть!

Склав панно із 350 тисяч елементів
Переселенець
із Криму в Рівне Менан
Менанов потрапив
до національної
Книги рекордів
зі своєю ручною роботою
«Вишита Україна»
Василь КІТ

ареєстрували досягнення у номінації «Найбільша
кількість елементів мозаїки з різних порід натуральної
деревини».
Менан Менанов — майстер
із 15–річним стажем, пересе-

З

ленець, який мешкає в Рівному після окупації півострова у
2014 році. Кримський татарин
створив унікальне панно з різних порід деревини, поєднав-

ків, лише натуральна деревина
12 порід: морений дуб, акація,
горіх, шовковиця, падук, черешня, ялівець, вільха, граб,
груша та ін.

Менанов — майстер із 15-річним стажем,
« Менан
переселенець, який мешкає в Рівному після
окупації Криму у 2014 році.
»
ши їх в український орнамент.
Воно складається із 350 тисяч
елементів розміром 2х2 міліметри кожен. Жодних фарбни-

Унікальний витвір розміром 126х126 см інкрустований натуральним каменем
— бурштином. n

n Буде як у Лас-Вегасі?
на проведення
Тільки за ліцензію заплатили « Дозвіл
азартних ігор у залах
гральних автоматів —
180 мільйонів гривень
7 500 «мінімалок»
Комісія з регулювання
азартних ігор і лотерей
(КРАІЛ) видала перший
дозвіл на відкриття залів
ігрових автоматів
в елітному готелі Рівного

Мирослава КОЗЮПА

2009-го азартні ігри в
Україні були заборонені,
а минулого року Верховна
Рада ухвалила закон,
он, що регулює цю сферу. Ним визначено,
що азартною є будь-яка
дь-яка гра,
умова участі в якій — внесення гравцем ставки,
и, що дає
право на отримання
ня виграшу
(призу), імовірність
ь одержання і розмір якого повністю
овністю або
частково залежать від випадковості, а також знань
ань і майстерності гравця.
2021-го КРАІЛ почала видавати відповідні ліцензії на
ведення цього бізнесу.
знесу. Серед 20 дозволів таке
аке право
отримало рівненське
ьке ТзОВ
«Скарб», яке планує
нує від-

З

крити розважальний центр у
чотиризірковому готелі «Україна». Заклад був побудований в
1958 році, і зараз у ньому 70 номерів на 120 місць. На території
цього комплексу є власний ресторан, бар і конференц–зали,
а розташований він у самому
центрі міста — на Театральній
площі. І хоч готель відповідає
всім умовам для облаштування
тут казино, ліцензію заявник отримав лише на організацію та

(45 мільйонів
гривень).

Фото із сайту internet-casino-bonus.co.uk.

17 та 24 квітня
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Згоріла у копиці соломи
До поліції надійшло повідомлення
від 29-річного чоловіка про те, що під час
обробітку земельної ділянки неподалік села
Вересневе Рівненського району він виявив
людські кістки
Ірина ПАСІЧНИК

лідчо–оперативна група вилучила людські
рештки та одяг і відправила для проведення
експертизи з метою встановлення особи загиблого. За отриманою інформацією, це може бути
рівнянин Бабак Іван Кирилович, 1942 року народження, який із березня вважався безвісти зниклим. Крім
того, його родичі впізнали одяг і взуття, що можуть
йому належати. Відомо, що у чоловіка були проблеми
з пам’яттю, раніше він неодноразово залишав місце
проживання.
А 8 квітня о 20:50 на спецлінію «102» надійшло
повідомлення, що за межами домашнього господарства села Рокитне на Костопільщині загорілася копиця соломи. Люди, які кинулися гасити
пожежу, виявили обгоріле тіло односельчанки,
1970 року народження. Обставини її смерті встановлюються. n

С

Чоловіки викинули
частину дивана... з балкона

»

проведення азартних ігор у залах гральних автоматів та/або
букмекерських пунктів.
Територію розваг мають
намір розмістити на другому поверсі готелю загальною
площею 440 квадратних меЗгідно із законом, платрів. Згідн
ліцензію на проведення
та за ліцен
букмекерської діяльності (як і
букмекерс
становить 30 тисяч
казино) с
мінімальних заробітних плат,
мінімаль
180 мільйонів гритобто 1
дозвіл на проведення
вень. А до
азартних іігор у залах гральних
автоматів — 7 500 «мінімалок»
мільйонів гривень).
(45 мільйо
Нещодавно у мережі з’явиНещода
відео, як біля готелю
лося відео
«Україна» вивантажували
обладнання. Тож,
гральне о
ймовірно, відкриття розваймовірно
жального закладу не за гожальног
рами.
р ми. n
ра

Р

За версією слідства, виконувач обов’язків голови МСЕК організував та одержав хабар за вплив на
прийняття іншою комісією рішення щодо надання жителю області ІІІ групи інвалідності. Наразі чоловікові
повідомлено про підозру, триває досудове розслідування.
Санкція статті передбачає максимальне
покарання у вигляді позбавлення волі на строк
до 5 років. n

А

ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ

САДІВНИКА.
Житлом забезпечуємо.
Вимоги до кандидатів:
чоловіки віком
20-30 років, бажано
досвід роботи
від 1 року.

Тел. 096 473 62 70.

Перед судом постануть двоє рівнян,
які травмували жінку
Ірина ПАСІЧНИК

одія сталася 26 жовтня минулого року в обласному центрі. До поліції надійшло повідомлення від 51–річної рівнянки, що на вулиці
Генерала Безручка з балкона третього поверху невідомі скинули диван, внаслідок чого травмували перехожу. Пізніше із заявою звернулась і сама 33-річна
потерпіла.
Поліцейські з’ясували, що двоє місцевих жителів, 47-літній та 61-річний, у квартирі спільного знайомого розбирали меблі та частину з них скинули
з балкона. Вони упали на ногу перехожій. Медики
діагностували у неї закритий перелом лівої ступні та
перелом малогомілкової кістки.
Зловмисники пояснюють, що не бачили жінку, яка
проходила повз, та не мали наміру заподіяти шкоду її
життю чи здоров’ю. Наразі матеріали кримінального
провадження скеровані до суду, який і вирішуватиме
подальшу долю обвинувачених. n

П
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n Уроки пандемії

Коронавірус убив за 3 доби 40 волинян,
а нам кажуть, що все гаразд…
Фото із сайту thebell.io.

«Україна виходить
на плато… Ситуація
із захворюваністю
і госпіталізаціями
стабілізувалася», —
заявив днями голова
парламентського
Комітету з питань
здоров’я нації Михайло
Радуцький. «Пік уже
минув», — сподіваються
і в міністерстві. На жаль,
такий оптимізм навряд чи
виправданий в умовах,
коли країна знаходиться
у трійці лідерів за рівнем
смертності від COVID-19
у Європі
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЧИ ЗНОВУ ВЕЛИКДЕНЬ
ДОВЕДЕТЬСЯ
СВЯТКУВАТИ ОНЛАЙН?

В Україні за добу, 13 квітня, діагностували понад
14,5 тисячі нових випадків
COVID-19. У стаціонари поклали 5063 хворих, 467 осіб
померло. Найбільший добовий приріст інфікованих
у Києві (+1457), Харківській
(+1255), Львівській (+963)
та Одеській (+906) областях.
На Рівненщині за попередню
добу зареєстровано 616 випадків зараження, на Волині
—374 .
Упродовж трьох днів повідомляють про велику кількість летальних випадків серед наших краян, зокрема,
учора їх було 15, у понеділок
—14, у вівторок —11. З початку пандемії 879 волинян
стали жертвами коронавірусу, станом на 14 квітня в області хворіло 7538 осіб. Найбільше додалося недужих у
Луцьку —108, на Ковельщині
— 62, у Нововолинську —38.

Сьогодні кожен із нас – мішень для підступної хвороби.

Нові випадки зараження зареєстровані серед учнів та
вчителів.
Із 2017 інфекційних ліжкомісць у медзакладах Волині
на початку тижня були зайняті 1133 (тобто 56,2%). Однак,
в обласній інфекційній лікарні цей показник становив

агресивнішою, вимагає тривалого лікування. Зважаючи
на це, в обласній лікарні не
виключають, що доведеться
розгортати додаткові ліжка.
Отож, сьогодні важко
спрогнозувати, яким буде
для нас цьогорічний Великдень. Дай Боже, щоб пощас-

стверджують, що коронавірусна інфекція
« Лікарі
стала агресивнішою, вимагає тривалого
лікування.
»
84,2%, в обласній клінічній,
що в Боголюбах, завантаженість перевищувала 92 відсотки. У цьому ковідному шпиталі перебувало понад 180
недужих, а місць тут —197.
Сюди привозять найважчих
пацієнтів, тих, у кого розвинулися серйозні ускладнення. Лікарі стверджують, що
коронавірусна інфекція стала

тило відзначити його в колі
родини, а не в реанімації. За
словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка,
рішення про формат і перелік
обмежень у церквах під час
свята у МОЗ мають напрацювати протягом тижня.
— Ми хочемо, щоб хтось
був у храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось

повинен залишитися зовні.
Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був минулого року, — сказав Ляшко.
До речі, у сусідній Польщі,
де нині говорять про «апогей»
пандемії через найбільший у
Європі рівень смертності від
COVID-19 і високий показник
госпіталізацій, визнають, що
найбільше заражень було
підтверджено саме у святково–великодній період.
«НАЙКРАЩА
ТА ВАКЦИНА,
ЯКА Є ПІД РУКОЮ»

Перше щеплення від коронавірусної інфекції отримали понад 400 тисяч
українців. Для порівняння, у
Польщі двома дозами вакцини скористалися вже більше
2 млн осіб. Через затримки з
доставкою препаратів у нас
процес імунізації істотно повільніший, ніж в інших країнах. Дається взнаки й недо-

віра до китайських вакцин,
ефективність яких у деяких
експертів викликає сумніви.
Однак, вибору в наших співвітчизників досі не було і,
очевидно, й не буде. З цього
приводу Федір Лапій, голова
Національної технічної групи
експертів із питань імунопрофілактики, нещодавно
заявив, що «найкраща та вакцина, яка є під рукою».
Станом на 14 квітня першу
дозу препарату Covishield/
AstraZeneca отримали 10223
жителі Волині. На друге щеплення цією вакциною, за
словами очільника МОЗ, доведеться почекати до кінця
травня.
У вівторок наша область
отримала першу партію китайської вакцини CoronaVac
у кількості 2080 доз, що дасть
змогу захистити 1040 осіб із
числа маломобільних груп
населення, які не можуть
самостійно прибути до стаціонарних пунктів щеплення,
працівників, які за ними доглядають. Також буде проводитися вакцинація освітян,
залучених до ЗНО, та поліцейських. Щеплення в області препаратом CoronaVac
здійснюватимуть дві бригади
— одна в Луцьку, друга — в
Ковелі.
Ось–ось має надійти в
Україну і вакцина американсько–німецького виробництва Pfizer. Препарат компаній Pfizer/BioNTech наша
країна отримає безкоштовно за програмою COVAX.
Міністр охорони здоров’я
Максим Степанов анонсував
поставку 117 тисяч доз його
протягом тижня. Окрім цього, Україна уклала прямий
договір на закупівлю 10 млн
доз вакцини Pfizer. Доставка
очікується протягом травня—червня, а весь обсяг,
обіцяють, надійде до кінця
2021 року. Зважаючи на те,
що восени прогнозують нову
хвилю коронавірусної інфекції, подбати про свою безпеку не зайве. n

n Актуально

Право на пенсію вчергове змушені
відстоювати у суді…
Адже 19 років важкої роботи державні чиновники «забули» зарахувати до стажу — і Джаніна
Володимирівна Череп не отримує пенсії! Сьогодні розповімо вам про таку жахливу несправедливість
Руслан ПИЛИПЧУК

а превеликий жаль, за збігом
різних обставин, маленькі дітки
стають заручниками ситуацій,
коли не мають можливості відчувати батьківське тепло і турботу. Гарна
новина у тому, що світ не без добрих
людей. Є ті, хто присвятив своє життя благородній справі — вихованню
дітей, позбавлених батьківської опіки.
Одна з таких сімей мешкає у містечку
Ківерці.
Ще у 1991 році виконком Ківерцівської райради прийняв розпорядження «Про відкриття дитячого будинку сімейного типу у м. Ківерці». У 1998–му
між Ківерцівською РДА та батьками–
усиновителями було укладено угоду
про передачу дітей на виховання та
спільне проживання до дитячого бу-

Н

динку сімейного типу. П’ятнадцять (!)
малят, позбавлених батьківського піклування, отримали можливість відчути турботу та справжню радість дитинства. Зауважимо, що на цей момент на

цього вимагатимуть
« Якщо
реалії, обов’язково
доб’ємось заслуженої
пенсії для Джаніни
Володимирівни навіть
у Європейському суді
з прав людини.

»

вихованні у сім’ї уже перебували двоє
дітей, яких батьки–вихователі удочерили, та власна дочка.
Протягом багатьох років неймо-

вірна жінка, яка присвятила своє життя обездоленим сонечкам, — МАМА!
— виховувала 18 діточок, турбувалась
про них, навчала життєвої мудрості.
Але коли прийшов час призначення пенсії за віком, виявилося, що ці
19 років важкої і сумлінної праці держава просто не зарахувала до її стажу… І все через халатність і безвідповідальність місцевих чиновників та
бухгалтерії. Хотілося б подивитись в
очі цим бездушним «чинушам»…
Але робота юристів «Народного адвоката» полягає в іншому. Ми добиваємось справедливості, хоча на це йде
часом багато років «війни» з безсовісними працівниками держустанов.
Ми вимагаємо визнати протиправними дії головного управління Пенсійного фонду України у Волинській
області щодо відмови у зарахуванні

до страхового стажу періоду з 1991
по 2010 рік при призначенні пенсії за
віком та зобов’язати нарахувати та
виплатити пенсію, починаючи з дня
настання пенсійного віку! Про це направлено відповідний позов до суду.
І якщо цього вимагатимуть реалії,
обов’язково доб’ємось заслуженої
пенсії для Джаніни Володимирівни навіть у Європейському суді з прав людини. З великою повагою до її важкої
праці МАМИ! n

НОВИНИ НАДСТИР’Я

www.volyn.com.ua
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n Надзвичайний випадок
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Фото із сайту 12 kanal.com.

■ Пульс тижня

Потрощив
9 машин на парковці
Дебош чоловік вчинив на території
одного з житлових комплексів
обласного центру
Леонід ОЛІЙНИК

’яний зловмисник серед ночі пошкодив дев’ять автомобілів. Власники транспорту звернулися до
поліції.
Правоохоронці за кілька годин виявили причетного до хуліганства й затримали
його за місцем проживання. Ним виявився волинянин, мешканець обласного центру. Поліцейським чоловік розповів, що
скоїв злочин у стані сп’яніння і не пам’ятає, чому це зробив.
Нині експерти підраховують суму збитків, завданих господарям авто, та встановлюють інші деталі справи. n

П
Що пережила ця дитина, важко уявити.

Життю і здоров’ю другокласника вже нічого не загрожує.

Матвійка, якого шукали всі,
крім рідної матері, вирішили
не повертати до горе-неньки

Щоб спасти бабусю,
рятувальники лізли через вікно

Семирічного хлопчика, який заблудився і ночував на болоті,
знайшов службовий собака в… очереті
Аліна ВІТИНСЬКА

квітня в селі Холонів колишнього Горохівського району
зник малолітній хлопчик.
Мати школяра розповіла, що він гуляв із дітьми
на майданчику, востаннє його бачили близько
17-ї години, а на пошуки
кинулись близько 21-ї.
У поліцію про його зникнення ненька заявила
аж вранці наступного
дня.
Матвійка шукали
сотня правоохоронців,
понад два десятки нацгвардійців та місцеві
жителі. Вони прочесали
ліс і всю територію населеного пункту. По обіді
8 квітня малого знайшли
на болоті біля сільського
ставка. На слід дитини
натрапив службовий пес.
«Коли проходили ліс,
Ніка взяла слід і повела
в бік колії. Так ми дійшли
до водойми. Раптом пес
почав гавкати, і в очереті ми побачили хлопчика», — розповів кінолог,
сержант Денис Тимченко.
Матвійко сказав, що
постійно кликав на допомогу, але через вітер
і велику відстань до села
його ніхто не почув.
На щастя, з хлопчиною

Фото із фейсбук-сторінки «Військова частина 1141 Нацгвардії України».
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Розшукати зниклого допоміг службовий собака Ніка
з гвардійським кінологом Денисом Тимченком.

