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n Професіонали
Фото із фейсбук-сторінки Михайла ЛОВГИ.
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У її руках отруйний
борщівник виграє
мелодію дощу
Волинянка Галина Міндер (на фото)
виготовляє етноінструменти
із рослинного матеріалу с. 24

»

Вітаємо!

24 квітня святкує 50-річчя
Валерій ПАНЧУК.
Вітаємо тебе із золотим ювілеєм!
Бажаємо, щоб здоров’я не підводило,
енергії та оптимізму вистачало ще на
довгі-довгі роки, в душі була весна,
р
радість, щастя і любов завжди були
у твоєму домі. Нехай онуки радують,
діти допомагають, друзі не забувають. Живи легко і сповна насолоджуйся кожною хвилиною!
З любов’ю
дружина Алла
та діти.

Шестирічна Златочка Яцьків із Хмельниччини зі своїм лікарем Михайлом Ловгою,
який звільнив її від епілептичних нападів.

«Після операції нашу Катрусю
більше не мучить епілепсія,
вона стала лагідною і веселою»
Шанс на життя без страждань маленькій лучанці 1,5 року тому подарували
відомий нейрохірург зі США Люк Томич та його талановитий учень і колега
— завідувач відділення нейрохірургії Волинської обласної дитячої лікарні
Михайло Ловга. Нині він зі своєю командою уже самостійно успішно
проводить найскладніші втручання на головному та спинному мозку
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ПОНАД 9 ГОДИН НЕЙРОХІРУРГ
НЕ РОЗГИНАВ СПИНИ,
А МАМА НЕ ПЕРЕСТАВАЛА МОЛИТИСЯ

— Це ми вчора швидко справилися. Звичайно, ноги гудуть, напруга дається взнаки,
але я задоволений, бо в малого тепер буде
зовсім інша якість життя, — скаже наступного
дня Михайло Ловга, коли 7–річного Дениса
переведуть із реанімації до палати.
Той вівторок для Галини Луцюк із села Трилісці тепер Луцького району видався довшим
за рік. О 9–й ранку синочка забрали в операційну, а завершили роботу лікарі аж увечері.
Жінка цілує забинтовану голівку хлопчика й
розповідає:
— У чотири роки в нього почалися приступи епілепсії. Віддала до школи, а сама щодня
сиділа під дверима класу, боялася самого
залишити. Їздили до різних лікарів, прийма-

ли призначені препарати, але прогнози були
невтішні. Мені пояснили, що в Дениса через
епілепсію може постраждати інтелект. От ми
і зважилися…

ж дитина наче заново
« Ценародилася.
Раніше доходило до 40
приступів на день, хіба ж то життя
було…

n Вітаємо!
Завтра гарне свято відзначатиме чарівна
жінка, начальник сектору з передплати
та газетного роздрібу Волинської дирекції
АТ «Укрпошта» Галина Іванівна Швабюк
Шановна Галино Іванівно! От і прийшов ваш день народження, і це значить, що ви стали на цілих 365 днів мудрішою
і гарнішою! А що може бути привабливішим у жінці, ніж поєднання краси і розуму?!
Тож від усієї душі зичимо і далі поєднувати в собі жіночу
слабкість і велику силу, доброту і твердість характеру, витонченість і вміння знаходити вихід із будь-якої ситуації, беззахисність і мудрість. Бажаємо неймовірного, казкового жіночого щастя, любити всім
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— Наша Златочка швидко після операції
відійшла, через тиждень уже бігати хотіла,
— заспокоює жінку сусідка по палаті. — Ми
приїхали з Хмельниччини, а вашого Михайла
Івановича тепер називаємо хрещеним батьком донечки. Це ж дитина наче заново народилася. Раніше доходило до 40 приступів на
день, хіба ж то життя було…

Закінчення на с. 12–13
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n Про це говорять
Павло ПРОХОРУК

ині майже 3,5 млн
пенсіонерів отримують кошти
через Укрпошту. А Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд
України хочуть перевести
максимальну кількість
людей на обслуговування у банки. Тоді в Укрпошті будуть отримувати
виплати лише близько
1 млн пенсіонерів декількох категорій. Постає
питання: чи зможуть ці
2,5 млн легко перейти на обслуговування
у банки і чи це буде
просто?
Просто не буде. Люди
завжди з недовірою ставляться до змін. Тим паче,
якщо вони існують тільки
на папері. Не секрет, що
в українських селах ні доріг, ні банків, ні банкоматів. Не говорячи вже про
те, що такі нововведення
для стареньких мають
бути підготовленими
і супроводжуватися освітньою кампанією.
— Як можна отак
взяти і перевести все
на карточку? Де я тут
розплачуся тією карткою, і де я гроші з неї
буду знімати? — питає
пенсіонерка Галина Василівна.
Якщо обіцянки ПФУ
справдяться, то їй з вересня доведеться опанувати банкомат і навчитися знімати гроші. Бо
розплатитися карткою їй
у селі ніде — в магазині
приймають готівку і встановлювати термінали для
оплат не планують.
Буцімто добрі наміри
та плюси банківського
обслуговування для людей поважного віку (особливо тих, хто проживає
у сільській місцевості)
перетворюються на великі проблеми.
Виглядає так, що
швидкий перехід «на
картки» викличе більше
складнощів, ніж зручностей, а ще, враховуючи
пандемію, становитиме ризик для здоров’я,
коли потрібно автобусом, де є велике скупчення людей, дістатися
до найближчого населеного пункту, бо більшість пенсіонерів мешкає в селах та невеликих
містечках, де або взагалі
немає відділень банків,
або вони нещодавно закрилися.
До того ж неможливо
самостійно зняти кошти

Н

Чи можуть пенсіонерів
змусити перейти
на обслуговування у банки?
Фото з вільних джерел.

З 1 вересня поточного року змінюються
правила виплати пенсій та державної
допомоги, і пенсіонерів та інших отримувачів
соцвиплат мають перевести на банківські
картки. Лише ті, хто досягнув 80-річного
віку, люди з інвалідністю, особи, що
потребують постійного стороннього
догляду, які є одержувачами соцдопомоги
особам, котрі не мають права на пенсію,
і допомоги на догляд, можуть обрати
доставку виплати або в Укрпошті, або
у банку. До нас звертаються читачі
із проханням роз’яснити постанову Кабміну,
аби з’ясувати, чи обов’язково пенсіонер
повинен обслуговуватися у банку, чи він може
продовжувати отримувати, як і раніше, пенсію
на пошті, не переходячи на картки?
в будь-який момент. Потрібно раз на місяць їхати
до найближчого банкомату (добре, якщо в межах одного населеного
пункту, часто — в інший),
додатково витратити
гроші на проїзд або просити зняти кошти родичів чи знайомих. І добре,
якщо в тому банкоматі
ще будуть гроші. А може,
доведеться приїхати
ще раз.

Але і ця статистика погіршується. Тільки за останні 5 років банківська
мережа зменшилася
на 40%. Лише протягом
2020 року кількість відділень скоротилася майже
на 870 одиниць, а вся
банківська система налічує лише 7134 відділення. Натомість Укрпошта
зберегла мережу з майже 11000 відділень.
Та найголовніше —

Хочеш закрити
пошту та звільнити
листоношу —
переведи пенсію
в банк.
Вибір — за вами.

раз на місяць їхати
« Потрібно
до найближчого банкомату (добре, якщо

не на друковану пресу.
За найскромнішими підрахунками, переведення
пенсіонерів на обслуговування в банки призведе до скорочення передплати на більш як 30%
від загального обсягу.
А мова ж іде про понад
1363 всеукраїнських,
1249 обласних і районних видань, які існують
завдяки передплаті в регіонах. Яку альтернативу
запропонують посадовці

в межах одного населеного пункту,
часто — в інший), додатково витратити
гроші на проїзд або просити зняти
кошти родичів чи знайомих. І добре,
якщо в тому банкоматі ще будуть гроші.
А може, доведеться приїхати ще раз.

»

Ще необхідно не тільки оформити картку, а й
періодично проходити
обов’язкову ідентифікацію у банку. І це неповний
перелік проблем, з якими стикаються пенсіонери.
Зважаючи на те, що
поштові відділення знаходяться майже у кожному населеному пункті,
а листоноші обслуговують мешканців усіх без
винятку сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддаленіших), можливості пошти
доставити та виплатити
пенсію на порядок вищі
за будь-який банк. Нині
зі ста міст, сіл та селищ
банківські відділення
та банкомати є лише в 4.

похилий вік, наявність
захворювань (чи інвалідності) часто роблять
процес отримання пенсії надзвичайно складним навіть поза межами
власного дому, а послуги
листоноші — не просто
зручними й корисними,
а й украй необхідними.
Адже листоноша не тільки принесе свіжу газету
та кошти додому, а й прийме оплату за комунальні
послуги, може продати
за соціальними цінами
товари першої необхідності.
Заміна поштарів
на банкомати має і інші
наслідки, зокрема, таке
рішення Пенсійного
фонду України вплиР

24 квітня та 1, 8 травня
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тужностях працює рупор
російської пропаганди.
Тому, коли останнім
часом так активно обговорюється питання
переходу на банківське
обслуговування, потрібно розуміти, що ця реформа зачепить не лише
Укрпошту, й видавничу
сферу. Тому ми закликаємо можновладців ще раз
подивитися на всі аспекти ситуації і знайти таке
рішення, яке б врахову-

мова ж іде про понад
« А1363
всеукраїнських, 1249 обласних
і районних видань, які існують завдяки
передплаті в регіонах.

»

видавцям, коли редакції
почнуть закриватися
через вимушене скорочення тиражів? І, головне, яку альтернативу
посадовці запропонують
українцям, для яких друкована преса часто залишається єдиним джерелом інформації? Особливо це стосується східних
областей, де на всіх поЛ
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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.

вало інтереси всіх сторін.
Підсумовуючи, наголошуємо: ПЕНСІОНЕР САМ ОБИРАЄ
МІСЦЕ ОТРИМАННЯ
ПЕНСІЇ — у відділенні
Укрпошти (доставить
листоноша) чи у банку
на платіжну картку. Як
визначено у нормативно-правових актах, що
регулюють виплату

та доставку пенсій, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку
або банківськими установами. Отже особисто
сам пенсіонер визначає,
де і як буде отримувати
належну йому пенсію.
Для цього він має написати власноруч відповідну заяву та надати
її до найближчого відділення Пенсійного фонду
України. Тобто, коли людині говорять, що йому
кошти тепер буде перераховувати банк на картку, а не Укрпошта, це порушення закону. Ніхто
без його письмової згоди
цього робити не може.
Тож, якщо ви виходите на пенсію й хочете отримувати гроші
вдома від листоноші,
або вже отримуєте
кошти на банківський
рахунок, але хочете
перейти на обслуговування в Укрпошту, потрібно зробити декілька простих кроків:
ц Заповнити заяву
на отримання пенсії
в Укрпошті.
ц Підготувати копії
документів, які потрібно
додати до заяви.
ц Надати пакет документів до найближчого
відділення Пенсійного
фонду України.
ц Отримати пенсію
у відділенні або вдома від
листоноші.
У період дії карантину, який встановлено
на рівні держави через
поширення коронавірусної інфекції, змінено
порядок виплати пенсії
та соціальної допомоги.
Якщо отримувач коштів
повідомив листоношу
або працівників відділення, в якому він отримує
пенсію, про захворювання або має візуальні
ознаки респіраторного
захворювання, можна:
ц призначити іншу
особу, яка буде отримувати кошти;
ц перенести виплату
пенсії на наступний виплатний період.
У будь-якому з випадків потрібно проінформувати про своє рішення
співробітника Укрпошти
(листоношу/працівників
відділення, яке обслуговує адресу проживання
отримувача коштів/оператора контакт-центру
Укрпошти) та надати вичерпну інформацію щодо
пенсійних документів
та контактних даних. n
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РІДНИЙ КРАЙ

Доброго дня
вам, люди!
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24 КВІТНЯ

«Де дороги?!»

25 КВІТНЯ

26 КВІТНЯ

Сонце (схід – 5.58, захід – 20.34, тривалість
дня – 14.36).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 15/16 день Місяця.
Іменинники: Артем, Хома.

Софія ГАВРИЛЮК

Н

27 КВІТНЯ

Сонце (схід – 5.56, захід – 20.35, тривалість
дня – 14.39).
Місяць у Скорпіоні. 16/17 день Місяця.
Іменинники: Антон, Іван, Мартин.
Центр Рожища з «макіяжем»: ями дбайливо окреслені білою фарбою та ще й
підведені червоним пунктиром.

на вулиці Незалежності, запевнив, що ці проблеми бачить, що ям
не буде — й то незабаром. Мовляв, у бюджеті цього року закладено 580 тисяч гривень на поточні
ремонти комунальних доріг, серед

У Колодяжному квітує Лесин кизил
Фото Ольги БОЙКО.

Євгенія СОМОВА

опри солідний вік (114 весен!) деревця добре почуваються на нашій землі, прижилися й щороку (зазвичай кизил
квітує у нас наприкінці березня – на
початку квітня) тішать око пишним
цвітом, а згодом дарують смачні
ягоди.
Кущі-дерева на території літературно-меморіального музею поетеси в Колодяжному нині уже мають по кілька стовбурів і займають
чималу площу. У їхній тіні люблять
відпочивати екскурсанти: слухають
шум листя й намагаються уявити тогочасну атмосферу, коли тут лунали
голоси Косачів.
Тим часом знайшовся чоловік,
який узявся розмножити Лесин
кизил. Садівник Остап Михаць вирощує з нього сіянці, щоб згодом

П

Цю дивовижну сонячну рослину
поетеса захотіла мати у своєму саду.

запропонувати охочим оселити їх у
своїх обійстях.
До слова, навіть у білоруському
Мінську висадили липи й калину на
честь 150-річчя з дня народження
знаної у світі поетеси. Ростимуть
вони у щойно створеному сквері
імені Лесі Українки, про появу якого
подбали представники посольства
нашої держави та української громади у Білорусі. n

них — і центральна міська вулиця.
Лататимуть тут найближчим часом.
Цікаво, чи встигнуть до Великодня?
Бо ж візерунки на асфальті виглядають, як сліди від публічних ляпасів. n

n Золоті слова
«Великого бажайте! …Людина росте зі своїми задумами
і своїми планами. Високі пориви
її підносять, а низькі і грішні похоті руйнують. Правда, не кожний вродився генієм і не кожному дав Бог довершувати
спасенні діла і повертати умовинами часу, немов коловоротом, але кожному дано бажати
«великого», молити Бога про те,
помагати посильно у великих
духовних будовах, бо з дрібних
цегол виростає гігант. Кожний
може чинити добре, а в кожному доброму є і велике».
Йосиф СЛІПИЙ
(1892–1984 рр.),
єпископ
Української
грекокатолицької
церкви,
кардинал
Римокатолицької
церкви
Фото Роксолани ВИШНЕВИЧ.

Село, про яке пишуть книги
У Древинях Іваничівської громади презентували книгу «Вікують
усміхаючись Древині»
Роксолана ВИШНЕВИЧ

втор цього історико-краєзнавчого дослідження — засновниця Нововолинського
історичного музею, громадська
активістка Надія Войтюк, сама
із села Мишів Іваничівського району. У виданні вона досліджує
віхи минувшини маленького волинського села, інтригує цікавими долями його мешканців,
з якими тісно переплелася стежка
її родини. Крізь призму спогадів,
наукових розвідок, журналістських публікацій мережить істо-
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Сонце (схід – 6.02, захід – 20.30, тривалість
дня – 14.28).
Місяць у Діві/Терезах. 13/14 день Місяця.
Іменинники: Микола, Петро, Олександр.
Сонце (схід – 6.00, захід – 20.32, тривалість
дня – 14.32).
Місяць у Терезах. 14/15 день Місяця.
Іменинники: Василь, Давид, Іван.