сказав, що постійно кликав
« Матвійко
на допомогу, але через вітер і велику
відстань до села його ніхто не почув.
все добре, жертвою злочину або правопорушення він не став, лише дуже
змерз, блукаючи цілу ніч
лісом й болотами. Після
порятунку дитину оглянули медики й забрали

»

до лікарні.
Поліцейські, побачивши, в яких неблагополучних умовах живуть діти (у Матвійка є
ще старший 12-літній
братик), були шокова-

Літній жінці, замкненій у власній
квартирі, стало зле
Іванна ПЕРЕБИЙНІС

ні. Правоохоронці дивувалися, чому ця сім’я
не була на контролі соціальних служб. Лише після резонансної ситуації
на умови проживання
і виховання уповноважені органи звернули увагу. 9 квітня в Горохівській
РДА відбулось засідання спеціальної комісії,
на якій вирішували долю
дітей. Хлопчиків вирішили поки що додому не повертати. Ба більше, вони
росли в неповній сім’ї:
батько помер, а мати,
кажуть в селі, зловживає
алкоголем.
«Мати подякувала, що поліцейські розшукали її сина, однак
наразі ще рано говорити
про те, що жінка стала
на шлях виправлення», — зазначила очільниця сектору ювенальної превенції ГУНП Інна
Остапович.
Поки правоохоронці наполягли на тім, аби
дітей матері не повертали. Після інциденту
їх згодилися забрати
родичі батька. Якщо
впродовж певного часу
жінка не стане на шлях
виправлення, її можуть
позбавити батьківських
прав. Долю хлопчиків
вирішуватимуть соціальні служби. n

квітня до Служби порятунку зателефонувала мешканка будинку на
вулиці Козакова у Луцьку й повідомила, що її сусідка опинилася за зачиненими дверима власної квартири й потребує
допомоги.
На місце події спрямували рятувальників 1-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які поверталися з ліквідації пожежі у
житловому будинку в Луцькому районі. За
викликом також прибули чергові екіпажі
правоохоронців та медиків.
З’ясувалося, що бабуся впала в коридорі
біля вхідних дверей помешкання й не може
піднятися самотужки. Аби не демонтовувати дверей, рятувальники вирішили пробратися в квартиру драбиною через балкон на
третьому поверсі. За декілька хвилин вони
відімкнули двері зсередини.
Медики, які оглянули жінку, виявили у неї
ознаки інсульту, відтак негайно шпиталізували. n
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У Колках ВАЗ
збив 11-річну велосипедистку
Дівчинку госпіталізували в реанімацію
Ольга БУЗУЛУК

втопригода трапилася на перехресті
вулиць Центральна та 8 Березня.
63-річний місцевий житель за кермом автомобіля ВАЗ 2109 наїхав на велосипедистку, 11-річну школярку, яка рухалася
назустріч.
Внаслідок ДТП дівчинка травмувалася, її
госпіталізували у відділення реанімації Маневицької центральної районної лікарні. n

А

n У номер!

Міська влада задумала реформувати
медицину в обласному центрі

38-літня пані серед ночі
наковталася таблеток

медичного об’єднання, —
йдеться у дописі міського
голови. n

Працівники Рожищенської лікарні
врятували жінку

Очільник громади Ігор Поліщук (на фото) уже підготував проєкт рішення
про реорганізацію, який мають розглянути на черговій сесії міськради

міни в системі охорони здоров’я Луцька,
за словами посадовця, дадуть змогу зекономити кошти платників податків.

З

— Подаю проєкт рішення про створення Луцького
територіального медичного об’єднання, яке об’єднає Луцьку міську клінічну
лікарню, Луцькі центри первинної медичної допомоги,
амбулаторії та ФАПи гро-

мади. Цей крок дасть змогу
створити єдину та потужну
структуру, надання послуг
буде зручним та зрозумілим для пацієнта. Окрім
того, внаслідок укрупнення структури підвищиться
конкурентоздатність такого

Фото з сайту sylapravdy.com.

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

к з’ясували медики, волинянка випила
близько 20 таблеток. Фахівці кажуть,
що зробити такий відчайдушний крок
молодицю підштовхнула оковита.
На щастя, цього разу нерозважливій пацієнтці вдалося допомогти і вона поспішила
додому. n

Я
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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Катерина ЗУБЧУК

тини, займається хореографією — захоплюється етнічними
танцями тих народів, мови яких
наразі вже вивчила, організовує мистецькі дійства, де співає українські народні й сучасні
пісні. А ще подорожує Японією
та іншими країнами світу.
У Нагої є українська діаспора, яка щороку ініціює в мільйонному місті парад вишиванок. Тоді у вишиті сорочки,
блузи, плаття й віночки вбираються тисячі людей різних
національностей. До цієї ходи

оді Тані ледь виповнилося тринадцять років.
Співбесіду проводив
директор Євген Возняк. Добру славу цього навчального
закладу Тетяна Сміховська
примножувала призовими
місцями на обласних олімпіадах. Одинадцятикласницею
була учасницею Всеукраїнської олімпіади з польської
мови й водночас планувала
подавати документи в Краківський університет, проте
після закінчення ліцею отримала рекомендацію пана
Возняка для вступу в Київський національний лінгвістичний університет.

Т

звичаї
« Шануючи
і культуру країни,
в якій живе, наша
землячка не забуває
традицій, з якими
зростала.

»

«КОЖНА ЛЮДИНА
ВИКЛИКАТИМЕ ПОВАГУ
ДО СЕБЕ, ЯКЩО ВОНА
ОСВІЧЕНА І ПОРЯДНА»

Тетяна Сміховська з Лемешева в Нагої зі своїми японськими подругами.

відати одяг, взуття, аксесуари,
місце проживання і побут.
– А я везла з України все, що
нагадувало б мені про рідний
дім, щоб «одомашнитися», —
зізнається волинянка.
У Японії все виявилося набагато простіше, ніж уявляла.
Із аеропорту Тетяну-сенсей відразу повезли до її квартири.
Протягом 20 хвилин вона вже
мала інтернет, власну банківську й телефонну карти, всі інші
комунікаційні послуги. Того ж
дня свою повагу до гості ректор
і декан університету висловили
під час спілкування за обідом
у ресторані.
– Було боязко? — запитую
в Тетяни, зателефонувавши їй
у Viber.
– Зовсім ні! Мені доводилося часто спілкуватися в Україні
з японськими й українськими
дипломатами. Кожна людина,
молода чи поважного віку, де б
не була, викликатиме повагу
до себе, якщо вона освічена
і порядна. Неможливого немає,
Р

Е

К

якщо багато працювати, — відповідає усміхаючись.
ЧОМУ ІНОЗЕМЦІ
АПЛОДУВАЛИ
ТЕТЯНІ-СЕНСЕЙ

Тепер у Нагої волинянка має багато друзів. У виші,
в якому вона викладає іноземні мови, навчаються студенти
з чи не з усіх азіатських країн.
В Японії їй подобається абсолютно все: ідеально чисті міста, комфорт, засклені аудиторії і скрупульозність колег,
їхнє шанування понаднормової
праці, вихованість й ерудованість. Вони ж із повагою аплодували їй у викладацькій, коли
отримала найвищі бали на іспиті, який склала, щоб підтвердити японськими сертифікатами знання мов, за блискучий
захист у 2018 році наукової роботи на 84 сторінках, за активну участь у громадському житті.
Після восьмигодинного
робочого дня, розписаного
по хвилинах, Тетяна малює карЛ

А

М

А

Митрополит та депутати
посадили три гектари лісу

Закінчення. Початок на с. 20

Фото з домашнього архіву Тетяни СМІХОВСЬКОЇ.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ
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Фото Катерини ЗУБЧУК.

Горохівчанка Тетяна Сміховська
викладає в... Японії
Закінчення. Початок на с. 20
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n Новини з Каменя

n Самородки із народу

n Знай наших!

Здавалось, юна Таня свідомо шукала собі труднощі.
Склавши успішно ЗНО, подала
документи для вступу на чотири факультети лінгвістичного
вишу в Києві й факультет іноземних мов у Львові. Пройшла
на бюджетну форму навчання
всіх чотирьох столичних факультетів, проте обрала найскладніший — японістику. Закінчила університет із червоним дипломом, магістратуру
вишу й залишилася викладати
в ньому японську мову.
Аби утримувати себе в Києві, навчалася й займалася
репетиторством. Уже будучи
викладачкою, стежила за всіма
програмами обміну студентами,
щоб навчатися ще в японському
університеті.
…Співбесіда онлайн японською, англійською і німецькою
мовами закінчилася успішно, й
після 23 годин перельоту Тетяну з 55-кілограмовою поклажею в аеропорту вже зустрічав
гід. Разом із контрактом їй надіслали додаток із переліком
речей, які повинні бути в гардеробі. В Японії до вчителів,
лікарів і до людей старших
за віком чи становищем усі
звертаються з поклоном і шанобливим словом «сенсей».
Іміджу такої особи має відпо-

www.volyn.com.ua

Тетяна чотири роки поспіль запрошує своїх колег і студентів
з інших країн.
Волинянку раді бачити
в гостях багато сімей. Її японські друзі вже знають, що пригощати дівчину потрібно омлетом і смаженим восьминогом
(такоякі). Своєю чергою українка завжди притримує вдома
екзотичні для них гречку чи
пшоно, які їй з України надсилають батьки.
Шануючи звичаї і культуру країни, в якій живе, наша
землячка не забуває традицій,
з якими зростала. У мегаполісі вона знайшла християнську
церкву і тепер на Великдень
освячує в ній паску, а на Різдво
обов’язково пригощає японців
кутею.
Не могла не запитати у
своєї співрозмовниці про тугу
за Україною. Таня відповіла,
що часто спілкується по скайпу з батьками, з братиками —
п’ятикласником Романом й
шестирічним Іллею. Буває
на Батьківщині у складі делегацій, які презентують Нагойський і Токійський виші українському студентству. Завжди
шкодує, що під час таких відповідальних місій потрапити
додому не вдається через
щільний графік. n

1982-му Ганна Самко
з дипломом клубного
працівника, художнього
керівника Луцького культосвітнього училища повернулася
в рідне село й, очоливши тут
Будинок культури, зібрала біля
себе таких же, як і сама, шанувальниць українських народних
пісень. Із початків створення
колективу була в ньому Марія
Кузьмич, чи баба Маня, як її шанобливо кличуть. Вона й сьогодні, як кажуть, у строю. З теплотою згадує Ганна Миколаївна
Устинію Грисюк — бабу Юстинку, котра, вже маючи 88 років,
ще співала і разом з усіма молодшими «фестивалила».
— Давно її нема. Й ще дехто пішов у засвіти. Серед
них — і мій чоловік, який теж
завжди співав і в усьому мене
підтримував. Мені було легко
поєднувати сім’ю (це ж дітей
народжувала, ростила) й ненормовану роботу клубного
працівника. Потрібне було розуміння, і я його мала.

Таким чином завершивши весняну
лісокультурну кампанію у ДП «Маневицьке ЛГ»

У

«У БАБИ МАНІ РУШНИКИ
ШОВКОМ ТКАНІ»

Уже років десять, як Ганна
Самко директорську посаду
передала своїй дочці Людмилі,
а сама керує лише колективом
«Приданки», який став її життям.
— Зараз же всі сидять
в інтернеті, а ми відродили
і хочемо зберегти те, чим був
багатий наш народ віками. Як
мої артисти вийдуть на сцену
в отих наших костюмах, то є
на що подивитися, — каже Ганна Миколаївна.
Мені ж хочеться почути,
де ж роздобули аматорки сцени старовинні костюми, зокрема сорочки, які можуть стати
окрасою музейної експозиції.
З приводу цього почула від
співбесідниці:
— О, вони не так-то просто
нам далися…
Про це «непросто» розповідала одна з учасниць «Приданок» Ніна Грисюк, яка їздила
по селах:
— У старих людей випитувала про реліквії, які не кожен
і віддасть. Найбільше нам пощастило у Полицях, де жінки
зберегли прабабусине вбрання. На мені сорочка — то баби
моєї, яка теж із Полиць,
а в Гуті-Боровенській була
в невістках). Ми дуже бережемо давні вишиванки, стараємося зайвий раз і не прати їх.
На заміну для них пошили новенькі.
А вже згадувана Марія
Кузьмич, чи баба Маня, виявляється, ще декілька років

Світлана ДУМСЬКА

квітня тривала всеукраїнська акція «Створюємо
ліси разом», ініційована Державним агентством
лісових ресурсів України. Долучилися до справи
відновлення лісів депутати Волинської обласної ради
VII скликання на чолі з головою Григорієм Недопадом.
Підтримали ініціативу начальника обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка і митрополит Луцький та Волинський
Михаїл (ПЦУ) разом із представниками духовенства.
Після кількагодинної роботи ділянка площею 3 гектари була заліснена. Частково лісові культури було посаджено механізованим способом. Як це відбувається,
депутати також мали нагоду побачити. n
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Жінка втратила свідомість
під час гасіння трави, яку ж сама
підпалила

Жіночки із Гути-Боровенської
аж тричі підкорювали
столичну сцену «Фольк-musіk»
тому сіяла льон, обробляла
його. Сама ж напряла ниток,
наткала полотна з делікатним
візерунком і пошила спідниці для сільських артисток.
Їй за це своєрідна подяка
на видному місці в кімнаті-музеї «Приданок»: «У баби Мані
рушники шовком ткані». І рушники, виготовлені майстринею
на восьмому десятку літ, представлені в експозиції. Про те,
чим для неї є колектив, з яким
нерозлучна і в старості, жінка каже не задумуючись: «Як
перестану співати, то й жити
не треба».
«ХОЧЕТЬСЯ ЗБЕРЕГТИ
Й ДОНЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ ТЕ,
ЯК ЖИЛИ НАШІ ПРЕДКИ,
БО З ЧАСОМ НЕ БУДЕ
КОМУ ЦЕ ЗРОБИТИ».

Починаючи із 2010 року,
вже у статусі народного колектив «Приданки», в репертуарі
якого 18 композицій та обрядових дійств, близько сотні
українських народних пісень,
брав участь у благодійному заході на підтримку сиріт
у місті Києві, побував на Міжнародному фестивалі «Фольклор без меж», який проходив
у селі Тишковичі (Республіка
Білорусь). Аматори з Гути-Бо-

Минулої суботи працівники Камінь-Каширського
райвідділу Головного управління ДСНС України
у Волинській області провели рейд для
запобігання спалюванню сухої рослинності та
пожежам у природних екосистемах

Баба Маня: «Як перестану співати,
то й жити не треба».

Ганна Самко свого часу зібрала біля
себе таких же, як і сама, шанувальниць
українських народних пісень.

ровенської стали дипломантами міжнародних фольклорних
фестивалів у Вільнюсі (Литва),
на Рівненщині (культурно-археологічний центр «Пересопниця), в Кривому Розі. Вони
гордяться тим, що три рази
народна артистка України
Оксана Пекун запрошувала їх

же всі сидять
« Зараз
в інтернеті, а ми
відродили і хочемо
зберегти те, чим був
багатий наш народ
віками.

»

на свою телепрограму «Фолькmusic». Більше того — відома
співачка виконувала пісню
«Ягідна» з репертуару «Приданок». З приводу цього Ганна
Самко розповідає:
— Коли Оксана приїжджала в наше село в пошуках
учасників для «Фольк-music»,
то я зі своїм колективом представила їй цю пісню як народну, хоч, по суті, вона моя.
Потім, як уже були в Києві,
то призналася в авторстві.
Співачка на це сказала: «А ви
і є народ!».

Кожні три роки аматорам
сцени треба підтверджувати
статус народного. І в нинішньому «Приданки» мають представити на суд спеціальної
комісії свій «екзаменаційний»
виступ.
— Я вже розробляю нову
композицію «Перезов», —
каже керівничка колективу. —
Назва її від слова «перезва».
Ми маємо відтворити дійство,
яке розігрується, коли молодий забирає всю рідню молодої на гостину до себе.
Як і зазвичай, каже Ганна Миколаївна, ходить вона
до односельчан, зокрема старожилів, і допитується, «як
то воно було». А потім ще й
книжки почитає, «бо ж не все
в пам’яті людей збереглося,
то треба копнути глибше»,
і своє щось додасть, аби в результаті створити повноцінну
мінівиставу. Хочеться шанувальниці фольклору, етнографії разом зі своїми співочими жіночками і, звичайно,
музикантами (їх у колективі
зараз двоє) зберегти й донести до людей те, «як і чим
жили наші предки, котрі цінували працю, хліб та одне одного, бо з часом не буде кому
це зробити». n

Володимир НЕСТЕРОВ

нспекторський склад побував у селах Хотешів, Добре, Михнівка, Бузаки, Краснилівка, Підріччя, Раків
Ліс, Олексіївка та на околицях міста Каменя-Каширського. Під час рейду в селі Краснилівка Бузаківського старостинського округу Камінь-Каширської міської
ради було встановлено, що Тетяна Х. випалювала залишки сухої рослинності на приватній території. Рятувальники зробили їй зауваження щодо цього факту та
надали допомогу у гасінні пожежі. Коли вогонь було вже
ліквідовано, жінка знепритомніла та впала на землю.
Співробітники ДСНС надали їй першу домедичну допомогу і викликали «швидку», якою потерпілу доправили
до лікарні. n

І

За стоки у річку – штраф!
Добре розуміючи важливість водних ресурсів,
Камінь-Каширська міська рада констатує
факт, що на території громади спостерігається
ганебне явище – злиття нечистот у відкриті
водойми, що є недотриманням Правил охорони
поверхневих вод від забруднення зворотними
водами
Богдана КАТЕРИНЧУК

зв’язку з цим рекомендовано власникам домогосподарств, які здійснюють такі протиправні
дії, усунути порушення у найкоротші терміни.
Людей попереджено, що з 8 травня цього року комісія
міської ради буде проводити повуличний обхід з метою
виявлення неконтрольованого зливу каналізаційних
стоків у навколишнє середовище. Порушників притягатимуть до відповідальності. n

У

Цю новобудову чекають
понад 15 літ
Голова Волинської облдержадміністрації Юрій
Погуляйко оглянув, як триває реалізація об’єкта
в рамках програми Президента України «Велике
будівництво» — навчального закладу в селі
Стобихівка Камінь-Каширського району

Фото із сайту konkurent.ua.

Марина ЛУГОВА

У Луцьку коти стали
загрозою комунальному майну. Так,
начальник ЖКП №7 Микола Грабарчук під час
публічного звіту керівників управляючих компаній заявив, що тварини
Фото із сайту ua.news.
псують утеплення труб у
підвалах багатоквартирних будинків. Усе тому, що любителі
чотирилапих потайки від інших відчиняють чи розбивають
вікна у цокольних приміщеннях, щоб коти могли погрітися.

Алею велетенських писанок
встановлять у Володимирі-Волинському (на фото). На
12 заготовок яєць близько півтора метра
заввишки із склопластику, а також на
фарби та підставки витратять 49,8
тисячі гривень. А розпишуть їх місцеві
художники. Великодній декор планують
встановити у ценрі міста або в парку
«Слов’янський» під наглядом відеокамер, щоб запобігти вандалізму.

а проєктом, школа матиме два поверхи — зводять уже другий. Тож нині 50 відсотків зовнішніх
робіт уже виконано. Згідно з терміном, завершення будівництва припадає на осінь 2022 року. Загалом
кошторисна вартість цього об’єкта — майже 130 мільйонів гривень.
Нагадаємо, що йдеться про село, де діти відвідують школу, приміщення якої збудоване ще за Польщі:
розраховане воно на 75 учнів, а зараз є втричі більше.
Багатодітні батьки, яких у Стобихівці чимало, тішаться, що хоч молодшим їхнім синам і дочкам пощастить
сісти за парти в новобудові, котру тут чекають понад
15 років. n

З
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n Нашого цвіту по всьому світу

Уродженець волинського Поромова
був радником президента США
Володимира Пилишенка з Рочестера із малою батьківщиною родини —
прибузьким селом, що поблизу Нововолинська, — пов’язували теплі спогади
Фото із сайту Diaspora.ua.

Алла ЛІСОВА

багаті на характери. Я закохався
в книжки і вирішив стати письменником».
Збирати бібліотеку, яка стала
головним надбанням пана Володимира, почав його батько після переїзду до Америки, якому
на початках доводилося важко
працювати. Якось Володимир
згадував, як він «підлогу підмітав
у готелі, і часу не мав, і грошей
не мав. А я був спритний, у 15 років приніс перші 5 доларів. Міг витратити на морозиво, але віддав
батькам. Жити було важко, але
книжку завжди шанували. Я досі
маю одну книгу від мами. І збираю
їх усе життя, бо маю душу бібліотекаря». Так почала формуватися
тепер уже легендарна бібліотека
пана Пилишенка.

ДО НЬОГО ДОСЛУХАВСЯ САМ
ДЖИММІ КАРТЕР

Нещодавно в засобах масової інформації промайнуло повідомлення про смерть професора
Володимира (Мірка) Пилишенка
з Рочестера (США) –українця,
який присвятив своє життя книгам. Захотілося більше дізнатися
про цю людину, коли прочитала, що він народився в селі Поромів (колишній Іваничівський
район) у 1934 році, де й досі
пам’ятають свого знаменитого
земляка.
Володимир Пилишенко зростав у родині члена Центральної
Ради. Поромівчани від старожилів
чули, що саме в їхній хаті проходили читацькі конференції, вистави.
Під час Другої світової війни його
родина переїхала до Німеччини,
а 1949 року — до США, в місто
Рочестер, штат Нью-Йорк. Там
Мірко закінчив Рочестерський
технологічний інститут і здобув
фах архітектора. Його художні
роботи виставлялись у десятках галерей та в університетах
США, а також за межами країни.
З 1964 по 2000 роки він викладав
основи мистецтва і був керівником кафедри в університеті міста
Брокпорт. Важливою сторінкою
його біографії стало призначення
президентом США Джиммі Картером радником Комітету з прав
людини.
Він усе життя наполегливо збирав українські видання
в Америці і щедро обдаровував
ними Україну. Так, значну частину фондів Бібліотеки імені Джона Маккейна у Дніпрі, створеної
в 2019 році, становить якраз передана Володимиром Пилишенком унікальна колекція з 6 тисяч (!)
рідкісних історичних книг, цікавих
фотографій, платівок і підшивок
преси. Ще 9 тисяч примірників,
які мають велику цінність та були
видані українською діаспорою

Поромівчани ніколи не думали, що їхній земляк стане таким
знаменитим.

в Німеччині, Бразилії, Аргентині
та Канаді, чекають на пересилку
із США до України.
«Я ВСЕ ЖИТТЯ ЗБИРАВ
КНИГИ, БО МАЮ ДУШУ
БІБЛІОТЕКАРЯ»

Таким своїм захопленням пан
Володимир завдячує батькам

Все своє життя батьки присвятили простим людям і вели освітянську роботу. У нас в родині завжди
були книжки і музичні інструменти.
У Кракові, куди ми виїхали під час
війни, мене якось завели в друкарню, де було видано дуже гарно
ілюстровану книжку «Лис Микита»
з ілюстраціями Едварда Козака.

спритний, у 15 років приніс перші
« Я5 був
доларів. Міг витратити на морозиво, але віддав
батькам. Жити було важко, але книжку завжди
шанували.

»

та збігу обставин. Ось як він про
себе розповідав: «Народився
я на Волині, у забутому Богом селі
Поромів, там був пором через Буг.
Мій батько брав участь у визвольних змаганнях, був свідомим українцем із Немирова, що на Вінниччині. Мама — з попівського роду,
з Ковельщини, закінчила Інститут
благородних дівиць і теж була
учасницею визвольних змагань.

Вона стала для мене майже Біблією. Потім ми виїхали до Словаччини, згодом — до Німеччини і так
далі. За кордоном я дістав оповіді
про Шерлока Холмса російською
мовою, бо російська мені теж
знайома. Я почав читати відомих
письменників — Толстого, Достоєвського, хоча був ще маленьким.
Часто не було світла, і я навіть під
ковдрою читав. Але це були твори,

У РІДНОМУ СЕЛІ
НЕ СТРИМУВАВ СЛІЗ

Після переїзду в Америку його
батько не хотів поривати з Україною і Волинню. Писав листи своїм
землякам Семену Сові, Василю
Войтовичу, розпитував про те,
як їм живеться в Поромові, чи
важко доводиться працювати
в полі, чи збираються вступати
у колгосп. Часи були неблагонадійні, ніхто не наважувався відсилати лист американцеві. Не побоялася написати самотня Настя Якимчук, з якою Пилишенки
підтримували найтісніші зв’язки.
Згодом не одна жінка заздрила,
коли бачила на ній «шалянову»
хустку, всі здогадувалися, звідки
взяту. Навіть продавала, коли дуже
просили.
Та найцікавішою подією, яку
довго обговорювали в тамтешніх
селах і про яку писала навіть районна газета «Колос», став візит
високоповажного американця
у Поромів. Було це вже тоді, коли
Україна здобула незалежність.
Раніше Володимир Пилишенко
приїжджав із делегацією у Львів,
але в село не ризикнув їхати — тоді
на зустріч з ним прибула Настя.

А от влітку 1993 року, незважаючи на численні сумніви й побоювання, він усе ж таки завітав
разом із дружиною у рідний Поромів. Поділилася спогадами про
цей неординарний візит колишня
вчителька Ніна Калюга:
— Тоді ретельно готувалися.
Оскільки подружжя мало зупинитися в оселі Насті Якимчук, то й усі
гуртом прибирали там. Привезли
килими, гарні меблі, аби не осоромитися перед заокеанськими
гостями. Зустрічали ми з Ніною
Бабійчук, яка тоді була завідувачкою бібліотеки, у вишиванках
з короваєм. Пан Володимир вклонився, поцілував хлібину й поставив її в салон автомобіля.
Ніна Миколаївна пригадала й
такий щемливий момент. По дорозі до того місця, де було обійстя
Пилишенків, побачив хатину Івана
Гнатовича Тимовського, яка зовні була схожа на їхню. Підійшов,
поклонився, сльози виступили
в його очах. Відвідав Поромівську
середню школу, один із кращих
у районі кабінетів фізики, облаштований тодішнім учителем
Михайлом Якимчуком. Побував
у Свято-Покровській церкві, яка
встояла в часи «войовничого атеїзму».
До пізнього вечора було гомінко в хаті Насті Якимчук. Поромівчани не поспішали розходитися по домівках, слухали довго
українського американця, який
висловлювався гарною українською мовою. Біля дружини був
перекладач, який допомагав їй
дізнаватися, про що спілкуються
присутні.
Як відомо, Володимир Пилишенко товаришував із відомими
українськими митцями — Іваном
Драчем, Дмитром Павличком,
Іллєнками та іншими, але цінував
щире спілкування з простими
людьми, яких дуже любив. Під час
відвідин Поромова повторював
не раз, що він зворушений до глибини душі зустріччю з земляками.
А коли тоді за столом гості заспівали Симоненкове «Можна все
на світі вибирати, сину», Володимир Пилишенко не втримався —
і заплакав.
… Земляки-волиняни приєднуються до співчуттів із приводу завершення земного шляху Володимира Пилишенка.
Світла пам’ять патріоту України, волинянину, який збагатив
нас книгами і показав приклад
служіння своєму народу. n

■ Пульс тижня

Займається любощами
прямо у під’їзді
Обурені люди просять допомоги
у влади
Сергій ВИШЕНЬКА

Володимирі-Волинському мешканці будинку на вулиці Поліської
Січі шоковані поведінкою парочки, яка займається любощами прямо
під дверима їхніх квартир. Як повідомили у фейсбук-спільноті «Твій Володимир», жителі багатоповерхівки від
такої поведінки сусіда вже втомилися.
Кажуть, він не чує ні місцевих жителів,
ні правоохоронців.
«Цей чоловік проживає у квартирі
без вікон і дверей. Ще й за комуналку
не платить. Кожен день нам доводиться
бачити, як він займається сексом! Поліція безсила, тому просимо владу навести порядок у нашому домі», — йдеться
у дописі. n

У

«Знаєте людей, які потребують харчування, —
направляйте до нас»
Фото із сайту bug. org.ua.

У шахтарському місті одиноким,
людям похилого віку і тим, які
за станом здоров’я не можуть
самостійно готувати, з обідом
допомагатимуть волонтери

Чоловік побив кохану,
бо хотіла поїхати
на заробітки у Польщу
Суд визнав дебошира винним і
призначив штраф
Олена КУЧМА

Софія ГАВРИЛЮК

приміщенні осередку суспільної
служби у Нововолинську, у мікрорайоні Шахтарському, 36,
відновила роботу благодійна їдальня.
Тут готують гарячі обіди для осіб, які
опинилися в скрутних обставинах. Як
розповіла депутатка Нововолинської
міської ради Марина Єлева, вона разом
із волонтерами організувала ремонт
приміщення.
12 квітня, після завершення ремонтних робіт, почали роздавати гарячі
обіди, а це перша й друга страви. Готують волонтери, бо кухаря ще шукають.

липня минулого року в одному з
барів Нововолинська чоловік побив
свою співмешканку, коли дізнався
про її плани поїхати на заробітки в Польщу.
Згідно з даними вироку суду, зловмисник наніс жінці близько 10 ударів рукою по
обличчю і тулубу, а потім гамселив ногами
по всьому тілу. Численні тілесні ушкодження, згідно з висновком судово-медичної
експертизи, належать до категорії легких
тілесних ушкоджень.
Проти чоловіка порушили кримінальне
провадження. Суд визнав його винним та
призначив покарання у вигляді штрафу в
розмірі 850 гривень. n
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Волонтери раді прийняти в дар овочі,
закрутки й заморожену продукцію.

Їдальня поки працюватиме тричі
на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця), далі планують роботу щодня, крім
вихідних. n

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

15 квітня 2021 Четвер

n Захочемо — зможемо!
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■ Пульс тижня

Сестри розбилися
на мотоциклі
Трагедія сталася 7 квітня у селищі
Заболоття Ковельського району
Євдокія ХОМИЧ

-річна дівчинка позичила мотоцикл у свого
хлопця і приїхала до школи, аби забрати молодшу сестру Ірину з уроків. Прав у неповнолітньої не було, але відомо, що вона так робила не
вперше. Дівчина з’їхала з дороги і на швидкості врізалася у цегляний паркан. Від удару кермувальниця
загинула одразу, а Ірина отримала численні травми і
була госпіталізована в Ратнівську ЦРЛ. Зараз дівчинку виходжують спеціалісти Волинської обласної дитячої лікарні.
Відомо, що мама сестер нині на заробітках у
Польщі, батько з родиною не живе. Дітей виховувала
бабуся. За словами медиків, стан Ірини тяжкий. У неї
відкритий перелом стегна, плечової кістки, передпліччя. Ще є черепно-мозкова травма. Всі обставини
трагедії з’ясовуються. Слідство триває, зазначають
в поліції. n

15
Жителі Поворської ТГ радіють, що відтепер усі питання
вирішуватимуться на місці.

Європа починається
з українського села:
у Поворську відкрили
сучасний ЦНАП

«Здійснилася мрія, до якої ми йшли всією громадою», –
каже сільський голова Інна Бондарчук.

На Ковельщині запрацював Центр надання
адміністративних послуг. Відтепер жителі
територіальної громади, а це близько 5 тисяч
мешканців, можуть отримувати понад 150 послуг,
не виїжджаючи задля цього до райцентру
Людмила ВЛАСЮК

адійними партнерами громади
у створенні ЦНАПу стали українські та шведські експерти
Програми «U-LEAD з Європою», що
фінансується Європейським Союзом
та його країнами-членами: Німеччиною, Швецією, Польщею, Данією та
Естонією. Офіційне відкриття відбулося на Благовіщення, 7 квітня, у приміщенні Поворської сільської ради.
У Центрі працюють 4 фахівці, які
пройшли навчання за спеціально
розробленою програмою. Тут надаватимуть послуги соціального захисту,
пенсійного спрямування, реєстрації

Н

актів цивільного стану, землі, бізнесу, нерухомості та інші. Також зазначається, що у Козлиничах створене
робоче місце адміністратора ЦНАПу,
який зробить комфортнішим життя мешканців віддалених населених
пунктів ТГ.
— Як кожна сім’я радіє збудованій
новій оселі, так і ця оновлена адміністративна будівля має надзвичайно
важливе значення для нашої громади, — наголосила голова Поворської
ТГ Інна Бондарчук. — Наразі ЦНАП
забезпечить мешканців зручними
та доступними послугами, що будуть
надаватися в єдиній установі, збере-

Офіс-центр по-сучасному вмебльований і оснащений комп’ютерною технікою.

працюють
« У4 Центрі
фахівці, які
пройшли навчання
за спеціально
розробленою
програмою.

Сам себе «здав» поліції?
Повідомлення про проникнення злодія
до однієї із котелень Ковеля надійшло до
правоохоронців у понеділок посеред ночі

»

же їхній час, кошти та усуне потребу
їхати до Ковеля чи інших міст. Ми отримали прекрасний кабінет, по-сучасному вмебльований та оснащений комп’ютерною технікою. Я дякую
нашим європейським партнерам
за комплексну допомогу, завдяки їй
ми максимально наблизили послуги
до кожного мешканця нашої громади.
— Сьогодні ми бачимо, як Європа починається з українського села,
відтепер усі питання можна вирішити
тут, на місці, — зауважили голови Ковельської районної ради та держадміністрації В’ячеслав Шворак та Ольга
Черен.
— Упевнені, що створений сучасний ЦНАП позитивно вплине на розвиток громади, тож бажаємо не зупинятися на досягнутому, — долучилися до привітань начальник головного
управління Пенсійного фонду України
у Волинській області Петро Філіпчук
та керівник відділу обслуговування
громадян Світлана Киричук.
Навпроти офіс-центру також облаштована громадська приймальня
для спілкування мешканців з місцевою владою. ЦНАП доступний для
людей з інвалідністю та має дитячий
куточок для зручності всіх відвідувачів.
— Здійснилася мрія, до якої ми
всією громадою йшли впевнено
і з надією на успіх. Тут працюватимуть
справжні спеціалісти, які належним
чином зможуть організувати якісне
надання адмінпослуг, — підсумувала
голова ТГ Інна Петрівна Бондарчук. n

Іван ПЕТРУК

ід час спілкування із 35-річним заявником співробітники патрульної поліції помітили, що він
поводиться підозріло. При перевірці в чоловіка знайшли порошок, схожий на наркотичний засіб.
Як повідомляє сектор комунікації поліції Волинської
області, на місце виїхала слідчо-оперативна група
Ковельського районного управління поліції. Під час
огляду приміщення слідчі виявили два згортки із зеленою речовиною, що нагадувала канабіс, заборонений
препарат, пристрої для вживання наркотичних засобів та психотропних речовин. Усе це вилучили та направили на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Молодикові світить до 5 років обмеження волі. n

П

На Пулемецькому озері
спіймали браконьєрів
Попри те, що триває нерест, під час якого не
дозволяється вилов риби сітками, волиняни
нерідко ігнорують заборони
Євгенія СОМОВА

ак, лише за останніх 7 днів рибоохоронний патруль
задокументував 24 факти порушень природоохоронного законодавства. Було оформлено 6 актів
вилучення безхазяйного майна. Знайшли його на річці
Турія, поблизу села Блаженик Турійської ТГ Ковельського району. З водойми патрульні дістали 5 знарядь лову.
Грубі порушення Правил рибальства зафіксували й
на озері Пулемецьке. Там двоє громадян ловили рибу
сітками. На браконьєрів склали адміністративний протокол. Матеріали справ готують до передачі в суд для
притягнення їх до відповідальності. n

Т

Р Е К Л А М А

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ І ЗНАХОДИТЬСЯ
В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:
трактори ЮМЗ-6 (велика кабіна), МТЗ-80 (мала кабіна) — 2 шт.,
Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт., проведений капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому комбайновому заводі,
комбайн «Дон Лан» 1500Б — 1 шт., 2006 р. в., 2595 мотогодин,
з ріпаковим столом, підбирачем, візком із жаткою,
зернові комбайни «Славутич» КЗС-9–1–2 шт., 2015 р. в.,
650 мотогодин, із підбирачами, візками з жаткою 6,3 м,
дископлуг — 2 шт., ш/з 2,4 м, необхідна потужність 220–240 к/с,
зернозбиральний комбайн «Домінатор» 108–1 шт., 1995 р. в.,
жатка С — 6,1 з ріпаковим столом та візком,
тюкозакатувальна машина SIPMA (діаметр рулона 1,3 м),
УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.