Таке питання поставили
рожищенській владі
явно не ліниві місцеві
мешканці — написали
його великими літерами
на проїжджій частині однієї
з найгірших вулиць

Відома українка привезла в
березні 1907 року на Волинь
із Криму два саджанці, які й
досі ростуть біля садиби

23 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.04, захід – 20.29, тривалість
дня – 14.25).
Місяць у Діві. 12/13 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Максим, Федір.

Фото: Суспільне.Волинь.

евідомі, які, вочевидь, втомилися викручувати вліво-вправо кермо своїх автівок навіть
у центрі рідного міста, обмалювали
ще й обвели пунктиром кожнісіньку
яму й вибоїну на перехресті Мостової, Шилокадзе й Промислової.
«Скільки разів на день їдеш,
стільки ту яму об’їжджаєш», — поділився наболілим із журналістами
Суспільного водій Іван Кришталь.
Звісно, таких же незадоволених,
як він, тут багато.
Рожищенський міський голова
В’ячеслав Поліщук, який мав нагоду оцінити напис «Де дорога!?»

3

рію типового волинського села,
де поєдналися радість і смуток,
розчарування й злети, трагедії й
перемоги.
Серед героїв оповідей Надії
Наумівни — талановита художниця Валентина Протопоп, яка
попри інвалідність не скорилася
важкій долі й творить прекрасні
картини. Пише авторка й про інших вихідців із села, які успіхами
в різних сферах прославили свою
малу батьківщину. Особливо ж
щемливо виписана історія храму
і його священнослужителів, які несуть слово Боже древинчанам. n

Щоб село гріло душу,
його треба вміти любити.

28 КВІТНЯ

Сонце (схід – 5.54, захід – 20.37, тривалість
дня – 14.41).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 17/18 день Місяця.
Іменинники: Анастасія, Андрій, Василина.
29 КВІТНЯ

Сонце (схід – 5.52, захід – 20.38, тривалість
дня – 14.46).
Місяць у Стрільці. 18/19 день Місяця.
Іменинники: Антон, Вадим, Ірина.

n Погода

«Бий, лоза, не
ображай, всього
доброго бажай!»
25 квітня —
Вербна неділя
Наприкінці другого місяця весни наші
предки частіше, аніж зазвичай, навідувалися
до водойм – хотіли знати, прийшло справжнє
тепло чи ні. А підказкою їм була верба: за прикметою, якщо вона розпушилася до 25 квітня
– сильного холоду вже не буде
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 23 квітня буде хмарно з проясненнями.
Вночі без опадів, вдень невеликий дощ, місцями
гроза. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря по області вночі — 0–5 градусів тепла, на поверхні заморозки від нуля до мінус 5. Вдень 5–10 градусів із позначкою «плюс».
У Луцьку вночі від 0 до +5, вдень 8–10 тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше цього дня було 1950-го — плюс 27, найхолодніше — 1991-го, мінус 3 градуси.
24-го –хмарно з проясненнями, вночі без
опадів, вдень місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний, 7–12 метрів за секунду.
Вночі заморозки від 0 до 5 градусів нижче нуля.
Вдень — від 5 до 10 градусів тепла.
25-го — мінлива хмарність, місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний,
5–10 метрів за секунду. Вночі заморозки 0 — мінус 5 градусів, вдень температура повітря від
4 до 9 градусів з позначкою «плюс».
У Рівному 23 квітня буде хмарна погода,
дощитиме. Повітря прогріється
огріється
я
до 9 градусів. 24 й 25 квітня
опадів не буде, але хмуриуритиметься. Вдень — до 7 тепла. Вітер західний 5–7 метрів
етрів
за секунду.
Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72–38–94
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n Політика
Тищенка (нардеп від «Слуги
народу», який під час карантину влаштував гучну вечірку. —
Ред.) чітко проявила сутність
влади періоду Зеленського —
імітатори. У всьому. ПреЗЕдент, що обіцяв привести
до влади «нових людей», привів колективного тищенка».

Більшість українців не хочуть,
щоб Зеленський знову балотувався
Співвітчизники вважають його дилетантом
Дарія КЛИЧ

Фото із сайту glavcom.ua.

а запитання «Як би ви
оцінили в цілому нинішню владу Президента
Володимира Зеленського?»,
57,1% назвали її непрофесійною і дилетантською,
ще 16,3% вважають її популістською. Компетентною
її назвали 12,1% українців.
Про це свідчать результати опитування Центру SOCIS,
проведені напередодні другої
річниці другого туру прези-

Н

мужності,
принаймні подумки
самі собі повторіть
питання, які ви
ставили Порошенку
два роки тому на
стадіоні.

»

дентських виборів і оприлюднені в інформаційній агенції
Інтерфакс.
Позитивно роботу Зелен-

виборів ще забагато часу.
Дослідження проводилось
із 8 по 12 квітня 2021 року. Загалом було опитано 2000 респондентів.
КОМЕНТАРІ
Євген МАГДА,
політолог:

Зеленський,
« Пане
наберіться
52,1% опитаних уже не бажають бачити Володимира Олександровича
на посаді Президента.

ського на посаді Президента
оцінили 12%. А 30,4% дають
негативну оцінку. 54,2% вважають, що є як позитивні, так
і негативні результати. Розчарування відчувають 45%,
тривогу і страх — 22%, ненависть — 6%. Надію зберігають 26%, симпатію — лише
4% і тільки півтора відсотка —
гордість. Загалом у ставленні

українців до влади домінують
негативні емоції.
На запитання «Чи підтримуєте ви те, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій
другий президентський термін на виборах у 2024 році?»,
більшість (52,1%) опитаних
відповіли, що не підтримують,
26,2% підтримують, ще 15,9%
вважають, що до наступних

Іванна
КЛИМПУШЦИНЦАДЗЕ,
народний
депутат
від фракції
«Європейська
Солідарність»:

«Два роки
після виборів —
це практично
екватор президентства, з урахуванням, що
останній його рік то вже буде
виборча кампанія. Два роки
тому говорили: «Якщо буде
треба — знесемо». Багато
«знесунів» знайшли собі теплі
місця у системі влади, а Україна перетворюється на стабільного аутсайдера Європи.
Два роки показали, що чекати хорошого від Зеленського
можуть лише поодинокі громадяни».
Вікторія
СЮМАР,
народний
депутат:

«Історія з
VIP-святкуванням

«Найтяжче усвідомлювати, якого удару зазнала найактивніша частина суспільства, яким принизливим було
загравання з Путіним, як боляче в українські серця б’ють
випади на зразок «какая разніца» і «украінскій рускій».
Тому хочеться звернутися
до Президента і його влади
загалом: може, час визнати
помилки і думати, як разом їх
долати? Звільніть політичних
в’язнів, поверніться обличчям до тих, хто не збирається валити з цієї країни, наберіться мужності, принаймні
подумки самі собі повторіть
питання, які ви ставили Порошенку два роки тому на стадіоні. Бо життя, як бачите,
виявилося іншим. Поверніть
нам Гідність і Гордість за державу. На наших кордонах —
ворог, і це, на жаль, не кіно.
А ми спроможні дати реальну
спільну відсіч». n

n Пульс тижня

«Я

відомив заступник голови фракції
Олександр Корнієнко.
Тим часом інший скандальний «слуга»-депутат Олександр
Дубінський заявив, що візит
Шевченка до Лукашенка узгоджений з Офісом Президента
і потрібен для того, щоб «переключити увагу з чергового
«зашквару» кума Єрмака Миколи Тищенка (влаштував гулянку в карантин. — Ред.)». «Бурмотіння Корнієнка про те, що
фракція вимагатиме від Шевченка пояснень — фейк і маніпуляція», — додав Дубінський. n

n Пряма мова
Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, письменник та
політик, борець за Незалежність України, один із засновників
Народного Руху України, який помер 17 квітня на 79-му році
життя:

«

Сама свобода нікому нічого не
дає. Це лише стан душі людини,
який дає можливість домогтися
навіть неможливого... Слава не
лише Україні! Слава тим, хто не
зневірився в її майбутньому!

ТРАВЕНЬ – ГРУДЕНЬ

30 км
на 4-му енергоблоці ЧАЕС

Проведення недостатньо
підготовленого електричного
експерименту
Низький рівень культури
операторів, керівництва як
станцій, так і Міністерства
електрифікації в цілому в галузі
ядерної безпеки
Недостатній рівень безпеки
графіт-уранового реактора
РБМК-1000

31

особа
загинула
після аварії

радіація поширилася у вигляді радіоактивної
хмари, яку виявили не тільки в Північній і Південній Європі, а й в Канаді, Японії та США

5сільгоспугідь
120 кв. км
4 920 кв. км

Загальна площа
постраждалих регіонів
тис. кв. км
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СУМАРНА РАДІАЦІЯ
ІЗОТОПІВ, ВИКИНУТИХ
У ПОВІТРЯ, БУЛА В
30–40 РАЗІВ БІЛЬШОЮ,
НІЖ ПРИ ВИБУХУ

ЧОРНОБИЛЬ
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АТОМНИХ БОМБ
У ХІРОСІМІ

НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНІ ХВОРОБИ, ВИКЛИКАНІ РАДІАЦІЄЮ

вроджені
катаракта серцево-судинні рак щитовидної лейкемія
патології у дітей
залози
захворювання

Білорусь

46

Росія

8,4 млн
жителів зазнали
радіоактивного
Україна опромінення

50

ДОЗИ РАДІАЦІЇ, ОТРИМАНІ НАСЕЛЕННЯМ

дуже хотів би, щоб Україна була нашою, щоб ми
як слов’янські народи,
три братні народи були разом», —
заявив у розмові з українським
нардепом самопроголошений
білоруський керманич.
«В Україні вас не просто поважають, а люблять і цінують. Для
мене дуже велика честь із вами
познайомитися, я давно мріяв.
Правда, щиро… Соціологія показує, що на сьогодні 36% українців
хотіли б бачити вас президентом
України», — відповів Євген Шевченко.
Скандальну зустріч прокоментували в партії «Слуга народу».
Там сказали, що це особиста ініціатива депутата і він не представляє Україну. Також фракція може
вимагати від нього пояснень, по-

зона
радіоактивного
зараження
в радіусі

забрудненої
території

Після аварії швидко звели
бетонний саркофаг

ГОЛОВНІ ПРИЧИНИ КАТАСТРОФИ

Петро МАКАРУК

160 кв. км

Пожежу гасили більше 100
пожежників з міста-супутника
Прип’ять, а також гвинтокрили, які
скидали на реактор пісок, глину і
спеціальні суміші

Фото із сайту rbc.ua.

Нардеп партії Зеленського
Євген Шевченко провів
зустріч із «президентом»
Білорусі (на фото)

26 КВІТНЯ– 9 ТРАВНЯ

26 КВІТНЯ
Вибух 4-го енергоблоку ЧАЕС зруйнував
стальну і свинцеву обшивки реактора,
у повітря піднялось більше 60 тонн
радіоактивних матеріалів

ПОСТРАЖДАЛИ

«Слуга народу» поїхав
на поклон до Лукашенка

1986–1989 100 м3в

600 000 ліквідатори
1986 33 – м3в

116 000 евакуйовані
1986–2005 < 100 м3в

270 000 жителі зон
із «суворим
контролем»
1986–2005 10–20 м3в

5 000 000 жителі
інших забруднених
зон

у 1986–1987 р.р.
для переселенців побудували

ПРОГРАМА ЛІКВІДАЦІЇ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ АЕС

23 000
будівель

15 000
квартир, гуртожитків

2010–2013

2013–2022

2022–2045

2045–2065

ядерне паливо
вилучать з АЕС
і перемістять в
довгострокові
сховища

консервація
реакторних
установок

експерти будуть
чекати зниження
радіоактивності
реакторних
установок

установки
демонтують, а
місце, на якому була
розташована станція,
очистять

Дані: Chornobyl.in.ua, ТСН, Українська правда

800
закладів соціальної
та культурної сфери

www.volyn.com.ua
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n Політика

«Залишите команду Порошенка —
і питання кримських татар
вирішуватимуть швидше»
Фото із сайту atr.ua.

Таку умову поставив
народному депутату
від «Європейської
Солідарності» Мустафі
Джемілєву глава Офісу
Президента Андрій Єрмак
(обоє на фото)

П

Не піддавайтеся
російському вірусу
страху
ле чи допоможе нам у цьому страх? Ні, страхом не
перемогти. В ці квітневі дні ми входимо у восьмий
рік війни. Війни, якої ми не хотіли, не ініціювали й
не провокували. Ми ніколи не зазіхали на чуже, не прагнули поневолити інших чи загарбати чиюсь територію.
Війни, в якій ми захищаємо Богом дану нам землю, наш
народ і наші цінності.
І сусід–агресор добре знає, що протягом усього цього часу українці виявили таку силу духу та єдності, якої
мало хто від нас очікував. Нас не знищили обстріли й не
зламала брехня агресора. Тож уже вкотре в паніці російська влада ширить «вірус страху», який століттями вирощує й культивує, — погрожує знищити, брязкає зброєю,
збільшує психологічний тиск. Страх — дійсно небезпечний «вірус», що може вбити зсередини. Але страх — це
всього лиш інструмент, яким агресор хоче підкорити нас.
Не бійтеся!
Не падайте духом!
Ми — сильний народ і вміємо долати виклики. Пригадайте події 2014 року, як тоді поширювали «вірус
страху», але перед лицем справжньої небезпеки страх
зник, натомість молитви Церков та єдність народу, сила
армії та мудрість дипломатів стали стіною супроти планів агресора. Як результат — ми зберегли державність,
вибороли духовну незалежність, увічнену в Томосі, завоювали міжнародну підтримку, виховали сильну молодь,
зуміли сформувати потужну оборону на лінії фронту і в
серцях мільйонів співвітчизників.
Немає сумніву, переможемо й цю навалу. Наша Церква молиться за визволення від чужинців. Наші капелани
опікуються військовими. Українська Церква — з українським народом.
«Не страшіться і не бійтеся їх; Господь, Бог ваш,
іде перед вами; Він буде боротися за вас…». (Втор.
1: 29 — 30). n

А

— не зрадник. Наш лідер — історична
« Киримли
особистість, що пройшла не коридори Офісу очільника
країни, а радянські табори. Ми — ВСІ — на принизливі
угоди ні з окупантами, ні з колаборантами, ні з ким
НІКОЛИ не йшли, не йдемо і не підемо.

»

Муждабаєв також оприлюднив знімок Мустафи Джемілєва
з таким коментарем до нього:
«На цьому моєму фото весни 2014 року — Мустафа–ага
в номері готелю «Україна» в
Москві через пів години після
телефонної розмови з Путіним.
У відповідь на питання: «Що я
можу зробити для кримських
татар?» — Джемілєв сказав
російському фюреру: «Все,
що ви можете для нас зробити, — прибрати з Криму ваші
війська». А тут якийсь Єрмак із
якимись своїми «умовами»…».

ДО РЕЧІ

Під час нещодавнього
візиту Володимира Зеленського в Туреччину у складі української делегації не
було керівництва Меджлісу.
За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, «в першому варіанті програми візиту
вони були, але їх викреслив
Єрмак». «Єрмак продовжує
російську політику в Україні,
воюючи з кримськотатарським народом», — заявив
політик. n

n З перших уст

«Пане Путін! Пропоную зустрітися
у будь-якій точці українського
Донбасу, де йде війна…»
Фотоколаж із сайту slovoidilo.ua.