Тел.: 067 332 82 61, 067 256 16 84.

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
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n Оле, оле, оле, оле!

www.volyn.com.ua

n Перша ліга

Працює безвідмовно:
Горять серця, холоне пиво:
якщо Оринчак
позавтрому — футбольний Великдень!
забиває —

Цієї суботи о 19.30 у Києві розпочнеться битва між «Шахтарем» та «Динамо»…

«Волинь» виграє

Фото із сайту desna.football.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

попередньому ж турі підопічні
Мірчі Луческу в другому таймі зуміли дотиснути СК «Дніпро-1» завдяки голам Віталія Миколенка та Сергія Сидорчука, зберігши
за п’ять турів до фінішу семиочковий
відрив від «гірників».
У тому, що «Шахтар» здобуде
чергову перемогу над ФК «Маріуполь», сумніватися було просто
смішно. І дива справді не сталося.
Впевнені 3:0 на користь «старшого
брата», а 34–річний Жуніор Мораес
відзначився другим дублем поспіль.
Це вже 17–й його «постріл дублетом» у чемпіонатах України. Більше
— 18 дублів — робили відразу четверо гравців: Сергій Ребров, Марко
Девіч, Євген Селезньов та Андрій
Ярмоленко.
Ще один дубль було зафіксовано у домашньому матчі «Десни»
з ФК «Олександрія» (4:1). Його автором став уродженець села Кричильськ, що в Сарненському районі
Рівненщини, 28–літній Андрій Тотовицький (загалом на рахунку футболіста вже дев’ять м’ячів у нинішньому сезоні УПЛ). Андрія заслужено
визнали найкращим гравцем туру,
а наставника «Десни» Олександра
Рябоконя — найкращим тренером.
Пропустивши першими на 29–й хвилині матчу, чернігівці спромоглися
відповісти відразу чотирма голами!
До речі, це перша вольова перемога з великим рахунком у нинішньому
сезоні.
Неабиякі пристрасті вирують і в
підвалі турнірної таблиці. Так, «Рух»,
перемігши «Минай», піднявся з
14–го відразу на 12–те місце. Тим
часом у ЗМІ ширяться чутки: мовляв,
уже влітку Артем Мілевський покине закарпатський клуб, адже бодай
одненького гола у футболці «Миная»
від ексфорварда збірної України ми
досі не побачили. Керівництво клубу і сам футболіст це поки заперечують. Проте цілком очевидно: 36–річ-

Тим часом «Верес» на останніх
секундах вигризає чергові три очки й
надалі залишається найочевиднішим
претендентом на путівку в УПЛ

У

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу,
Перша ліга. 21–й тур. «Волинь»
(Луцьк) – «Кристал» (Херсон) –
2:0 (1:0 – Богдан Оринчак, 31 хв.; 2:0 –
Сіаваш Хагназарі, 63 хв., з пенальті).
10 квітня. Луцьк. Стадіон «Авангард».
1200 глядачів. Головний суддя Степан Лапко (Львів).
«Волинь» здолала в Луцьку аутсайдера
першості херсонський «Кристал» й переможно перервала серію із двох безгольових нічиїх.
Господарів поля в першому таймі вивів
уперед Богдан Оринчак, який забив уже
шостий гол у сезоні. Цікаво, що всі п’ять
поєдинків, у яких відзначався Богдан (одного разу він оформив дубль), завершувалися перемогою «червоно–білих»!
А після перерви перевагу «Волині» подвоїв з пенальті Сіаваш Хагназарі.
Здобуті три очки дали змогу підопічним Василя Сачка скоротити відставання від «Агробізнеса» та «Металіста 1925»,
які свої поєдинки звели унічию. Якраз із
харків’янами «Волинь» зіграє на виїзді у
суботу, 17 квітня. Початок зустрічі о 19.00.
«Верес» (Рівне) – «ВПК–Агро» (Шевченківка) – 1:0 (Роман Гончаренко,
90+5 хв.)
10 квітня. Млинів. Стадіон «Колос». 350
глядачів. Головний суддя Євген Цибулько
(Черкащина).
Підопічні Юрія Вірта були дуже близькими до втрати очок, проте удар зі штрафного у виконанні центрального захисника
Романа Гончаренка на 90+5 хвилині поєдинку таки приніс «Вересу» перемогу.
До речі, на доданих хвилинах домашнього поєдинку із житомирським «Поліссям» вирвав перемогу й «Чорноморець».
Тож рівняни та одесити продовжують
впевнено лідирувати в турнірній таблиці.
Уже завтра, 16 квітня, «Верес» зустрінеться у Львові з тернопільською «Нивою».
Початок зустрічі о 16.00.
Результати 21–го туру: «Авангард»
— «Агробізнес» — 1:1; «Оболонь» —
«Нива» — 2:1; «Верес» — «ВПК–Агро» —
1:0; «Альянс» — «Металіст 1925» — 0:0;
«Гірник–Спорт» — «Миколаїв» — 0:3;
«Прикарпаття» — «Кремінь» — 1:0; «Волинь» — «Кристал» — 2:0; «Чорноморець»
— «Полісся» — 2:1.

Ч
Уродженець села Кричильськ, що в Сарненському районі Рівненщини, 28-річний
Андрій Тотовицький став найкращим гравцем туру.

ний Артем Мілевський (як і 35–літній
Євген Селезньов) — то не 36–річний
Кріштіану Роналду і не 39–літній
Златан Ібрагімович. Поки «Міля» із
«Селею» згадують кількість випитого протягом футбольної кар’єри (або
й надолужують згаяне) — «Ібра Кадабра» із 15–ма забитими м’ячами
входить до числа кращих бомбардирів Серії А, ну а «CR7» — взагалі лідирує в тому списку з 25–ма влучними
пострілами…
Але що нам та Серія А! Вже по-

17 квітня,
« Унасуботу,
полі НСК
«Олімпійський»
розпочнеться
матч «Шахтар» —
«Динамо»!

»

У списку бомбардирів лідирують
Владислав Кулач («Ворскла») —
10 голів (3 — з пенальті), Віктор
Циганков («Динамо») — 10 (4),
Шахаб Захедітабар («Олімпік»
/ «Зоря») — 9 (2), Андрій
Тотовицький («Десна») —
9 (2). n
Р Е К Л А М А

завтрому, у суботу, 17 квітня, футбольною столицею світу на один вечір стане Київ. О 19.30 на полі НСК
«Олімпійський» розпочнеться матч
«Шахтар» — «Динамо»!
Результати 21–го туру в УПЛ:
ФК «Маріуполь» — «Шахтар» — 0:3;
«Динамо» — СК «Дніпро-1» — 2:0;
«Десна» — ФК «Олександрія» — 4:1;
«Зоря» — «Інгулець» — 2:0; «Ворскла» — ФК «Львів» — 2:1; «Рух» —
«Минай» — 2:0; «Олімпік» — «Колос»
— 1:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
М
Команда
І
В Н П
М
О
1
«Динамо»
21 16 4 1 45-14 52
2
«Шахтар»
21 13 6 2 47-15 45
3
«Зоря»
20 11 5 4 35-14 38
4
«Десна»
21 10 6 5 33-21 36
5
«Ворскла»
21 9 7 5 29-18 34
6
«Колос»
21 8 9 4 28-20 33
7
ФК «Олександрія» 21 7 5 9 28-28 26
8
СК «Дніпро-1»
21 7 4 10 30-33 25
9
ФК «Маріуполь»
21 5 6 10 21-34 21
10 «Інгулець»
21 3 10 8 20-33 19
11 «Олімпік»
20 5 2 13 23-37 17
12 «Рух»
20 3 7 10 17-36 16
13 «Минай»
20 3 6 11 12-35 15
14 ФК «Львів»
19 4 3 12 16-46 15

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ
Команда
I В Н П
«Верес»
19 14 3 2
«Чорноморець» 21 13 5 3
«Металіст 1925» 21 11 6 4
«Агробізнес»
20 11 4 5
«Волинь»
19 10 5 4
«Миколаїв»
20 9 6 5
«Оболонь»
20 10 3 7
«Альянс»
20 8 5 7
«Гірник–Спорт» 20 8 4 8
«ВПК–Агро»
20 7 2 11
«Полісся»
19 5 7 7
«Кремінь»
20 5 4 11
«Нива»
20 4 6 10
«Прикарпаття» 19 4 5 10
«Авангард»
19 3 4 12
«Кристал»
21 1 3 17

ЛІГИ:
М
32-9
33-17
18-14
36-18
26-13
31-13
32-18
23-18
28-29
19-35
18-20
17-30
20-36
13-27
15-34
13-43

О
45
44
39
37
35
33
33
29
28
23
22
19
18
17
13
6

У гонці бомбардирів лідирують
Руслан Черненко («Агробізнес») —
10 голів (8 — з пенальті),
Юрій Батюшин («Гірник–Спорт»/
«Металіст 1925») — 9 (5). n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається в центрі с. Підбереззя будинок з усіма надвірними спорудами. Тел. 066
72 41 684.
l Продається будинок із господарськими
спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі, біля річки. Ціна договірна (с. Полонка Луцького району). Тел. 066 99 39 549.
l Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли
(під розбір). Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продається у с. Перемиль Луцького 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 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 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.
l Продається приватизована дачна ділянка
в садівництві «Промінь» Луцького району. Є
6 соток землі, дерев’яний будинок, світло, водопровід, огорожа. Тел. 096 96 09 520.

доброму стані. Ціна 13 500 грн. Тел. 050 671
05 91.
l Продається нова решетна віялка. Тел. 066
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 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.

АВТОРИНОК

РІЗНЕ

l Продається автомобіль ЗАЗ-1102 «Тав-

l Продаються бджолосім’ї. Тел.: 097 74 56

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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається ХТЗ-2511 у доброму стані.
Тел. 096 43 02 653.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Клаас Матадор Гігант» у робочому стані, шир.
жатки — 3.6 м, подрібнювач соломи. Ціна договірна. Тел.: 097 77 44 204, 068 79 85 712.
l Куплю фрезу болотну (можна запчастинами). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
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 в ідеальному стані новий тракторний одновісний причіп. Тел. 095 20 25 319.
l Продам трикорпусний тракторний плуг у

822, 050 99 78 988.

l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу
та червону, чорнозем, землю на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097 34 43 386.
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 цеглу білу та червону (нову та б/в),
щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи),
торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, керамзит,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент.
Можлива доставка, послуги автомобілем (са-

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні та сантехнічні роботи. Тел. 098 39 05 559.
l Пробурюю свердловини. Виготовляю,
встановлюю, ремонтую глибинні насоси, мінібашти. А також продам тепличну плівку (шир.
— 6-8-12 м, польське виробництво), бочки
пластмасові (100-200-1000 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 Загублений військовий квиток, виданий на
ім’я Мартиш Іван Іванович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення ветерана військової служби (серія ПВ № 002845), видане на ім’я
Целюх Руслан Степанович, вважати недійсним.
l Загублені трудова книжка, диплом (серія
РВ № 756251), виданий 14.06.1990 р. Луцьким
державним педінститутом ім. Лесі Українки на
ім’я Гулюк Олександр Анатолійович, вважати
недійсними.
l Загублений диплом спеціаліста (серія ЛТ
ВЕ № 000373, реєстраційний № 3690), виданий
21.06.1996 р. Волинським державним університетом ім. Лесі Українки на ім’я Рисак Олександр Олександрович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо

З глибоким сумом повідомляємо, що на 95–му
році життя помер
Павло Сергійович
ШЕЙКО,
колишній фронтовик, вчитель з багаторічним стажем, чудовий батько, дідусь,
прадідусь. Вічна пам’ять.
Рідні.

15

Фото із сайту verge.zp.ua.

москид). 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.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні
та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні.
Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
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 у Луцьку якісну насіннєву картоплю (від 100 кг, сорти Беллароса, Ред леді,
Вінетта, Арізона). Тел. 050 95 90 654.

Втрачене свідоцтво серії АБ, № 311021 про реєстрацію комбайна «Дон-1500Б», 2004 р. в.,
заводський № 088177, двигун № 40218061, номерний знак 02210 АС, яке належить
СВК «Урожай» (Луцький район), вважати недійсним.

Колектив редакції «Газети Волинь»
та Волинська обласна організація Національної спілки журналістів України
сумує з приводу смерті багатолітнього головного редактора Волинського
обласного радіо, заслуженого журналіста України
Василя Володимировича
ФЕДЧУКА
та висловлює щире співчуття рідним і
близьким покійного.
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12 квітня після важкої хвороби пішов із життя
Анатолій Олексійович
ГРИШИН,
який проживав у селі Грибовиця колишнього Іваничівського району.
Він усе життя присвятив освітянській ниві, пройшов
шлях від учителя до завідувача райвно.
Погасла зірка і померкли квіти,
Нема без тебе світла і тепла,
І як змиритись, що тебе нема.
Тобі ще жити, сонце зустрічати,
А ти від нас у інший світ пішов.
Лишив як чоловік, як тато
Нам світло доброти — свою любов.
Нехай земля тобі буде пухом, а Господь
упокоїть твою душу в Царстві Небеснім і пошле
вічний спокій. Хто знав Анатолія Олексійовича
— пом’яніть його у молитві.
У вічному смутку рідні,
сім’ї Миколи і Володимира Недорізів,
Олександра Чмути.

Що віщують зорі
Гороскоп на 19 – 25 квітня
ОВЕН. Ви опинитесь у вирі подій,
надто багато суєти й напруги буде
навколо вас. Перегляньте свої плани
відповідно до обставин. Висловлювати
критичні зауваження на роботі та вдома
зараз не рекомендується. Сприятливий день — середа, несприятливий —
понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Перешкоди на вашому
шляху будуть успішно подолані. Однак
вам не просто повірити в себе та у свій
успіх. Ви гідні кращого, не погоджуйтеся працювати за копійки й не зближуйтеся з людьми, які вас не цінують.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Вірте в краще. Обставини зараз складаються на вашу
користь. Вам буде чому порадіти
і в кар’єрі, і в особистому житті. Вихідні — вдалий час для зустрічей з друзями, побачень, прогулянок за містом.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Не соромтеся висловлювати
свої міркування з приводу роботи. Ваші
ідеї сподобаються начальству. У вас
з’явиться шанс опинитися на гребені
хвилі, постарайтеся його не упустити.
Починається вдалий період і в особистому житті. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. На роботі ви можете подружитися з людиною, яку раніше мало
знали. Не виключені конфліктні ситуації з колегами. Постарайтеся внести
в своє особисте життя більше різноманітності. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Не з’ясовуйте стосунки з начальством, не конфліктуйте з колегами,
шукайте компроміс, працюйте в команді. Постарайтеся не наказувати, а просити. У вихідні відпочиньте з родиною.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Зможете подолати всі
труднощі, що виникають на вашому
шляху. Слушна мить для початку нових
справ. Постарайтеся виконувати свої
обіцянки, інакше ймовірні неприємності. Дипломатично вирішуйте спірні
питання. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Пам’ятайте, що все
у ваших руках. Ви знайдете вихід
зі складної ситуації й заробите чимало
грошей. Зараз вам багато чого під силу.
Тільки вірте в себе й реалізовуйте бажання. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Гонитва за удачею нарешті увінчається успіхом, ваша сумлінна праця принесе плоди. Бажано
раціонально використовувати свої сили
й дозувати навантаження на роботі. Вихідні краще провести на природі. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Постарайтеся не спізнюватися на роботу та важливі зустрічі.
Будьте відкриті, намагайтеся поводитися щиро з усіма, з ким прийдеться спілкуватися. Вихідні обіцяють нові цікаві
зустрічі. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Не намагайтеся вирішувати проблеми за допомогою сили й
емоційного тиску. Дійте спокійно. Варто
спочатку подумати, потім сказати. У вихідні проведіть час на природі у компанії
друзів. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
РИБИ. Необхідно коректно вибудувати стосунки з колегами та друзями,
які недавно з’явилися у вашому житті.
Будьте наполегливими, і це приведе вас
до успіху. У вихідні відпочиньте у колі родини. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.

:)) Анекдоти
Кажуть, що для
профілактики застуди треба перед сном
випити 50 грамів горілки. Учора я лягала
спати сім разів.
:):):)
В аптеці:
— Що краще для
чоловіка: валідол чи
валеріанка?
— А який діагноз?
— Туфлі за три тисячі.
:):):)
У ресторані:
— Що будемо замовляти?
— Я б хотів спочатку меню.
— Меню не дам.
Хочете читати — йдіть
у бібліотеку.