З вівторкового
відеозвернення
Президента України
Володимира Зеленського
до народу у зв’язку із
загрозою вторгнення
російської армії
«Одного разу Президент
РФ сказав: якщо бійка неминуча — потрібно бити першим.
Але, по–моєму, сьогодні кожен
лідер повинен розуміти, що
бійка не може бути неминучою,
коли мова йде не про підворіття і хуліганів, а про реальну війну і мільйони людських життів. І
що, на відміну від бійки, у війні
програють усі сторони…
 На засіданнях радників
«Нормандської четвірки» і підгрупи з питань безпеки в ТКГ
обговорювалося відновлення
режиму повного припинення
вогню, але, незважаючи на погодження всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну
заяву. При цьому прозвучала
пропозиція зустрітися на лінії
розмежування, щоб максимально точно побачити і зрозуміти
ситуацію. А що мені розуміти?
Я кожен місяць там буваю. Пане

ЕПІФАНІЙ,
митрополит Київський і всієї України,
предстоятель Православної
церкви України

Всі ми прагнемо встановлення справедливого
миру. Мир — природний стан людства. Господь
Ісус Христос часто звіщав, як істину і побажання:
«Мир вам». Не маю сумніву, що Україна, з милості
Божої, здобуде мир

Дарія КЛИЧ

ро це на своїй сторінці в
соціальній мережі «Фейсбук» написав журналіст,
заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.
«Гордість України — лідер кримського народу, легендарний борець за права людини в СРСР
дисидент Мустафа Джемілєв —
в ефірі телеканалу ATR розповів
про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа–ага вийде з партії Порошенка — питання кримських татар
почнуть вирішуватися швидше»,
— зазначив Муждабаєв.
«Це не тільки аморальна поведінка, а й діяльність в інтересах ворога на державній службі.
Люди, здатні на таке, здатні на
все, — написав Муждабаєв. —
Киримли — не зрадник. Наш
лідер — історична особистість,
що пройшла не коридори Офісу
очільника країни, а радянські табори. Ми — ВСІ — на принизливі угоди ні з окупантами, ні з колаборантами, ні з ким НІКОЛИ
не йшли, не йдемо і не підемо.
Радимо тим, хто намагається
говорити з нами, як з «нижчими»: по собі про нас не судіть».
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n Болить!

Під Широкиним
загинув Давид Шартава —
наш воїн з Грузії
Він родом із Тбілісі,
до Збройних
сил України
прийшов у складі
«Грузинського
легіону»

Фото із сайту kolo.news.

Василь КІТ

Володимир Зеленський: «Україна не починає війну першою,
але Україна завжди стоїть до останнього».

Путін! Я готовий піти ще далі і
запропонувати вам зустрітися
в будь–якій точці українського
Донбасу, де йде війна…
 Чи хоче війни Україна? Ні.
Чи готова вона до неї? Так. Чи
перестане Україна боротись за
мир дипломатичним шляхом?
Ніколи. Чи буде Україна в разі
чого себе захищати? Завжди.
Наш принцип простий: Україна
не починає війну першою, але
Україна завжди стоїть до останнього.

 Ми не боїмось, бо Україна-21 не має ілюзій. Розуміє,
хто справжній друг і брат. Розуміє всі можливі сценарії та
знає, що буде робити у відповідь за будь–якого розвитку ситуації. Ми не боїмось, бо в нас є
неймовірна армія та неймовірні
захисники. Ми не боїмося, бо
в нас неймовірне суспільство,
яке готове до масової волонтерської мобілізації. Ми не боїмося, бо ми — прекрасна нація
прекрасних людей». n

станнім
часом
служив у складі
128–ї окремої гірсько–штурмової бригади.
«Щирі співчуття родині
полеглого воїна. Розділяємо біль втрати з близькими та зробимо все, аби
противник пожалкував,
що вчинив цей злочин»,
— йдеться в повідомленні
128–ї ОГШБр «Закарпатський легіон».
Давид «Дато» Шартава на війні із 2016 року.
Він захищав Грузію, коли
на неї напала Росія. Про
своє рішення підтримати
українців казав: «Багато

О

Грузин «Дато» до останнього
подиху боровся за Україну.

українців загинуло за нас
— за Абхазію, за Грузію,
допомагали у 2008 році…
І завжди допомагали. Це
брати наші. Так що братів
треба підтримати. Головне, щоб тут був мир. Мир
і свобода. І щоб ми виграли». n
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n Уроки пандемії

«Не вірте в затишшя… Вірус нікуди
не зник, люди хворіють…»

Оксана КОВАЛЕНКО,
редактор відділу
освіти й культури

Дорогі наші
...труби

Ці слова генерального директора Дніпропетровської обласної
клінічної лікарні Сергія Риженка на його сторінці у фейсбуці
не зовсім співпадають із офіційною оцінкою ситуації. У МОЗ
кажуть, що пік третьої хвилі пройдено, епідемія йде на спад

«Ви знаєте, ми ж тут усім селом їх
купували. На півтора кілометра! То
було таке, що люди паї продавали, щоб
заплатити за ті труби. А тепер віддай
гроші, що по них газ іде! Невідомо за
що! Ще й ціну піднімають», – нарікав наш
читач із Горохівщини, зателефонувавши в
редакцію

Фото з сайту.slovoidilo.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ДВІ ТОЧКИ ЗОРУ ЩОДО
COVID-19: ЗАЛЕЖИТЬ, ЗВІДКИ
ДИВИТИСЯ

аких, як цей чоловік, в Україні багато. Людям
важко збагнути направду ненормальну річ:
ніхто не взяв і не бере до уваги, що свого
часу вони тягнулися з останніх сил, аби лиш у селі
з’явився газ, – а тепер ніби того не було, з них
приватна структура (облгаз) бере гроші за транспортування кожного кубометра. Не платить за
оренду труб жодної копієчки ані в держбюджет,
ані в інший та ще й піднімає ціну при загальному
зубожінні. Із січня цього року можемо «радіти»:
після серії протестів регулятор (НКРЕКП) обмежив тариф із транспортування на рівні 1,79 грн за
кубометр. Однак люди чекають справедливості, а
не її імітації. На цьому фоні, як ковток свіжого повітря, сприймається намір депутатів Волинської
облради звернутися до уряду, щоб той прийняв
рішення про передачу газорозподільних систем
у спільну власність територіальних громад краю.
Минулого тижня цю пропозицію підтримала майнова комісія.
Треба сказати, що волинська влада не перша
порушує це питання. У Чернівецькій області є Рукшинська територіальна громада, яка взялася довести, що частина газорозподільної мережі (ГРМ)
в її власності. Тепер керівництво громади хоче
укласти договір оренди з місцевим газопостачальником. У Мукачевому вже передали вуличні
газопроводи (а це 64 км) на позабалансовий облік управління міського господарства. Порушено
це питання й на Львівщині. Депутат Волинської
облради Ігор Лех, який ініціював важливі зміни в
нас, пропонує почати з доручення облдержадміністрації та Волиньгазу упродовж місяця сформувати списки ГРМ на території різних громад. Не
треба гадати на кавовій гущі, щоб спрогнозувати,
як сприймуть це газопостачальники. Власне, коментарі вже лунають: і наші спеціалісти, й з інших
областей в один голос кажуть, що обслуговувати труби – дуже складна й відповідальна робота.
Мало що не збиткова. Але ж із досвіду знаємо,
що олігарх ніколи не візьметься за «відповідальність», якщо вона не дзеленчатиме монетами. А
тут узявся й не відмовляється!.. Лиш маємо бути
готовими до того, що в таких бажаних перспективних змінах з претензією на відновлення справедливості є нюанси: опікуватися таким стратегічним
майном муситимуть комунальні підприємства. А
згадаймо, як довіряємо ми управлінцям нинішніх
підприємств. n

Т

Фото з сайту volynnews.com.

Шановні колеги, керівники та спеціалісти служб охорони праці, представники
профспілок та громадські інспектори
з охорони праці, ветерани технічної інспекції та Держпраці!
Міжнародною організацією праці (МОП) 28 квітня
оголошено Всесвітнім днем охорони праці.
Щиро вітаю вас із Всесвітнім та Днем охорони праці
здоров я,
в Україні. Бажаю усім вам міцного здоров’я,
мки, наснаги
и
сил, розуміння та витримки,
ному рободо праці та безпеки на кожному
чому місці.
рям та праЩира подяка нашим лікарям
цівникам медичної галузі, які щодня бонавірусом
рються з небезпечним коронавірусом
та рятують людські життя.
агою
З повагою
офголова Федерації профсті
спілок Волинської області
аІванна ДубинкаФілозоф..

www.volyn.com.ua

«Пливемо за течією. ПЛР-досліджень робимо мало: у 4 рази
менше, ніж росіяни, у 6 — порівняно зі США, у 25 разів менше, ніж
у Данії. Епідрозслідувань не проводимо (служба ліквідована).
Адресного захисту груп ризику
нема. Вакциновано першою дозою 1,2% населення. Другою —
5 осіб…», — прогнозує подальше
поступове зростання смертності
від COVID-19 імунолог Андрій Волянський.
Так, за попередню добу в Україні 429 недужих померло, було госпіталізовано 4 411 коронавірусних
хворих. Методом ПЛР протестували менше 47 тисяч осіб, виявили
понад 12 тисяч інфікованих.
На Волині станом на вчорашній
ранок зареєстрували 382 нових
підтверджених випадки зараження, летальних — 7. Днем раніше
було 10 жертв COVID-19. У сусідній
Рівненській області вчора повідомили про 616 свіжовиявлених інфікованих за добу, 7 хворих померло.
Цікаво, що лікарі, які рятують
пацієнтів із важкими формами
COVID-19, мають інший погляд
на проблему, ніж чиновники. Зсередини вона виглядає тривожно.
«Коли серце вимикається…
Турбує «всесвітня» втома, відчуваєте дратівливість, депресію, небажання жити — це не ви, це хвороба,
яка має назву COVID-19. «Підгоряють» мізки, страждає центральна
нервова система, імунка дає збої.
Сьогодні я зустрів свого старого друга на лікарняному ліжку.
Колишній спортсмен. Раніше його
сили вистачило б на десятьох. Тепер Євген ледве розтулював рот.
У кращому випадку за три місяці
він повернеться до свого колишнього самопочуття. Не вірте в затишшя, воно часто буває перед бурею», — застерігає коронаскептиків керівник клініки Сергій Риженко
з Дніпропетровська.
«Існує лише дві точки зору
щодо COVID-19: дивлячись із вулиці на вікна лікарні, і визираючи
з палати через вікно на вулицю!» —
лаконічно висловив свою позицію
у фейсбуці волинський пульмонолог Олег Яковенко, який понад рік
витягує хворих у коронавірусному
шпиталі в Боголюбах. І його підтримали в коментарях більш як пів
сотні людей, яким не пощастило
розминутися з інфекцією.
А от очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу випромінював «стриманий оптимізм»: «Ми всі
бачимо, як на сьогоднішній день
важко і з якою кількістю випадків
щодня стикаємося. Але водночас
можна констатувати, що ми пройшли пік захворюваності».За словами Степанова, минулого тижня
занедужало майже на 13,5 тисячі
осіб менше, ніж позаминулого,
і кількість госпіталізацій спадає.
Згодні з ним і науковці.
«Смертність від COVID-19 пе-

Хоч і кажуть, що пік захворюваності пройдено,
про маску забувати не варто.

ребуває у завершальній фазі
плато, очікується зниження її найближчими днями», — йдеться
у прогнозі вчених НАН України
на період з 20 квітня по 4 травня.
«ЩЕ ТРЕТЯ ХВИЛЯ
НЕ ЗАВЕРШИЛАСЯ, А ТРЕБА
ГОТУВАТИСЯ ДО ЧЕТВЕРТОЇ»

Станом на ранок середи,
21 квітня, у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки. Волинь залишається
«помаранчевою». Показник госпіталізацій вище за визначений
у 60 на 100 тис. населення зафіксовано у 18 регіонах, зокрема й у Волинській та Рівненській
областях. Рівень завантаженості
ліжок залежить від «рейтингу» лі-

муться, добираючись до родичів
у гості. Хтось каже, що тривалі
вихідні, навпаки, відіграють роль
маленького локдауну і ситуація
поліпшиться. Але кожному зрозуміло, що насправді все залежатиме від рівня епіднастороженості людей: якщо будемо дбати
про власну безпеку, то чергового
«піку» уникнемо.
Та чи надовго? Нещодавно
голова Комітету Верховної Ради
України з питань здоров’я нації
Михайло Радуцький заявив, що
потрібно готуватися до четвертої
хвилі коронавірусної інфекції, яка
накриє Україну восени.
Учені прогнозують, що вона
може бути більш загрозливою
через поширення нових штамів
коронавірусу. В Індії нещодавно

вихід попередити четверту хвилю
« Єдиний
коронавірусу — значно прискорити темпи
щеплень. Україна може не встигнути вакцинувати
70% громадян до кінця року.

»

кувального закладу. Так, загалом
на Волині розгорнуто 2052 інфекційних ліжкомісця, з них на початок тижня були зайняті 1086 (тобто 52,9%). Але в обласній клінічній
лікарні цей показник становить
83,8%, в обласній інфекційній
лікарні — 78,1%, у Нововолинській центральній міській — 70%,
у Ковельському МТМО — 62,3%.
Хворі просяться в ті медзаклади,
де більше шансів одужати, де є сучасне обладнання й кваліфіковані
спеціалісти.
Нещодавно повідомили, що
посилювати заборони до Великодня, який цього року святкуватимемо на початку травня, МОЗ
не має наміру, як, до речі, й послаблювати.
«Діятимуть ті обмеження, які
вже введені в регіоні», — зазначив Максим Степанов і висловив
сподівання, що ближче до Великодня більшість областей України
перебуватимуть у «жовтій» або
«помаранчевій» зонах карантину.
Хтось побоюється, що після свят
захворюваність стрімко зросте,
адже люди активно переміщати-

виявили новий штам, до складу
якого входить дві мутації вірусу.
Він може виявитися небезпечнішим за «британський» і «південноафриканський».
У перший рік пандемії лікарі
вважали, що повторне зараження
можливе через шість — дев’ять
місяців після хвороби. Українські епідеміологи проаналізували 1200 випадків повторного
інфікування COVID-19. Висновки
невтішні: найчастіше люди знову
заражалися через три-чотири місяці.
«Єдиний вихід попередити
четверту хвилю коронавірусу —
значно прискорити темпи щеплень. Україна може не встигнути
вакцинувати 70% громадян до кінця року», — «прозрів» Радуцький.
До речі, станом на 20 квітня у нас було щеплено всього
477833 людини, за добу додалося
15042. Тим, хто імунізувався однією дозою препарату Covishield,
обіцяють другу ін’єкцію через
12 тижнів після першої. Про час
та місце вакцинації кожному повідомлятимуть особисто. n
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«Для спостереження за угіддями
ми залучили навіть приватну авіацію,
але краще не допустити вогняне лихо в ліс,
аніж з ним воювати»
Головний лісівник Волині Олександр Кватирко і його колеги розповідають про те,
яких протипожежних заходів вживають в області, аби зберегти «легені планети»
Фото пресслужби ВОУЛМГ.

Сергій ЦЮРИЦЬ

араз у нас функціонує 21 лісова
пожежна станція,
52 пожежно–спостережні
вежі, з яких 37 обладнані системою телевізійного нагляду за лісовими масивами, є
45 пожежних автомобілів та
2 машини високої прохідності, 48 мотопомп, 11 лісопожежних модулів, 20 пожежних цистерн, 2 професійні
квадрокоптери ФАНТОМ-4
PRO, 129 колісних тракторів
із плугами типу ПКЛ — 70 та
інше обладнання і засоби пожежогасіння, — акцентує начальник Волинського ОУЛМГ
Олександр Кватирко. — Для
спостереження за лісовими
угіддями ми також залучили
приватну авіацію. Минулого
року облаштували 5997 км мінералізованих смуг та провели догляд за 12607 км діючих,
поновили дороги протипожежного призначення. Та все
ж краще попередити або ж не
допустити лихо в ліс, аніж з
ним воювати. Протипожежна
робота — найголовніша лінія
захисту лісів. За останнє пів
століття найбільшими викликами для лісівників Волині залишаються пожежі, вітровали,
повені та ураження лісових
масивів шкідниками. І якщо
повені і підтоплення призводять до втрат раз на десять
років, буревії завдають суттєвих збитків раз на десять–
двадцять літ, а пік уражень
шкідниками буває раз на три–
чотири десятиліття, то вогонь
може прийти у будь–яку пору
року і завдати непоправної
біди природі та людям. Тому
завдання лісівників — не допустити його появи.
Глобальне потепління ці
ризики тільки посилило. В
Україну, і на Волинь зокрема,
прийшли малосніжні зими, посушливе і спекотне літо. Ризиків додав небувалий стрибок

—З

Під час візиту на Маневиччину депутатів обласної ради Олександр Кватирко (у центрі)
розповів обранцям громади про сучасні системи відеонагляду за лісами.