СЕРЕДА, 21 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:40, 03:15 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 Х/ф
«ІОСИФ ПРЕКРАСНИЙ.
НАМІСНИК ФАРАОНА»
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
#ВУКРАЇНІ 18:55, 22:00 Д/ц
«Робота в дикій природі»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 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» 04:05 Д/ф
«Клітка для двох»

1+1

Програма телепередач на 19 — 25 квітня
ПОНЕДІЛОК, 19 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 02:45 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:05, 05:25 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30 Х/ф
«АПОСТОЛ ПАВЛО: ДИВО
НА ШЛЯХУ В ДАМАСК»
11:05 Солодка дача 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:25, 00:30, 05:50 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Гордість» 17:25,
19:55 Д/ц «Дикі тварини»
18:55 Галапагос: Королівство
гігантських акул 20:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:35 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
23:30 Перша шпальта 00:40
Д/ц «Світ дикої природи»
01:10 Т/с «Віра» 04:15 Д/ф
«Висота 307, 5»

Нова історія» 06.50 Т/с
«Комісар Рекс» 10.40
«Слідство ведуть екстрасенси»
(16+) 13.25, 14.50 Т/с
«Сліпа» (12+) 14.30, 17.30,
22.00 «Вікна-Новини» 15.45
Т/с «Слід» (16+) 18.05
«СуперМама» (12+) 19.05
«Детектор брехні» (16+) 20.15,
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Т/с «Пограбування пожіночому» (16+)

ICTV
05.05 Еврика! 05.10
Служба розшуку дітей 05.15
Громадянська оборона
06.00 Факти тижня 08.45
Факти. Ранок 09.10, 19.20
Надзвичайні новини 10.05
Т/с «Смертельна зброя» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Секретний фронт
14.00, 16.15 Х/ф «ЕКСПАТ»
(16+) 16.25 Х/ф «ЛЮДИ
ІКС: ТЕМНИЙ ФЕНІКС» (16+)
18.45, 21.15 Факти. Вечір
20.05, 21.35 Т/с «Пес-6» (16+)
22.55 Свобода слова

ВІВТОРОК, 20 КВІТНЯ

світу 2» 23.00 М/ф «РоналВарвар» (16+)

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»

ФУТБОЛ-1

06.00 Інгулець - Рух.
Чемпіонат України 07.45,
17.50 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 Динамо (К) - Ман Сіті.
1/8 фіналу (2010 /11). Ліга
1+1
Європи УЄФА 10.00 «Великий
05.30 «Життя відомих людей»
футбол» 11.45 Топ-матч 12.00
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Маріуполь - Олімпік. Чемпіонат
«Сніданок з 1+1» 07.00, 08.00,
України 13.50 Барселона НОВИЙ
КАНАЛ
09.00, 12.00, 14.00, 16.45,
Арсенал. 1/4 фіналу (2009 /10).
19.30 ТСН: «Телевізійна служба 06.00, 07.30 Kids’ Time 06.05 Ліга Чемпіонів УЄФА 15.40,
новин» 09.25, 10.20 «Життя
М/с «Том і Джеррі» 07.35
22.30 Футбол NEWS 16.00
відомих людей 2021» 11.20,
Орел і Решка 08.30 Т/с
Колос - Дніпро-1. Чемпіонат
12.20, 14.15 «Одруження
«Надприродне» (16+) 10.30
України 18.20 Севілья - Бетіс.
наосліп» 15.50 «Мисливці
Х/ф «ХВИЛЯ» (16+) 12.50
1/8 фіналу. Ліга Європи
за нерухомістю» 17.10 Т/с
УЄФА 20.10 Журнал. УЄФА
Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС» (16+)
«Навчи мене кохати» (12+)
ЄВРО 2020 20.40 Аталанта
14.50 Х/ф «ПІК ДАНТЕ»
18.30 «Вражаючі історії ТСН» 17.00 Х/ф «СМЕРЧ» (16+)
- Ювентус. Чемпіонат Італії
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
19.00 Від пацанки до панянки 22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
22.50 Т/с «Кухня»
(16+) 21.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» туру 23.45 Ворскла - Зоря.
(16+) 23.00 Х/ф «БИТВА ЗА Чемпіонат України
ІНТЕР
ЗЕМЛЮ» (16+)
ТЕТ
05:25, 22:05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
МЕГА
06.00 ТЕТ Мультиранок
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
06:00 Бандитська Одеса
17:40 Новини 07:10, 08:10,
Одного разу під Полтавою
09:00 Правда життя 10:30,
09:15 «Ранок з Інтером»
08.45, 00.45 Одного разу в
01:30 Речовий доказ 11:40
10:10, 18:00, 19:00, 03:40
Одесі 09.15 Танька і Володька
Скептик 12:40 Містична
Ток-шоу «Стосується кожного»
09.45, 10.45, 23.45 Країна У
Україна 13:35 Левиний рик
12:25 Х/ф «ЗАМІЖ НА 2
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
14:05,
18:50
Ремесла
за
ДНІ» 14:30 Х/ф «СІМЕЙНЕ
12.15 4 весілля 14.15
призначенням
15:05,
19:50
ПОГРАБУВАННЯ» 16:10
Панянка-селянка 15.15 Зірки,
Фантастичні
історії
16:05
«Чекай на мене. Україна»
чутки та галлівуд 16.15 Богиня
Крізь
простір
і
час
з
Морганом
20:00 «Подробиці» 21:00
шопінгу 21.15 Х/ф «ВАН
Фріменом 17:00, 20:50 Він
Д/п «Речдок. Випереджаючи
ГЕЛСІНГ» (16+) 01.15 Казки
і вона. Бій за життя 17:55
час» 23:50 Т/с «Любов за
У Кіно 02.00 Рятівники 03.00
Таємниці акул 21:45 НАСА:
законом» 01:30 Т/с «За
нез’ясоване 22:35 Невідома Щоденники Темного (16+)
справу береться Шекспір 3»
03.45 Віталька 05.50 Корисні
Африка 23:30 Друга світова
02:15 Т/с «Гречанка» 04:55
підказки
війна:
свідчення
війни
00:35
«Телемагазин»
Апокаліпсис: Нескінченна
НТН
війна 02:35 Страх у твоєму
УКРАЇНА
05.00 «Top Shop» 05.15
домі
03:20
Великі
українці
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Х/ф «ПРОЩАВАЙТЕ,
Україною 07.00, 08.00, 15.00, 04:15 Єврорабині 05:05
ФАРАОНИ!» 06.40, 16.50,
Професія
альфонс
19.00, 23.00 Сьогодні 09.00
03.00 «Випадковий свідок»
Зірковий шлях 09.50 Мисливці
07.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА
К-1
за дивами 10.45 Місія: краса
ЛІНІЄЮ ФРОНТУ» (12+)
06.30
«TOP
SHOP»
08.00
11.45 Реальна містика 13.50,
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
М/с «Юху та його друзі»
15.30 Т/с «Жіночий лікар 4»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
08.30 «Орел і Решка.
(16+) 17.10 Т/с «Виклик 2»
02.25 «Свідок» 12.50
(12+) 20.10 Ток-шоу «Говорить Шопінг» 09.25 «Орел і Решка. «Таємниці світу» 14.40 Х/ф
Шалені
вихідні»
10.15
М/ф
Україна» 21.00 Т/с «Чужі
«СУПЕРПОГРАБУВАННЯ
В МІЛАНІ» 18.20 «Свідок.
гріхи» (16+) 23.10 Т/с «Скляна «Комашки. Пригода в Долині
Мурах» 11.50 М/ф «Вартові
Агенти» 22.50 Х/ф «СЛІДИ
кімната» (12+)
джунглів» 13.35 «Орел і Решка. АПОСТОЛІВ» (16+) 01.00
СТБ
Морський сезон» 15.30 «Орел «Втеча. Реальні історії» 03.30
і Решка. Івлєєва VS Бєдняков» «Речовий доказ» 04.00
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
«Правда життя»
19.10 «Орел і Решка. Дива
05.50 Т/с «Коли ми вдома.

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

2+2

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05, 02:40, 03:15 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 Х/ф «АПОСТОЛ
ПАВЛО: ДИВО НА ШЛЯХУ
В ДАМАСК» 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
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:55, 00:20, 05:55 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Робота
в дикій природі» 23:00
#ВУКРАЇНІ 00:30 Д/ц «Світ
дикої природи» 01:00 Т/с
«Віра» 04:10 Д/ф «Хто
створив Змієві Вали?»

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+) 13.25,
14.50 Т/с «Сліпа» (12+) 14.30,
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
15.45 Т/с «Слід» (16+) 18.05
«СуперМама» (12+) 19.05
«Таємниці ДНК» (16+) 20.15,
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Т/с «Пограбування
по-жіночому» (16+)

06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Рекс» (16+)
08.20 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
(16+)
10.15 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.15, 21.10 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11»
(16+)

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+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.50, 23.50 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 «ЛАПУСИК»
14:00, 14:55, 15:45 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00,
03:40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 Д/п «Речдок.
Випереджаючи час» 23:50
Т/с «Любов за законом»
01:20 Т/с «За справу
береться Шекспір 3» 02:10
Т/с «Гречанка»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15,
19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Смертельна
зброя» (16+) 12.00, 13.15
Т/с «Пес» (16+) 12.45, 15.45
Факти. День 13.50, 22.45 Т/с
«Розтин покаже» (16+) 16.15
Х/ф «РОСОМАХА» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
21.25 Т/с «Пес-6» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Минай - Десна. Чемпіонат
України 08.10 Аустрія Металіст (2011 /12). Ліга
Європи УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Шахтар - Динамо. Чемпіонат
України 12.10 «Великий
футбол» 13.50 Галатасарай
- Реал. 1/4 фіналу (2012 /13).
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
НОВИЙ КАНАЛ Наполі - Інтер. Чемпіонат
06.00, 07.30 Kids’ Time 06.05 Італії 17.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру. Прем’єра
М/с «Том і Джеррі» 07.35
18.15 Бетіс - Севілья. 1/8
Орел і Решка 08.30 Т/с
«Надприродне» (16+) 11.20 фіналу (2013 /14). Ліга
Європи УЄФА 20.45 Інгулець
Х/ф «ПЕРШИЙ КОНТАКТ»
(16+) 13.00 Екси (16+) 15.20 - Рух. Чемпіонат України
22.50 Д/п «Визначальні
Хто зверху? (12+) 19.00 Де
моменти». 3 епізод 23.45
логіка? (12+) 20.00 Improv
Аталанта - Ювентус.
Live Show (12+) 21.00 Х/ф
«СКАЙЛАЙН 2» (16+) 23.10 Чемпіонат Італії
Х/ф «ПОВСТАННЯ» (16+)

ТЕТ

МЕГА
06:00, 12:50 Містична
Україна 07:00 Бандитський
Київ 08:55 Правда життя
10:40, 01:30 Речовий
доказ 11:50 Скептик 13:45
Левиний рик 14:15, 18:55
Ремесла за призначенням
15:15, 19:55 Фантастичні
історії 16:10, 21:45 Крізь
простір і час з Морганом
Фріменом 17:05, 20:50 Він
і вона. Бій за життя 18:00
Таємниці акул 22:35 Дика
Індонезія 23:30 Друга
світова війна: свідчення
війни 00:30 Апокаліпсис:
Нескінченна війна 02:35
Страх у твоєму домі 03:15
Брама часу

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 00.15 Одного разу
в Одесі 09.15 Танька і
Володька 09.45, 10.45, 23.15
Країна У 11.15, 19.15 Т/с
«Прибулець» 12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу 21.15
Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
ЧЕТВІРКА» 00.45 Казки
У Кіно 01.15 Рятівники
02.30 Щоденники Темного
(16+) 03.15 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00,
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
К-1
УКРАЇНА
(16+) 07.50, 16.50, 03.00
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с «Випадковий свідок»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок
«Юху та його друзі» 08.25
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
з Україною 07.00, 08.00,
«Ух ти show» 09.10 «Орел і
02.10 «Свідок» 09.00 Х/ф
15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
Решка. Шалені вихідні» 10.00 «ЗАКОННИЙ ШЛЮБ» 12.50
09.00 Зірковий шлях 09.50
«Свідок. Агенти» 14.40
Х/ф «КРАСУНЧИК» (16+)
Мисливці за дивами 10.45
Місія: краса 11.45 Реальна
12.10 Х/ф «КРАСУНЧИК-2» «Легенди карного розшуку»
17.50 «Будьте здоровi»
містика 13.50, 15.30 Т/с
(16+) 14.30 «Орел і Решка.
18.30 «Акцент» 22.55 Х/ф
«Жіночий лікар 4» (16+) 17.10 Морський сезон» 15.30
«ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ»
Т/с «Виклик 2» (12+) 20.10
«Орел і Решка. Івлєєва VS
00.40 «Склад злочину»
Ток-шоу «Говорить Україна»
Бєдняков» 19.10 «Орел і
03.15 «Речовий доказ»
21.00 Т/с «Чужі гріхи» (16+)
Решка. Дива світу 2» 23.00
04.00 «Правда життя»
23.10 Т/с «Чужі діти» (12+)
Т/с «Грань» (16+)

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+) 18.30 «Вражаючі історії
ТСН» 20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00 «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»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі» 12:25 Х/ф
«СИНОК» 14:10, 15:05,
15:50 «Речдок» 16:30
«Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Д/п
«Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Любов за законом»
01:25 Т/с «За справу
береться Шекспір 3» 02:15
Т/с «Гречанка»

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 09.50
Мисливці за дивами 10.45
Місія: краса 11.45 Реальна
містика 13.50, 15.30 Т/с
«Жіночий лікар 4» (16+) 17.10
Т/с «Виклик 2» (12+) 20.10
Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Чужі гріхи» (16+)
23.10 Т/с «Не говори мені про
кохання» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія» 06.50 Т/с
«Комісар Рекс» 10.40
«Слідство ведуть екстрасенси»
(16+) 13.25, 14.50 Т/с
«Сліпа» (12+) 14.30, 17.30,
22.00 «Вікна-Новини» 15.45
Т/с «Слід» (16+) 18.05
«СуперМама» (12+) 19.05
«Один за всіх» (16+) 20.15,
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
23.00 Т/с «Торгаші»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15,
19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
(16+) 11.55, 13.15 Т/с «Пес»
(16+) 12.45, 15.45 Факти.
День 13.45, 22.45 Т/с «Розтин
покаже» (16+) 15.05, 16.15
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ-5:
ОСТАННІЙ ЛИЦАР» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт 21.25
Т/с «Пес-6» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time 06.05
М/с «Том і Джеррі» 07.35
Орел і Решка 08.30 Т/с
«Надприродне» (16+) 10.30
Х/ф «ЕВЕРЕСТ» (16+) 13.00
Екси (16+) 15.20 Хто зверху?

(12+) 19.00, 20.00 Варьяти
(12+) 21.00 Х/ф «МОРСЬКІ
ПАРАЗИТИ» (16+) 23.00 Х/ф
«ВІРУС» (16+)

МЕГА
06:00, 12:25 Містична Україна
07:00, 05:10 Бандитська
Одеса 08:25 Правда життя
10:15, 01:30 Речовий
доказ 11:25 Скептик 13:20
Природа сьогодення 14:20
Ремесла за призначенням
15:20 Фантастичні історії
16:05, 21:45 Крізь простір і
час з Морганом Фріменом
17:10, 20:50 Він і вона. Бій
за життя 18:05 Таємниці
акул 19:00 Ігри імператорів
19:55 Їжа богів 22:40 Дика
Індонезія 23:30 Друга світова
війна: свідчення війни 00:35
Таємниці королівських
вбивств 02:35 Страх у твоєму
домі 03:20 Історія українських
земель 04:25 Україна: забута
історія

К-1
06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с
«Юху та його друзі» 08.25
«Ух ти show» 09.00 «Орел і
Решка. Шопінг» 10.00 Х/ф
«КРАСУНЧИК-2» (16+)
12.10 Х/ф «СПОКУСНИК»
(16+) 14.30 «Орел і Решка.
Морський сезон» 15.30 «Орел
і Решка. Івлєєва VS Бєдняков»
19.10 «Орел і Решка. Дива
світу 2» 23.00 Т/с «Грань»
(16+)

2+2
06.00 Т/с «Рекс» (16+)
08.00 Т/с «Перевізник» (16+)
11.00 Т/с «Перевізник-2»
(16+)
13.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 17.45, 20.55
Топ-матч 06.10 Наполі Інтер. Чемпіонат Італії 08.10
Дніпро - ПСВ (2012 /13). Ліга
Європи УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Аталанта - Ювентус. Чемпіонат
Італії 12.10 Ворскла - Зоря.
Чемпіонат України 13.55
Севілья - Ювентус (2016 /17).
Ліга Чемпіонів УЄФА 15.55
Шахтар - Динамо. Чемпіонат
України 18.00, 20.25 «Студія
LIVE» 18.25 LIVE. Олександрія
- Зоря. 1/2 фіналу. Кубок
України 21.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 21.40
LIVE. Спеція - Інтер. Чемпіонат
Італії 23.40 Львів - Минай.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 20.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 00.00 Одного разу в
Одесі 09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 23.00 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15 4 весілля 14.15
Панянка-селянка 15.15
Зірки, чутки та галлівуд 16.15
Богиня шопінгу 21.15 Х/ф
«ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА
2: ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
СЕРФЕРА» (16+) 00.30
Казки У Кіно 01.00 Рятівники
02.15 Щоденники Темного
(16+) 03.00 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00,
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 07.45, 16.50, 03.00
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ТОВАРИШ ГЕНЕРАЛ» 12.50
«Таємниці кримінального
світу» 14.35 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Вартість
життя» 18.30 «Акцент» 23.00
Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНІКОВА» 00.40 «Склад
злочину» 02.10, 03.15
«Речовий доказ» 04.00
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 22 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ

«Стосується кожного» 20:00
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05, «Подробиці» 21:00 Д/п
«Речдок. Випереджаючи
02:40, 03:15 Енеїда 06:30
час» 23:50 Т/с «Любов за
Мультфільм 07:00, 08:00,
законом» 01:25 Т/с «За
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
справу береться Шекспір 3»
21:00, 23:35, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна 02:15 Т/с «Гречанка»
студія. Головне 09:30 Х/ф
УКРАЇНА
«ІОСИФ ПРЕКРАСНИЙ.
06.30,
07.10, 08.15 Ранок
НАМІСНИК ФАРАОНА»
з Україною 07.00, 08.00,
11:05 Солодка дача 11:30
15.00, 19.00, 23.00 Сьогодні
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10, 09.00 Зірковий шлях 09.50
21:35, 00:10, 05:45 Спорт
Мисливці за дивами 10.45
15:20 UA:Фольк. Спогади
Місія: краса 11.45 Реальна
16:30 Т/с «Гордість» 17:25
містика 13.50, 15.30 Т/с
Розважальна програма
«Жіночий лікар 4» (16+) 17.10
з Майклом Щуром 16+
Т/с «Виклик 2» (12+) 20.10
18:55, 22:00 Д/ц «Робота
Ток-шоу «Говорить Україна»
в дикій природі» 19:55 Д/ц
21.00 Т/с «Чужі гріхи» (16+)
«Боротьба за виживання»
23.10 Слідами 23.50 Т/с «Ти
21:55, 00:20, 05:55 Спорт.
моя кохана» (12+)
Аспект 23:00 Схеми.
Корупція в деталях 00:30
СТБ
Д/ц «Світ дикої природи»
05.20
Т/с
«Коли
ми
01:00 Т/с «Віра» 04:10 Д/ф
вдома» 05.40 Т/с «Коли
«Веронські скарби»
ми вдома. Нова історія»
06.40 Т/с «Комісар Рекс»
1+1
10.25 «Слідство ведуть
05.30 «Життя відомих людей»
екстрасенси» (16+) 13.25,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
14.50 Т/с «Сліпа» (12+) 14.30,
«Сніданок з 1+1» 07.00,
17.30, 22.00 «Вікна-Новини»
08.00, 09.00, 12.00, 14.00,
15.45 Т/с «Слід» (16+) 18.05
16.45, 19.30 ТСН: «Телевізійна
«СуперМама» (12+) 19.05
служба новин» 09.25, 10.20
«Як вийти заміж» (16+) 20.15,
«Життя відомих людей
22.45 Т/с «Папаньки» (12+)
2021» 11.20, 12.20, 14.15
23.00 Т/с «Торгаші»
«Одруження наосліп» 15.50
«Мисливці за нерухомістю»
ICTV
17.10 Т/с «Навчи мене
06.30 Ранок у великому місті
кохати» (12+) 18.30
«Вражаючі історії ТСН» 20.40 08.45 Факти. Ранок 09.15,
«Чистоnews 2021» 20.45 Т/с 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Т/с «Смертельна
«Свати» 21.45 «Право на
зброя» (16+) 11.55, 13.15
владу 2021»
Т/с «Пес» (16+) 12.45, 15.45
Факти. День 13.40, 22.45 Т/с
ІНТЕР
«Розтин покаже» (16+) 15.35,
05:00, 04:55 «Телемагазин»
16.15 Х/ф «ОСТРІВ» (16+)
05:30, 22:05 «Слідство
18.45, 21.05 Факти. Вечір
вели... з Леонідом
20.20 Антизомбі 21.25 Т/с
Каневським» 07:00, 08:00,
«Пес-6» (16+)
09:00, 12:00, 17:40 Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
НОВИЙ КАНАЛ
з Інтером» 10:00 «Корисна
06.00, 07.30 Kids’ Time 06.05
програма» 11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ПАТРІК» 14:10, М/с «Том і Джеррі» 07.35
15:10, 15:50 «Речдок» 16:35 Орел і Решка 08.30 Т/с
«Речдок. Особливий випадок» «Надприродне» (16+) 11.30
18:00, 19:00, 03:40 Ток-шоу Х/ф «ПОВСТАННЯ» (16+)

П’ЯТНИЦЯ, 23 КВІТНЯ
13.10 Екси (16+) 15.20,
війни. Харків-3»
19.00 Хто зверху? (12+) 21.00 22.30 Т/с «Кістки-11» (16+)
Х/ф «БЛИЗЬКІ КОНТАКТИ»
ФУТБОЛ-1
(12+) 23.30 Х/ф «ПЕРШИЙ
КОНТАКТ» (16+)
06.00, 08.00, 17.50 Топ-матч
06.10 Колос - Дніпро-1.
МЕГА
Чемпіонат України 08.10
06:00, 12:35 Містична
Динамо (З) - Чорноморець
Україна 06:00 Бандитський
(2013 /14). Ліга Європи
Київ 09:25 Правда життя
УЄФА 10.00, 15.40, 22.30
10:25, 01:30 Речовий
Футбол NEWS 10.20, 23.40
доказ 11:35 Скептик 13:30
Олександрія - Зоря. 1/2
Природа сьогодення 14:30
фіналу. Кубок України 12.10
ТОП 10: Таємниці та загадки
Ювентус - Парма. Чемпіонат
15:30 Їжа богів. Зерно 16:25
Італії 13.55 Атлетіко - Мілан.
НАСА: нез’ясоване 17:15,
20:50 Він і вона. Бій за життя 1/8 фіналу (2013 /14). Ліга
18:10, 22:35 Дика Індонезія Чемпіонів УЄФА 16.00 Спеція
- Інтер. Чемпіонат Італії 18.00
19:05 Ігри імператорів
Барселона - Реал. 1/2 фіналу
19:55 Їжа богів 21:45 Крізь
(2010 /11). Ліга Чемпіонів
простір і час з Морганом
УЄФА 19.50 Львів - Минай.
Фріменом 23:30 Друга
світова війна: свідчення війни Чемпіонат України 21.40 LIVE.
00:35 Таємниці королівських Наполі - Лаціо. Чемпіонат
вбивств 02:35 Страх у твоєму Італії
домі 03:20 Секти. Контроль
свідомості 04:10 Шосте
ТЕТ
відчуття. Дар чи прокляття?
06.00 ТЕТ Мультиранок
04:50 Телеформат
08.15, 10.15, 18.15, 20.15

Одного разу під Полтавою
08.45, 01.15 Одного разу
06.30 «TOP SHOP» 08.00
в Одесі 09.15 Танька і
М/с «Юху та його друзі»
Володька 09.45, 10.45, 00.15
08.25 «Ух ти show» 09.00
Країна У 11.15, 19.15 Т/с
«Орел і Решка. Шопінг» 10.00 «Прибулець» 12.15 4 весілля
Х/ф «СПОКУСНИК» (16+)
14.15 Панянка-селянка
12.20 Х/ф «СПОКУСНИК-2» 15.15 Зірки, чутки та галлівуд
(16+) 14.30 «Орел і Решка.
16.15 Богиня шопінгу
Морський сезон» 15.30
21.15 Х/ф «АВАТАР» 02.00
«Орел і Решка. Івлєєва VS
Рятівники 03.00 Щоденники
Бєдняков» 19.10 «Орел і
Темного (16+) 03.45 Віталька
Решка. Дива світу 2» 23.00
05.50 Корисні підказки
Т/с «Грань» (16+)

К-1

2+2
06.00 Т/с «Рекс» (16+)
08.00 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
БАРОН» (16+)
10.15 Х/ф «СТІЙ! АБО
МОЯ МАМА
СТРІЛЯТИМЕ»
12.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00,
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 07.50, 16.50, 03.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«Свідок» 09.00 Х/ф «Діти
Дон Кіхота» 12.50 «Вартість
життя» 14.45 «Легенди
карного розшуку» 17.50,
04.00 «Правда життя» 18.30
«Акцент» 22.55 Х/ф «ПРАВО
НА ПОСТРІЛ» 00.30 «Склад
злочину» 02.00, 03.40
«Речовий доказ»

UA: ПЕРШИЙ

Минай. Чемпіонат України
08.10 Шальке - Шахтар.
1/16 фіналу (2015 /16). Ліга
Європи УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Наполі - Лаціо. Чемпіонат
Італії 12.10 Маріуполь - Рух.
УКРАЇНА
МЕГА
Чемпіонат України 13.55
Барселона - Челсі. 1/8 фіналу
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні 06:00 Випадковий свідок
(2017 /18). Ліга Чемпіонів
07.25 Реальна містика 08.20 08:55, 02:50 Містична
Т/с «Ніколи не здавайся»
Україна 09:45 Правда життя УЄФА 15.55 LIVE. Дженоа
10:45 Речовий доказ 11:55 - Спеція. Чемпіонат Італії
(12+) 12.15, 15.20 Т/с «Мій
17.55 Класичні матчі Ліги
любий знайда» (12+) 17.00, Фантастичні історії 12:50
Україна: забута історія 13:35 Чемпіонів 18.55 LIVE. Парма
21.00 Т/с «Мить, украдена у
- Кротоне. Чемпіонат Італії
щастя» (12+) 20.00 Головна Місця сили 14:15 Бойовий
відлік 15:10, 21:00 Таємниці 21.10 Журнал. УЄФА ЄВРО
тема 23.00 Т/с «Подаруй
і змови 18:10 Дика Індонезія 2020 г. 21.40 LIVE. Сассуоло
мені життя» (12+)
20:00 ТОП 10: Таємниці
- Сампдорія. Чемпіонат Італії
та загадки 00:00 Їжа богів
23.40 Колос - Ворскла.
СТБ
00:55 Коза ностра 01:55
Чемпіонат України
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
Ігри імператорів 03:40
05.30, 10.50 Т/с «Папаньки» Скарб.UA
ТЕТ
(12+) 08.00 «Неймовірна
06.00
ТЕТ
Мультиранок
правда про зірок» 17.00
К-1
10.50 М/ф «Врятувати
«Хата на тата» (12+) 19.00
06.30 «TOP SHOP» 08.00
Санту» 12.20 Х/ф
«МастерШеф Професіонали» М/с «Кротик і Панда» 08.40
«ХОРОБРИЙ КРАВЧИК»
(12+) 22.35 «Звана вечеря»
«Ух ти show» 08.50 «Орел і
13.30 Х/ф «ДО ЗІРОК»
(12+)
1+1
Решка. Шопінг» 10.50 М/ф
16.00 Х/ф «АВАТАР» 19.00
«Вартовий Місяця» 12.15
Одного разу під Полтавою
05.05, 19.30 ТСН:
ICTV
М/ф «Воруши ластами,
23.00 Ігри Приколів 00.00
«Телевізійна служба новин»
05.00 Еврика! 05.10 Факти Семмі» 13.45 «Орел і Решка. Одного разу в Одесі 00.30
06.00, 07.00 «Життя відомих
05.35 Більше ніж правда
Навколо світу»
Панянка-селянка 02.30
людей» 08.00 «Сніданок.
06.25 Антизомбі 07.25
Теорія зради 03.15 Віталька
Вихідний» 10.00 «Світ
2+2
Секретний фронт 08.20
05.50 Корисні підказки
навиворіт» 14.00 Т/с «Свати»
Громадянська оборона
06.00 «Шалені перегони
18.20 «Світ навиворіт - 12.
09.10 Х/ф «КОЛОНІЯ»
НТН
2018»
Пакистан» 20.10 «Чистоnews
(16+) 11.00 Х/ф
07.05 «Джедаі 2019»
05.45 Х/ф «ЧЕКАЮ ТА
2021» 20.15 «Вечірній
«ПОЧАТКОВИЙ КОД» (16+) 08.10 «Джедаі 2020»
СПОДІВАЮСЬ» 08.20
квартал 2021» 22.15
12.45 Факти. День 13.00
09.10 «Загублений світ»
Х/ф «ДВА КАПІТАНИ»
«Жіночий квартал» 23.20
Т/с «Пес» (16+) 18.45 Факти. 11.10 Х/ф «СОЛДАТИКИ»
12.50 «Випадковий свідок.
«Світське життя. 2021»
Вечір 19.10 Х/ф «ЛЮДИ
13.15 Х/ф «ВІДСІЧ» (16+)
Навколо світу» 14.00 Х/ф
ІКС-7: АПОКАЛІПСИС»
15.05 Х/ф «СПОГАД» (16+) «СМЕРТЕЛЬНА ПОМИЛКА»
ІНТЕР
(16+) 22.00 Х/ф
16.55 21 тур ЧУ з футболу
15.55 Х/ф «СІНГ-СІНГ»
05:20 Д/п «Блакитна
«ДЕДПУЛ» (18+) 23.55 Х/ф
«Динамо»- «Дніпро-1» (16+) 18.00 «Круті 90-ті»
планета 2» 06:20 «Слово
«ДЕДПУЛ-2» (18+)
19.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
19.00, 02.30 «Свідок» 19.30
Предстоятеля» 06:25 Х/ф
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
Х/ф «ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
«ЗАЛІЗНА МАСКА» 09:00
НОВИЙ КАНАЛ 21.05 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
КАПІТАНА» 21.15 Х/ф
«Готуємо разом. Домашня
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2» «Збиток» (16+) 23.25 Х/ф
06.00 Вар’яти (12+) 08.40,
кухня» 10:00 «Корисна
23.05 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
«НЕ ВІДСТУПАТИ І НЕ
програма» 11:00 «Позаочі» 10.00 Kids’ Time 08.45 Х/ф
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-3» ЗДАВАТИСЯ» (16+) 01.20
«СТЮАРТ ЛІТТЛ 2» 10.05
12:00, 04:20 Х/ф «ВЕСНА
«Хвороби-вбивці» 03.00
Орел і Решка. Ювілейний
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ»
ФУТБОЛ-1
«Випадковий свідок» 03.35
сезон 1 11.00 Орел і Решка.
13:50 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ
«Легенди бандитського
06.00, 08.00, 18.50, 20.55
Ювілейний сезон 2 12.10
В МАЛИНІВЦІ» 15:40
Києва» 04.50 «Top Shop»
Топ-матч 06.10 Львів У кого більше? (12+) 14.10
Т/с «Прозріння» 20:00

«Подробиці» 20:30 «Місце
зустрічі» 22:00 Т/с «Жереб
долі» 01:30 Х/ф «НАВІЩО
ТИ ПІШОВ» 03:05 Х/ф
«ЗВИНУВАЧУЄТЬСЯ
ВЕСІЛЛЯ»

СУПЕРКОЛИШНЯ» (16+)
ФУТБОЛ-1
21.00 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
06.00, 08.00, 18.20 Топ-матч
ПРИВИДІВ» (12+) 23.00 Х/ф
06.10 Олександрія - Зоря. 1/2
«ГРЕББЕРСИ» (16+)
фіналу. Кубок України 08.10
Арсенал - Ворскла (2018 /19).
МЕГА
06:00, 12:10, 05:35 Містична Ліга Європи УЄФА 10.00,
15.40, 19.45, 22.30 Футбол
Україна 07:00 Бандитська
УКРАЇНА
NEWS 10.20 Рома - Аталанта.
Одеса 08:45, 03:25 Правда
06.30, 07.10, 08.15 Ранок
життя 10:05, 01:30 Речовий Чемпіонат Італії 12.10 Львів
з Україною 07.00, 08.00,
- Минай. Чемпіонат України
доказ 11:15 Код доступу
15.00, 19.00 Сьогодні
13.55 Барселона - Аякс
13:05 Природа сьогодення
09.00 Зірковий шлях 09.50
14:05 ТОП 10: Таємниці та
(2014 /15). Ліга Чемпіонів
Мисливці за дивами 10.45
загадки 15:05, 19:50 Їжа
УЄФА 16.00, 21.30 Журнал
Місія: краса 12.45, 15.30 Т/с богів 16:05, 21:45 Крізь
Ліги Чемпіонів 16.30 Наполі
«Врятувати маму» (12+) 17.10 простір і час з Морганом
- Лаціо. Чемпіонат Італії
Т/с «Виклик» (12+) 20.10
Фріменом 17:00, 20:50 Він
18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
Ток-шоу «Говорить Україна»
і вона. Бій за життя 17:55
18.55 LIVE. Маріуполь - Рух.
21.00 Свобода слова Савіка Фантастичні історії 18:55
Чемпіонат України 22.00
Шустера
Ігри імператорів 22:40 Політ
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 г.
над Землею 23:30 Друга
СТБ
світова війна: свідчення війни Прем’єра 22.50 Чемпіонат
00:35 Таємниці королівських Італії. Огляд туру 23.45 Мілан
05.25 Т/с «Коли ми вдома»
вбивств 02:40 Страх у твоєму - Сассуоло. Чемпіонат Італії
05.45 Х/ф «НАРЕЧЕНИЙ
домі
НАПРОКАТ» (16+) 08.00,
ТЕТ
19.00, 22.45 «Холостяк»
К-1
(12+) 12.00 «Як вийти заміж»
06.00 ТЕТ Мультиранок
1+1
(16+) 13.10, 14.50, 18.05 Т/с 06.30 «TOP SHOP» 08.00 М/с 08.15, 10.15, 18.15, 20.15
05.20 «Життя відомих
«Сліпа» (12+) 14.30, 17.30,
Одного разу під Полтавою
«Юху та його друзі» 08.30
людей» 06.30, 07.10,
22.00 «Вікна-Новини» 23.55
08.45, 00.45 Одного разу
«Ух ти show» 08.45 «Орел і
08.10, 09.10 «Сніданок з
«Детектор брехні» (16+)
Решка. Шопінг» 09.40 «Орел і в Одесі 09.15 Танька і
1+1» 07.00, 08.00, 09.00,
Решка. Шалені вихідні» 10.35 Володька 09.45, 10.45, 23.45
12.00, 14.00, 16.45, 19.30
ICTV
Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ З УОЛЛ- Країна У 11.15, 19.15 Т/с
ТСН: «Телевізійна служба
06.30 Ранок у великому
«Прибулець» 12.15 4 весілля
СТРІТ» (16+) 12.35 «Орел і
новин» 09.25, 10.20 «Життя
Решка. Івлєєва VS Бєдняков» 14.15 Панянка-селянка
відомих людей 2021» 11.20, місті 08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
18.00 М/ф «Вартовий
12.20, 14.15 «Одруження
новини 10.10, 20.05
Місяця» 19.35 М/ф «Воруши 16.15 Богиня шопінгу 21.15
наосліп» 15.50 «Мисливці
Дизель-шоу
(12+)
11.35,
ластами, Семмі» 21.00 «Орел Х/ф «ДО ЗІРОК» 01.15
за нерухомістю» 17.10 Т/с
13.15, 23.55 Скетч-шоу
Рятівники 02.30 Теорія
і Решка. Дива світу 2» 23.00
«Навчи мене кохати» (12+)
зради 03.15 Віталька 05.50
«Орел і Решка. Дива Світу 2.
18.30 «Вражаючі історії ТСН» «На трьох» (16+) 12.45,
15.45 Факти. День 14.30,
Корисні підказки
Невидане»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Ліга сміху 2021» 22.30 16.25 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»
(16+)
16.55
Х/ф
«ГЕРАКЛ:
2+2
НТН
«Ліпсінк батл»
НАРОДЖЕННЯ ЛЕГЕНДИ»
06.00 «Джедаі 2019»
05.00, 04.45 «Top Shop»
(16+)
18.45
Факти.
Вечір
ІНТЕР
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9» 06.40 Т/с «Рекс» (16+)
05:25, 22:35 «Слідство
08.30 Х/ф «211» (16+)
«Коломбо» (16+) 07.50,
(16+)
вели... з Леонідом
10.15 Х/ф «РОЗПЛАТА»
16.50, 03.00 «Випадковий
Каневським» 07:00,
(16+)
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
НОВИЙ КАНАЛ
08:00, 09:00, 12:00, 17:40
12.15 «Загублений світ»
19.00, 02.30 «Свідок» 09.00
06.00, 07.30 Kids’ Time
Новини 07:10, 08:10,
18.00 «Секретні матеріали»
Х/ф «ПРАВО НА ПОСТРІЛ»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
09:20 «Ранок з Інтером»
18.15 «Спецкор»
12.50, 03.45 «Правда життя»
07.35 Орел і Решка 09.40
10:00 «Корисна програма»
18.50 «Джедаі»
14.40 «Легенди карного
Т/с «Надприродне» (16+)
11:00 «Позаочі» 12:25
розшуку» 18.20 «Таємниці
12.00 Від пацанки до панянки 19.25 Х/ф «ВТІКАЧІ»
Х/ф «ВБОЛІВАЛЬНИЦІ ЗІ
21.20 Х/ф «СПІВУЧАСНИК» світу» 21.30 «Мир чи війна»
(16+) 14.00 Вар’яти (12+)
СТАЖЕМ» 14:10, 15:05,
(16+)
23.30 Х/ф «МІЛЬЙОНИ
16.00 Де логіка? (12+)
00:20 «Речдок» 16:35
23.45 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
ФЕРФАКСА» 01.10, 03.25
«Речдок. Особливий випадок» 17.00 Х/ф «ЕВОЛЮЦІЯ»
ВИРОК» (16+)
«Речовий доказ»
18:00 Ток-шоу «Стосується
19.00 Х/ф «МОЯ

кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНА
СТЕЖКА» 02:05 «Чекай на
мене. Україна» 03:15 «Орел і
Решка. Дива світу» 04:00 Д/п
«Блакитна планета 2» 04:50
«Телемагазин»

НЕДІЛЯ, 25 КВІТНЯ

СУБОТА, 24 КВІТНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00,
00:05, 02:05, 03:30, 05:35
Новини 07:10 Мультфільм
08:05, 09:40, 23:30, 01:35
#ВУКРАЇНІ 08:35 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго» 09:05
Відтінки України 10:10
Документальна передача
«Найменші тваринки»
11:05 Д/ц «Робота в
дикій природі» 12:00 Х/ф
«ТРІСТАН ТА ІЗОЛЬДА»
14:30 Телепродаж 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05
Концерт. Пісні про кохання
17:20 Х/ф «АВРААМ:
ОХОРОНЕЦЬ ВІРИ» 21:25
Д/ц «Дикі тварини» 22:00
Д/ф «Чорнобиль. Чотири
квітневі дні» 00:30 Д/ф «Три
Івани» 02:30 Розсекречена
історія 05:00 Бюджетники

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 Х/ф «КНИГА БУТТЯ.
СТВОРЕННЯ СВІТУ»
11:10 Солодка дача 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 13:40,
22:00 Д/ц «Робота в дикій
природі» 15:10, 21:35, 00:10,
02:40, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Гордість» 17:25, 01:00
Перша шпальта 19:55, 23:00
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:55, 00:20, 02:50, 05:55
Спорт. Аспект 00:30
#ВУКРАЇНІ 01:30 Схеми.
Корупція в деталях 02:55
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

М/ф «Аладдін» 16.00
Х/ф «РОЗЛАМ САНАНДРЕАС» (16+) 18.10 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ» 21.00
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ЧАС ВИМИРАННЯ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
03:55 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 21:00, 00:20, 02:05,
03:30, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 08:20, 20:25 Д/ц
«Боротьба за виживання»
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 Д/ц
«Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго» 14:30
Телепродаж 15:00 Країна
пісень 16:05 Д/ф «Розщеплені
на атоми» 18:55 Д/ф
«Чорнобиль. Чотири квітневі
дні» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 22:00 Х/ф «ТРІСТАН
ТА ІЗОЛЬДА» 00:45
Пекельне відрядження 01:15
Розсекречена історія 02:30
Пишемо історію. Чорнобиль
02:45 #ВУКРАЇНІ 03:10
Чорнобиль. Моя зміна

1+1
05.00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава» 09.45
«Світ навиворіт - 12. Пакистан»
10.55 «Світ навиворіт» 18.15
«Українські сенсації 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень» 21.00
«Голос країни 11. Фінал»

ІНТЕР
05:50 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТЮЛЬПАН» 08:00 «Удачний
проєкт» 09:00 «Готуємо
разом» 10:00, 11:00, 12:00,
13:00 «Інше життя» 13:50
Д/п «Речдок. Випереджаючи
час» 18:10 Х/ф «ВИКЛИК
ІНСПЕКТОРА» 20:00
«Подробиці тижня» 22:00 Х/ф
«ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ»

23:50 Х/ф «ПОГАНА ХОРОША (12+) 21.00 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
ЛЮДИНА» 01:45 «Речдок»
(16+) 23.00 Х/ф «БЛИЗЬКІ
КОНТАКТИ» (12+)

(Д) (2010 /11). Ліга Європи
УЄФА 10.00, 15.40, 17.45,
23.00 Футбол NEWS 10.20
Журнал Ліги Чемпіонів.
УКРАЇНА
Прем’єра 10.50 Львів - Десна.
МЕГА
Чемпіонат України 13.10
05.50 Сьогодні 06.50 Реальна
Баварія - Ювентус. 1/8 фіналу
містика 08.45 Т/с «Чужі гріхи»
06:00 Випадковий свідок
(16+) 17.00, 21.00 Т/с «Жити з 08:40, 02:50 Містична Україна (2015 /16). Ліга Чемпіонів
УЄФА 16.00 Топ-матч 16.15,
Надією» (12+) 19.00 Сьогодні. 09:30 Правда життя 10:35
18.55 «Тур ONLINE» 16.55
Речовий доказ 11:45, 00:00
Підсумки з Олегом Панютою
Їжа богів 12:40 Україна: забута LIVE. Олександрія - Шахтар.
23.00 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ»
історія 13:25 Місця сили
Чемпіонат України 19.30
14:10 Бойовий відлік 15:05,
Фіорентина - Ювентус.
21:00 Таємниці і змови 18:05
СТБ
Чемпіонат Італії 21.20 «Великий
футбол» 23.50 Кальярі - Рома.
06.05 Х/ф «ПРИБОРКУВАННЯ Політ над Землею 19:05
ПЕРЕКІРЛИВОГО» 07.55 Х/ф Народження континентів 20:00 Чемпіонат Італії
ТОП 10: Таємниці та загадки
«ЗАКОХАНИЙ ДО БЕЗТЯМИ»
01:00 Коза ностра 01:55
09.55 «МастерШеф
Ігри імператорів 03:45 Війна
ТЕТ
Професіонали» (12+) 13.25
всередині нас
06.00 ТЕТ Мультиранок
«Хата на тата» (12+) 15.10
11.15 М/ф «Пташиний відліт»
«СуперМама» (12+) 19.00
12.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
«Слідство ведуть екстрасенси»
К-1
ЧЕТВІРКА» 14.45 Х/ф
(16+) 20.00 «Один за всіх» (16+)
06.30 «TOP SHOP» 08.00
«ФАНТАСТИЧНА ЧЕТВІРКА
23.15 «Таємниці ДНК» (16+)
М/с «Кротик і Панда» 08.30
2: ВТОРГНЕННЯ СРІБНОГО
«Ух ти show» 09.10 «Орел і
СЕРФЕРА» (16+) 16.30 Х/ф
Решка.
Шопінг»
10.00
Х/ф
«ВАН ГЕЛСІНГ» (16+) 19.00
ICTV
«НЕЙМОВІРНА ПОДОРОЖ
Одного разу під Полтавою
05.00 Скарб нації 05.10
МІСТЕРА СПІВЕТА» 12.00
23.30 Панянка-селянка 05.50
Еврика! 05.20 Факти
Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ З УОЛЛ- Корисні підказки
05.45 Антизомбі 06.35
СТРІТ» (16+) 14.00 «Орел і
Громадянська оборона
Решка. Навколо світу»
07.30 Х/ф «ОСТРІВ» (16+)
НТН
10.05, 13.00 Х/ф «ЛЮДИ
05.50
Х/ф
«ДАМА
З
ІКС-7: АПОКАЛІПСИС» (16+)
2+2
ПАПУГОЮ» 07.45 «Слово
12.45 Факти. День 13.05 Т/с
06.00 «Шалені перегони 2018» Предстоятеля» 07.55
«Пес» (16+) 16.35 Х/ф «КОД
07.00 «Джедаі 2019»
«Будьте здоровi» 08.30
ДОСТУПУ «КЕЙПТАУН» (16+) 08.40 «Джедаі 2020»
«Випадковий свідок.
18.45 Факти тижня 21.15 Х/ф 09.45 «Загублений світ»
Навколо світу» 09.40 Х/ф
«МІСТЕР І МІСІС СМІТ» (16+) 13.50 Т/с «Перевізник-2» (16+)
«СМЕРТЕЛЬНА ПОМИЛКА»
23.40 Х/ф «ТОЙ, ХТО БІЖИТЬ 16.45 Х/ф «ВТЕЧА» (16+)
11.35 Х/ф «ЗБИТОК»
ПО ЛЕЗУ - 2049» (16+)
19.00 Х/ф «КОМАНДА А»
(16+) 13.45 Х/ф «ВИЙТИ
(16+)
ЗАМІЖ ЗА КАПІТАНА»
21.15 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
15.25 Х/ф «КАБЛУЧКА З
НОВИЙ КАНАЛ
(16+)
АМСТЕРДАМА» 17.05 Х/ф
06.00 Вар’яти (12+) 06.10,
23.10 Х/ф «ЛАСКАВО
«ЄДИНА ДОРОГА» 19.00
08.00 Kids’ Time 06.15 М/ф
ПРОСИМО ДО РАЮ- Х/ф «ЗАГІН ОСОБЛИВОГО
«Губка Боб. Життя на суші»
2» (16+)
ПРИЗНАЧЕННЯ» 20.30 Х/ф
08.05 М/ф «Аладдін» 10.00
«СПРАВА РУМЯНЦЕВА»
ФУТБОЛ-1
Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО» 12.40
22.25 Х/ф «АТАКА
Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ»
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» (16+)
06.00 Дженоа - Спеція.
15.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ: Чемпіонат Італії 07.45, 12.40,
00.05 Х/ф «НЕ ВІДСТУПАТИ І
НЕ ЗДАВАТИСЯ» (16+) 02.00
ЧАС ВИМИРАННЯ» (16+)
23.20 Журнал. УЄФА ЄВРО
18.50 Х/ф «БАМБЛБІ»
2020 08.15 Карпати - Боруссія «Речовий доказ»

n На часі
Фото google.com.ua.

Добрий ефект дає обприскування
бордоською сумішшю або бургундською.

Обприскування дерев допомагає
позбутися від яблуневого
квіткоїда, плодових довгоносиків,
пильщиків, кліщів, деяких видів
грибкових захворювань

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

n

Весняна обробка саду

Своя справа

Подвір’я Філіпчуків потопає у квітах.

-Н

Розсаду ратнівських городників знає вся округа.

«А поливати 300 кущів помідорів
допомагає… медична система»
У селищі Ратному Любов та Василя Філіпчуків знають як чудових
квітникарів-городників
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ілії, гладіолуси, тюльпани, крокуси,
геоцинти, нарциси, іриси, кліматіси, петунії… І не порахувати скільки
їх тут. У квітах Любов Іванівна кохається
все життя. А вже у 70-річному віці «потонула» у любові до вирощування розсади
помідорів, перцю, баклажанів та капусти.
Лише томатів щороку разом із чоловіком
плекають більше 1,5 тисячі штук. І має їх
понад 70 сортів! На своїй присадибній
ділянці Філіпчуки садять до 300 кущів помідорів та чимало інших овочів.
На обійсті встановлено три парники
розміром 7 на 2 метри, які щороку переносять на свіже місце. Є й постійна
теплиця, де подружжя вирощує перець
та баклажани.
—
Висаджуємо
рослини
50 на 50 сантиметрів одну від одної. Перець та баклажани посіяла у скляночки,
по 1–2 насінини в кожну. Одразу із землею й перенесу на постійне місце. Адже
ця культура дуже довго приживається,
тож намагаюся не пошкодити кореневої
системи. А ось у парники насіння томатів висіваю просто в ґрунт, — розповідає
Любов Іванівна.
Насінини господиня кладе за 3–4 сантиметри одна від одної. Таким чином розсада не потребує, аби її пікірували. Рядочки робить 15 см глибиною. Кладе туди
розмочений кінський гній, заготовлений
ще з осені, додає трохи попелу і потовчену яєчну шкаралупу. Тоді прикидає
землею і висіває. Коли насіння зійшло,
поливає рослини теплуватою водичкою.
Якщо ж розсада поганенька, обприскує
її стимулятором росту. За потреби через
тижнів два повторює.

Л

ині обробка саду обов’язкова.
Варто зробити їх декілька —
до цвітіння і після. Насамперед
необхідно очистити рослини від засохлих гілок, плодів, крону дерев підрізати
і видалити стару кору, — радить Микола
Дейнека із села Якушів, що на Ратнівщині.
Обприскування дерев навесні допомагає позбутися від яблуневого квіткоїда, плодових довгоносиків, пильщиків,
кліщів, деяких видів грибкових захворювань. У цю пору варто обробити сад
бордоською сумішшю або бургундською.
Але при застосуванні бордоської (мідний
купорос і вапно) забивається обприскувач. Тож замість вапна можна взяти кальциновану соду: 300 г мідного купоросу
розвести у літрі теплої водички, а 300 г
соди — у 9 літрах води і тоненькою цівкою, помішуючи, вливати розведений
купорос у содовий розчин. Це голубе
обприскування, яке вбиває збудників
усіляких хвороб.
До найнебезпечніших захворювань
саду належать парша, чорний рак, кокомікоз, моніліоз, антракноз та інші. Щоб
позбавитися від їх збудників та личинок
паразитів (грунтових комашок, яблуневої
плодожерки, гусені, кліщів тощо), необхідно обробляти насадження спеціальними хімічними препаратами-інсектицидами, які призначені для цих цілей. Але,
використовуючи їх, варто уважно прочитати інструкції із застосування.
Щодо попелиці, яка добряче дошкуляє садівникам, то, якщо придивитися,
її яйця зараз можна побачити на деревах. Найкраще використати індустріальну олію «30 В», яка добре бореться
зі шкідниками, що зимують. Цим засобом
обприскують крони, штамби та скелетні гілки. Деревце покривається плівкою
і личинки та яйця просто задихаються.
Від плодожерки, яка також є одним
із найбільших шкідників саду, можна
і не обробляти, а встановити спеціальні
пастки. За сезон вона має два вильоти:
перший у другій-третій декаді травня,
а другий — у другій декаді липня. У ці періоди й треба використовувати пастки. n

Уся розсада у Філіпчуків загартована: на день вони відкривають парники,
а на ніч закривають.
— Як тільки рослини підросли десь
до 30–40 сантиметрів, біля кожного
стебла вбиваємо кілочки і прив’язуємо
горловиною вниз півторалітрові пластикові пляшки з обрізаним дном. У кришечки втикаємо голки медичної системи, прив’язуємо трубки і спрямовуємо
їх під корінь, — пояснює Любов Іванів-

кожного стебла вбиваємо
« Біля
кілочки і прив’язуємо
горловиною вниз півторалітрові
пластикові пляшки з обрізаним
дном. У кришечки втикаємо
голки медичної системи,
прив’язуємо трубки
і спрямовуємо їх під корінь.