кількості автотранспортних
засобів, людська мобільність.
Виїхати на шашлики, по ягоди та гриби, за лікувальними
рослинами для багатьох стало не просто хобі, а роботою.
Це сотні тисяч відвідувань лісу
щорічно. І майже стільки ж великих і малих вогнищ, які часто залишаються без нагляду.
А ще — сезонні господарські підпали. Їх не сотні, а тисячі. Вони знищують не тільки
польову і болотну рослинність,
а й дістають з усіх напрямків
лісові угіддя, створюючи загрозу нищення державного
лісового ресурсу, щоб звести
нанівець працю багатьох поколінь лісівників, дітей, громадськості. Це при тому, що
на Волині третину її території
займають ліси, а працівників
лісової охорони залишилося менше семи сотень. І на
одного припадає понад 10
тисяч гектарів лісових угідь.
Всі польові, болотні, господарські, навіть придорожні
і призалізничні, як правило,
легкозаймисті смуги — також
у полі їхнього зору, бо ні залізничників, ні автодорожників

випалювання травостою або ж
чагарників на їхніх територіях
не хвилюють. А ще ж є меліоративні канали, протяжність
яких сотні, якщо не тисячі кілометрів. І їх двічі на рік також
випалюють від очерету, сухотрав’я і чагарників. І кілька
тисяч стихійних сміттєзвалищ,
що кожного року з’являються
з вини «господарів», які ще й
пробують їх спалити.

ніх сам на сам з усіма вищепереліченими проблемами.
Під час останнього візиту депутатів обласної ради
на чолі з головою Григорієм
Недопадом на Маневиччину
Олександр Кватирко висловив
ініціативу — хоча б 10% коштів
з екологічного податку спрямовувати на протипожежні чи
інші необхідні лісогосподарські заходи. Адже лісівники

лісівники готуються до найрізноманітніших
« Волинські
ситуацій, готові будь–якої миті вступити у битву за
ліс, та все ж воліють зробити все від них залежне,
щоб вогонь лісами не розгулював, не загрожував
і з боку болотних та господарських угідь.
Ні державі, ні місцевим
громадам до цих вогняних
викликів, як правило, руки не
доходять, закони не працюють, за свідомість таких наших співгромадян борються
практично лісівники та рятувальники.
Держава жодних коштів на
протидію вогняній стихії лісівникам не дає, лишивши остан-

постійно виїжджають на гасіння пожеж в екосистемах,
що фактично є відповідальністю громад. Поки ж питання
вирішується, працівники лісу
трудяться, тому що настала
гаряча пора. В останні теплі
дні на Волині практично щодня є загоряння сухої трави.
Це вже «традиційно».
Як же волинським лісів-

Р Е К Л А М А

БРИГАДА
МАЙСТРІВ
ВИКОНУЄ
ПОКРІВЕЛЬНІ
РОБОТИ:
ремонт даху, заміна
старого покриття,
металочерепиця
(у межах
Горохівського
району).
Тел. 066–336–3223.

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

Тел. 0665298726.
ЗАПРОШУЄМО
НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ.
Метод роботи – вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта)
забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.: 067 361 88
59, 067 361 47 27.

»

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

никам упродовж останнього
десятиріччя вдається уникати
масштабних лісових пожеж,
які прокотилися Житомирщиною, Київщиною, Луганщиною, іншими регіонами,
завдавши мільярдних збитків
державі, знищивши цілі села,
сотні людських осель? Простих відповідей на це питання
нема. Тільки на удачу і щасливий випадок цього також не
спишеш. І реформаторська
політика тут ні до чого, вона
питання пожеж, вітровалів,
повеней і уражень лісових масивів шкідниками уникає.
Відповідь на це знають
тільки практики–лісоводи. Як
справжні господарі, з покоління в покоління вони передають досвід з протидії стихійним лихам, навіть вчаться
їх прогнозувати на кожному
конкретному напрямку.
На Волині — це величезний комплекс робіт на випередження. Це роз’яснювальна робота в садочках і школах.
Це й безпосередні конкретні
розмови в усіх громадах. Ледь
не під облік беруться всі любителі маївок і тихого полювання
за грибами і ягодами. Звісно,
і з мисливцями. Це 123 великі рекреаційно–відпочинкові
лісові комплекси вздовж усіх
доріг та понад 650 малих рекреаційних пунктів у глибинці лісових масивів. Це тисячі
кілометрів лісових доріг для
швидкого реагування, сотні пожежних водойм по всіх
маршрутах. Це повне охоплення відеоспостереженням
усіх державних лісових масивів.
— У підпорядкуванні Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства функціонує
24 державних підприємства,
які в свою чергу розділені на
121 лісництво, — розповідає
перший заступник начальника
Волинського ОУЛМГ Руслан
Войцеховський. — Безпосередньою охороною лісових
масивів займається державна лісова охорона в кількості
973 чоловіка, в тому числі 582
майстри лісу.
Волинські лісівники готуються до найрізноманітніших
ситуацій, готові будь–якої миті
вступити у битву за ліс, та все
ж воліють зробити все від них
залежне, щоб вогонь лісами
не розгулював, не загрожував
і з боку болотних та господарських угідь.
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НОВИНИ НАДСТИР’Я
n Гірко!

У Луцькому замку
побралися військові

Діючи за «інструкцією»,
віддала шахраям 17000 гривень
Чергові жертви повірили незнайомцям
і зосталися без грошей
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

тенета пройдисвітів потрапила жителька села
Мирне, що на Горохівщині. Після того, як 55-річна
жінка повірила в байку буцімто працівника банку,
з її картки зникли 14800 гривень.
У схожу халепу через довірливість потрапила й
36-річна мешканка Стариків, яка теж діяла за порадою «співробітника служби охорони». Діючи за його
«інструкцією», жінка поспішила оновити свою банківську скарбничку. В результаті залишилася без 17000
гривень.
Відомості про ці злочини внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відповідно до ч. 1 ст. 190
КК України. n
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Одружилися службовці 14-ї окремої механізованої бригади
Петро Мась та Анастасія Коноваленко. Зареєстрували сім’ю
захисників працівники Луцького міського відділу державної
реєстрації актів цивільного стану в рамках експрес-послуги
одруження «Шлюб за добу»
Фото зі сторінки Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Лучанин просить прокласти новий
тролейбусний маршрут
Таку петицію зареєстрував житель обласного
центру Артур Довжик
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

оловік пропонує збудувати тролейбусну лінію
і відкрити новий тролейбусний маршрут № 18.
Він має проходити через вулицю Львівську
до підприємства «СКФ Україна».
Автор петиції запропонував таку схему руху для
тролейбуса «СКФ Україна» — вул. Гордіюк: «СКФ Україна» — ЛПЕ — ЦУМ — вул. Гордіюк — дитяча лікарня —
автозавод — готель «Україна» — Братський міст —
Львівська (АС-2) — «СКФ Україна».
На думку Артура Довжика, цей маршрут значно
полегшить пересування Луцьком для мешканців громади.
Водночас міський голова Ігор Поліщук цього тижня повідомив, що на дороги обласного центру вийдуть
ще 7 автобусів. Йдеться про машини MAN A21 з екологічним стандартом Euro 5. Керівник каже, що таким чином у місті поступово реалізовується програма «Луцьк
без маршруток». n

Ч

Зниклий киянин їхав у Польщу,
а потрапив на Волинь
Знайшли Сергія Адінцова, який не виходив
на зв’язок із 16 квітня
Тетяна МЕЛЬНИК

оловік їхав автобусом «Київ–Вільнюс» за кордон,
але до місця призначення так і не дістався. Наступного дня житель столиці опинився на луцькому вокзалі. Втім, як туди потрапив, — не пригадує.
Сказав, що документів при собі не мав і голова була
розбита.
Родичі шукали чоловіка від 17 квітня, написали заяву
у поліцію в столиці.
21 числа його знайшли у Луцьку. Що трапилося —
киянин не пам’ятає. Лиш те, як сів у автобус і познайомився з пасажирами.
На Волині перехожі йому пояснили, де він перебуває. Квиток на автобус до столиці Сергію Адінцову допомогли придбати безхатьки. n

Ч

Рожищанин упав із воза під колеса
Чоловік у комі. Його стан важкий
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ля жителя села Вічині на Рожищенщині поїздка
на возі закінчилася бідою. 37-річний чоловік настільки невдало похитнувся, що впав із сидіння
під колеса підводи.
Стан потерпілого, який днями потрапив у Рожищенську лікарню із черепно-мозковою травмою та забоєм
грудини, наразі дуже важкий.
Він перебуває в комі у реанімаційному відділенні.
Медики транспортуватимуть його в одну з лікарень
Луцька. n

Д

Фронтова історія кохання увінчалася весіллям.