»

на. — У пляшки наливаємо воду. Систему регулюємо так, що за ніч уся вода викапає. Таким чином вона потрапляє під
корінь, а стебло та листя помідорів, які
не люблять вологи, залишаються сухими
і не ушкодженими. Якщо засуха, так поливаємо один раз на тиждень, якщо мокре
літо — то через два тижні.
Філіпчуки пасинкують томати потроху, залишаючи на стеблі 2–3 пагони. При
цьому зважають на сорт: якщо плоди помідорів маленькі, залишають більше пагонів, якщо крупні — то лише два. Відрізають і листя, але не повністю, а за один раз
по 2–3, аби рослина не отримала стресу.
При стеблі залишають пеньочок сантиме-

трів 1–2. Тож коли починають достигати
помідори, лише верх рослини у листках.
Подружжя вирощує 47 новіших сортів
томатів та давніших зо 30. Тож біля кожного рядочка є кілочок із номером і целофановим вузликом, у якому запис про сорт.
Окрім того, господиня веде спеціальний
зошит, де нотує, під яким номером рядок і які там томати. Навіть на ринок ідуть
із цим зошитом. Але не беруть розсаду
відразу всіх сортів, а десь зо 20. А вже хто
з покупців приходить додому, то може
переглянути той зошит, аби вибрати найкращі для себе помідори.
— Останніми роками городникам надокучає ведмедка, або, як ще називають
її у народі, земляний рак. І на нашому полі
також багато її розвелося, — каже господиня. При посадці у кожну ямку, окрім
того, що добавлю перегній, попіл та яєчну шкаралупу, обов’язково кладу 4–5 кульок засобу для боротьби з цим шкідником. І тоді вже можна бути спокійним, що
не поїсть вона коріння.
Плекає Любов Іванівна й огірки. Висіває одну насінину від іншої сантиметрів через 20. Коли зійшли, обов’язково
підживлює: бере літр розведеної гноївки
на відро води і додає одну ложку нітроамофоски. Через 5–6 днів удобрює вдруге: на відро води дає 15 крапель зеленки.
Огірки ніколи не пасинкує.
Пан Василь ставить щось схоже на курінь, який накриває спеціальною сіткою
для огірків — і зеленці висять собі. Висівають тільки голландське насіння. Щороку пробують різні сорти, але найбільше
до вподоби Артист. Його плоди невеличкі,
довгенькі, тоненькі, підходять і на засолку, і для консервування. Хорошими сортами вважають Амур та Шопіно. n

Хто їсть український цукор і чий їмо ми? За І квартал цього року майже 90 відсотків екс-порту солодкого продукту пішло в Ізраїль, Німеччину та Молдову. Натомість до нас цукру
найбільше завезли Польща, Німеччина та Литва (разом 87 відсотків імпорту).

n Війна зі шкідниками

Кроти бояться
валідолу
З цими
тваринками
кожен
бореться,
хто як може

Фото google.com.ua.

ропонуємо новий і недорогий
спосіб, як відвадити підземних
шкідників.
Відомо, що кроти мають надчутливі
слух та нюх. Отож чимало методів боротьби з ними базуються на використанні цих їхніх особливостей.
Кожен знає, що валідол – пігулки із
різким запахом. А тварини такого не
переносять.
Тож покладіть у кротовиння по таблеточці. І матимете на серці спокій. n

П

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.
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n Спробуйте — не пошкодуєте!

«Чупринка зелена, голівка
червона, а хвостик білий»

Правила нескладні:
заповніть порожні
клітинки цифрами від 1
до 9 так, щоб у кожному
рядку і кожному
стовпчику не було двох
однакових цифр.
Склав Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.

Редиска — корисний весняний овоч, тож саме час урізноманітнювати
ати меню
салатами, холодними супами та іншими стравами з редискою. Тим
м більше, що
вона — прекрасне джерело корисних речовин, адже містить вітаміни
ни С,
групи В, РР, калій, магній, залізо, фосфор тощо, а також клітковину,
у,
необхідну для хорошого травлення. Крім того, в редисці — дуже
сто
мало калорій (19 калорій в 100 грамах продукту), що робить її просто
незамінною для тих, хто стежить за вагою
ЛЕГКИЙ СУП ІЗ РЕДИСКОЮ

Фото із сайту stravy.net.

Інгредієнти: 400 мл овочевого бульйону, 1–2 картоплини, 1 цибуля-шалот, 1 редиска,
пів лимона, 1 ст. л. масла, 2 ст. л.
вершків, сіль, перець —
до смаку.
Приготування. У редиски
зрізати бадилля, подрібнити.
Цибулю і картоплю покраяти
кубиками. В каструлі розтопити масло й обсмажити в ньому
цибулю із зеленню протягом
2 хвилин. Додати картоплю,
перемішати. Влити бульйон,
посолити, поперчити, довести до кипіння і, зменшивши вогонь, варити 20 хвилин
(до м’якості картоплі). Вичавити сік половини лимона.
Редиску нарізати тоненькими
скибочками і замаринувати в суміші лимонного соку й
невеликої кількості олії. Суп
перебити у блендері до однорідної консистенції, влити
вершки і проварити ще кілька
хвилин. Прикрашаємо страву
скибочками редиски і свіжою
зеленню.

паприка — за смаком, 0,5 ч. л.
вустерського соусу (або іншого кисло-солодкого соусу).
Приготування. Всі інгредієнти перебити блендером і ретельно перемішати. Поставити
в холодильник. Подавати з хлібом, багетом, солоними крекерами або житніми хлібцями.
ФАРШИРОВАНА РЕДИСКА

Фото із сайту koolinar.ru.

Інгредієнти: пучок великої
редиски, відварена курятина,
твердий сир, кріп, сметана.
Приготування. З редиски
вибрати серединку, щоб вийшли невеличкі «креманки». Сир
та вирізані шматки редиски натерти на дрібній тертці, варене
м’ясо пропустити через м’ясорубку, кріп тоненько посікти.
Змішати всі складники, заправити сметаною. Начинити цим
салатом редисові «посудини»,
прикрасити кропом.

:)) Анекдоти
:)):)):))
Першокурсник приходить з першого
іспиту, батьки кидаються до нього:
— Ну, як іспит?
— Нічого, тільки екзаменатор попався
якийсь набожний. Щоразу, коли я щось

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

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

E!mail
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Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
8 КВІТНЯ
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Заступники головного редактора
770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94

29

По горизонталі: 1. Найромантичніша квітка Карпат. 7. Те саме, що й абетка.
8. Мистецтво створення композицій із квітів. 10. Місце для посмертного – покарання за гріхи. 11. У деяких країнах Азії та Африки – легка двоколісна ресорна
коляска, в яку впрягається людина. 13. Мідний духовий музичний інструмент. 15.
Гральний дім з естрадними розвагами. 16. Права притока Прип’яті. 17. Різновид
універсального магазину. 20. Найвищий результат в окремому виді спорту. 21.
Місто-порт на р. Гудзон у США. 22. Суттєва невід’ємна властивість предмета
чи явища. 25. Вид літературного твору. 27. Дерев’яний пліт з канатом для переправи через річку. 28. Зовнішній вигляд, обриси тіла людини. 29. Невелике
сатиричне оповідання про якусь подію, випадок. 30. Приміщення, місця в якому
розташовані півкруглими уступами.
По вертикалі: 1.У грецькій міфології муза любовної поезії. 2. Особа, яку одна
держава посилає до іншої із секретним дорученням. 3. Португальська валюта. 4.
Роман О. Гончара. 5. Виноградний цукор. 6. Шоколадний батончик імпортного
виробництва. 9. Історична дисципліна, що вивчає монети, гроші, медалі. 10.
Одиниця електричної ємності. 12. Гірський вид спорту. 13. Самохідна підводна
вибухова зброя. 14. Столиця Мавританії. 18. Лінія, що поділяє Землю на дві півкулі. 19. Людина, віддана своїй Батьківщині. 23. Комедійна п’єса Мольєра. 24.
Країна на сході Африки. 26. Бронхіальна недуга. 27. Вид азартної гри в карти.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 8 КВІТНЯ
По горизонталі: 5. Бортник. 6. Латаття. 10. Ратифікація. 13. Загорода.
14. Краватка. 15. «Собор». 17. Ера. 19. Скарб. 21. Алмаз. 22. Оса. 24. Есери.
29. Іракліди. 30. Курчатов. 31. Васильченко. 32. Гільдія. 33. Нівелір.
По вертикалі: 1. Волопас. 2. «Динамо». 3. Рапіра. 4. Статика. 7. Лицар.
8. Піонер. 9. Байка. 11. Конопелька. 12. Патріархат. 16. Організація. 17. Ебро.
18. Аноа. 20. Конструкція. 23. Стильб. 25. Франція. 26. Килим. 27. Октет. 28.
Колонія.
ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Коваленко Оксана Анатоліївна
723932
ЄДРПОУ 02471695
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

27

30

Приймальня 723894

Борох Сергій Іванович

24

26

28

Фото із сайту wworld.com.

:)):)):))
— Піду я від чоловіка. Відтоді, як він став
депутатом, тільки те й робить, що стоїть
біля ліжка і розповідає мені, як буде добре.
:)):)):))
Клієнт:
— Офіціант, ця риба у вас свіжа?
— Не знаю, я тут всього тиждень працюю.

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»
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15

говорив, він піднімав очі до стелі й повторював: «Боже мій!»
:)):)):))
— Що таке обмін думками? — питає син
батька-чиновника.
— Це, сину, треба розуміти так: ти йдеш
до шефа зі своїми думками, а повертаєшся
— з його.

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

САЛАТ З РЕДИСКОЮ,
ГРИБАМИ І БРОКОЛІ

Інгредієнти: 7 середніх
редисок, пів морквини, 2 зубчики часнику, зелена цибуля,
2 ст. л. олії без запаху, 0,5 ч. л.
меленого коріандру, 0,5 ч. л.
меленого червоного пекучого перцю, 0,5 ч. л. лимонного
соку або оцту, сіль або соєвий
соус — до смаку.
Приготування. Моркву

РЕДИСКА
ПО-КОРЕЙСЬКИ

Фото із сайту povarenok.ru.

Фото із сайту milkalliance.com.ua.

натерти на тертці для корейки.
Редиску порізати не дуже тонкою соломкою. Овочі викласти
в салатник, додати коріандр,
червоний пекучий перець,
часник, пропустивши його через прес, присолити (або влити соєвий соус). Олію нагріти
в сотейнику (але не кип’ятити),
гарячою залити овочі і перемішати. Додати лимонний сік
(або оцет), дрібно нарізану
зелену цибулю. Готову страву
поставити в холодильник, щоб
настоялася.
До речі. Гостроту салату
регулюйте на свій смак. Його
можна урізноманітнити, додавши свіжий огірок, кінзу, петрушку.

Інгредієнти: 6–8 редисок,
1 цибулина, 200–300 г печериць, 300 г броколі (свіжої або
замороженої), 1 ч. л. лимонного соку, сіль та чорний мелений
перець — до смаку, зелень
(кріп, петрушка, зелена цибуля), 35 мл олії.
Приготування. Цибулю
дрібно наріжте, обсмажте
до золотистого кольору, додайте нарізані гриби і обсмажте
все разом. Готові гриби викладіть на серветку, щоб прибрати
надлишки олії. Розберіть головки броколі на суцвіття і опустіть
їх в киплячу підсолену воду.
Варіть 1–2 хвилини. Редиску
наріжте, зелень порубайте.
Змішайте в салатниці шампіньйони, редиску, броколі, зелень,
посоліть, поперчіть, збризніть
лимонним соком. Додайте
трішки олії і перемішайте.

БУТЕРБРОДНА НАМАЗКА

Інгредієнти: 200 г
крем-сиру, 100 г м’якого
вершкового масла, 1 скл.
подрібненої свіжої редиски,
пучок зеленої цибулі, сіль,
червоний каєнський перець,
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n Самородки із народу
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n Знай наших!
Усі фото Катерини ЗУБЧУК.

Фото з особистого архіву Тетяни СМІХОВСЬКОЇ.

Іноземним друзям Тетяни теж личать українські сорочки.

Горохівчанка
Тетяна Сміховська
викладає в... Японії
Для газетного знімка самодіяльні артисти одягли вишиванки, яким — до ста літ.

Жіночки із Гути-Боровенської
аж тричі підкорювали
столичну сцену «Фольк-musіk»
Вишиванки, у яких виступають «Приданки», могли б бути
безцінними музейними експонатами

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ПІСЛЯ СПІВБЕСІДИ ДИРЕКТОР СКАЗАВ: «ТАНЯ МАЄ
ЙТИ НЕ У ДРУГИЙ, А ВІДРАЗУ В ЧЕТВЕРТИЙ КЛАС»

Ігор і Наталі я Сміховські особливі здібності донечки
до мов зауваж или, коли вона ще була маленькою. У році
1997-му, доки батьки робили ремонт у купленій в Лемешеві
хаті, Тетянка жила у дідуся з бабусею по маминій лінії в Луцьку й навчалася в 1-му класі школи з поглибленим вивченням
англійської мови. Коли повернулася до батьків у село, директор Лемешівської ЗОШ Іван Баранчук після співбесіди

Особливі здібності донечки до мов батьки
« зауважили,
коли вона ще була маленькою.

Цей аматорський народний
фольклорний колектив із КаміньКаширщини відомий не лише у районі й
на Волині загалом, — свою самобутню
творчість він не раз демонстрував
і на столичній сцені, і в сусідній Білорусі,
й у Литві… І поверталися самодіяльні
артисти додому завжди з престижними
нагородами

»

вирішив: «Таня має йти не у другий, а відразу в четвертий
клас». Боячись, що «перескочити» дві шкільні «сходинки» —
то чимале навантаження, мама наполягла: бути доньці третьокласницею!
Щоб не запуст ити англійської, брала додаткові уроки
в Горохові в Олександра Демчука. У Лемешівській школі
здібність дівчинки до іноземних мов зауважила вчителька
німецької Надія Василівна Ящук, яка переконала батьків перевести доньку в Маяківський навчально-виховний комплекс «ЗОШ-інтернат І–ІІІ ступенів — лінгвістичний ліцей».
Закінчення на с. 10

Катерина ЗУБЧУК

«СТАРОВИННІ СОРОЧКИ ОДЯГАЄМО
ЗАДЛЯ ОСОБЛИВИХ ВИПАДКІВ»

n Клас!

Склав панно
із 350 тисяч елементів
У кімнаті-музеї зберігаються атрибути, без яких
не можна уявити сценічні композиції.

почесному місці — старовинна
« Наскриня
з приданим, що й дала назву
колективу.
»
дійшло до присвоєння нашому колективу звання народного, то постало питання,
як його назвати (багато років, ще за колгоспу, була хор-ланка, потім «Полісянка»).
І ось тоді хтось нам сказав: «Ви ж справжні
приданки — що ще шукати чи вигадувати?»
Це був уже 2006 рік, коли гуто-боровенські аматорки сцени удостоїлися почесного
звання. А йшли до цього майже чверть віку.
Закінчення на с. 11

Переселенець із Криму в Рівне Менан
Менанов потрапив до національної
Книги рекордів зі своєю ручною роботою
«Вишита Україна» (на фото)
Фото з сайту suspilne.media.
Фото сайту ogo.ua.

Ми зустрілися в сільському Будинку культури. Самодіяльний колектив був
не в повному складі («не вийшло прийти
одній нашій жіночці»), зате, як кажуть, при
параді — в сценічних костюмах, які вражають своєю вишуканістю. Без перебільшення
можна сказати, що вишиванки, у яких виступають «Приданки», могли б бути безцінними
музейними експонатами. Адже сорочкам —
90, а то й більше літ, тож бережуть їх дуже. І,
виявляється, одягають лише задля особливих випадків — коли їдуть, як сказала керівник Ганна Самко, на якийсь престижний
Всеукраїнський фестиваль. Приємно, що
таким «особливим випадком» стало фотографування для «Газети Волинь». І знімок,
який сьогодні бачать наші читачі, зроблено
в кімнаті-музеї «Приданок», де зберігається все найцінніше з атрибутів, без яких уже
не можна уявити їхніх сценічних композицій.
На почесному місці, звичайно, — старовинна скриня з приданим, що й дала назву
колективу.
— У нашому селі, — розповідає Ганна
Самко, — з давніх-давен побутувала така
традиція: коли молоду віддавали заміж,
то з нею мала бути скриня з різним добром,
яке наготувала дочці мати. Ця традиція збереглася й по сьогодні. І от в одній зі своїх
перших композицій ми розробили таке
дійство — викуп скрині нареченим. Коли ж

У мегаполіс Нагоя уродженка села Лемешів нині
Луцького району приїхала, коли їй виповнилося
23. Волинянка почала викладати в Нагойському
університеті японцям — англійську, а іноземним
студентам — японську мову. Після чотирьох років
отримала запрошення вступити в магістратуру,
щоб одержати визнаний у світі японський диплом

Читайте с. 7

»