було кохання
« Цез першого
погляду, яке
змінило його
життя, світогляд,
сприйняття
дійсності.
На службу Анастасія і Петро повернуться
вже як сім’я.
Тетяна МЕЛЬНИК

рочиста церемонія відбулася в мурах фортеці
17 квітня. Про радісну
подію повідомили у Західному
міжрегіональному управлінні
Міністерства юстиції.

У

»

Настя і Петро познайомилися зовсім не за романтичних обставин: не шуміло
грайливо море, не обіймало
ніжно сонце, не грала музика.
Там абсолютно інші відчуття
і переживання. Вони зустрілися у зоні проведення операції

Об’єднаних сил.
Побачивши тендітну і красиву дівчину, Петро із здивуванням запитав: «А ти що тут
робиш?». Це було кохання
з першого погляду, яке змінило його життя, світогляд,
сприйняття дійсності.
Історія цих молодят —
ще одне свідчення того, що
ця війна вплинула на багатьох
людей, на їхні думки, погляди,
але життя і любов — завжди
перемагають.
Після нетривалої перерви
молодята знову повернуться на фронт, але вже єдиним
цілим — сім’єю, у свою рідну
14-ту Володимир-Волинську
бригаду. n

n Фотофакт

Дмитро Разумков про Лесин виш:
«Мені приємно тут бути»
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Голова Верховної Ради
України в ході робочого
візиту в нашу область
відвідав і Волинський
національний
університет імені Лесі
Українки, де спілкувався
з викладачами й
студентами
пікер парламенту повіз
додому подарунок —
14-томник нецензурованих творів знаної поетеси,
підготовлений на базі саме
нашого вишу! Принагідно проректор закладу Юрій Громик
розповів йому й іншим гостям,
чому ці книги є істинним національним проєктом. Дмитро
Разумков у відповідь зауважив, що теж має певний зв’язок із творчістю Лесі: «Мені
приємно тут бути… Моя мама
виступає в театрі імені Лесі
Українки».
14-томник видали за державний кошт з нагоди 150-річчя від дня народження Лесі

С

«Я обрав для навчання Київ, а не закордон і вважаю,
що це одне з найбільш правильних рішень у моєму житті. Інакше б я
сюди не вернувся».

Українки. У книгах — вся літературна спадщина геніальної
поетеси, чернетки, невидані
твори та особисті листи. Увесь

наклад (а це 1500 комплектів)
передадуть університетам,
у бібліотеки та в закордонні дипломатичні представництва. n

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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n Отак і живемо
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■ Пульс тижня

Вандали викорчували фруктовий садок,
який посадили небайдужі селяни
Днями на Горохівщині в селі Уманці невідомі викопали плантацію молодих
саджанців яблунь та абрикосів. У селі гадки не мають, в кого рука піднялася,
хоч припускають, що злодій здалеку не прийшов. Та чи смакуватимуть йому
фрукти із крадених дерев?
Фото з фейсбук-сторінки старости села Ярослава Зеленського.

Аліна ВІТИНСЬКА

рикру звістку старості
Пустомитівського округу
Ярославу Зеленському
зранку 18 квітня повідомив житель громади, активіст Андрій
Гомон, з чиєї ініціативи було
зроблено добру справу.
До слова, на цім місці ще
недавно ріс чагарник, захаращений сміттям і побутовими
відходами. Згодом селяни там
спорудили каплицю святого
Миколая, а в листопаді 2019го посадили поруч фруктовий
садок.
«День його закладання був
особливо святковим, зібралися наймолодші мешканці сіл
Уманці та Зеленолужне, аби
дати життя молодим деревцям.
Потрібно було бачити, з яким
натхненням та енергією дітвора
взялася за працю», – розповів
староста села.
У ніч на неділю частину саджанців зухвало поцупили. Хто
спромігся на таке низьке злодіяння, з’ясовуватиме поліція. Але
невже тому лиходію посмакують
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Медики застрягли в болоті,
не доїхавши до хворої
Це сталося днями на Горохівщині
Тетяна МЕЛЬНИК

арета «швидкої» серед ночі прямувала
на поміч до пацієнтки і потрапила в болотяну пастку на дорозі біля села Ниви
Губинські. Самотужки медикам було не вибратись, тож на підмогу довелося викликати
рятувальників.
За викликом виїхали працівники 9 Державної пожежно-рятувальної частини міста
Горохів ГУ ДСНС. Надзвичайники за допомогою троса витягли автівку на тверду частину
дороги. «Швидка» встигла вчасно прибути
до жінки, яку шпиталізували. n

К

Замість спортшколи буде
синагога-музей
Приміщення колишньої синагоги, де діє
обласна дитячо-юнацька спортивна школа,
передали релігійній громаді
Тетяна МЕЛЬНИК
Яблуні та абрикоси садили дорослі й малі. А ще не так давно на цім місці
ріс чагарник.

тому лиходію посмакують плоди з дерев, які
« Невже
він украв у дітей?
»
плоди з дерев, які він украв у дітей? Або чи вартий його вчинок
заробітку від їх реалізації, якщо
він поцупив з такою метою?
«Шкода, що є ще губителі

n Зверніть увагу!

природи, які вбивають віру в
краще майбутнє у дитячих душах. Але добро і хороші справи
переможуть зло», – додав Ярослав Зеленський. n

n Отакої!

До Нового ринку безплатно
курсуватимуть автобуси

Фото пресслужби патрульної поліції Волині.

А ще там обіцяють дешевші товари.
Усе, так би мовити, для людей, аби лиш
їхали
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

ещодавно у Луцькій міськраді відбулася зустріч із підприємцями, які
торгують продуктами. Ті запропонували провести в обласному центрі передвеликодні ярмарки, аби мешканці і гості міста могли купити до свят якісну продукцію
за доступними цінами.
У мерії підтримали таку ідею і вирішили організувати ярмарки 24, 25 та 28 квітня на території Нового ринку, що на вулиці
Окружній.
Аби лучани могли зручно й безплатно
дістатися до базару, туди пустять великогабаритні автобуси, які відправлятимуться
з площі перед Центральним ринком й курсуватимуть до Нового. До базару їхатимуть
також деякі міські і приміські маршрутки.
Міський голова Ігор Поліщук уже направив лист голові Волинської ОДА Юрію
Погуляйку з проханням розглянути можливість внесення змін у схеми руху приміських
маршрутів Львівського, Володимирського,
Дубнівського, Рівненського та Ківерцівського напрямків у частині заїзду на Новий
ринок. Мовляв, таке рішення дало б можливість мешканцям сіл зручно довозити сільськогосподарську продукцію на ринок. n

Н

«Лесин ясен» позбавили
статусу ботанічної пам’ятки
місцевого значення. Відповідне рішення ухвалили депутати обласної ради на сесії у
середу, 21 квітня. Дерево впало під час нічної
грози в Луцьку 30 червня 2020 року.

Насмілився поїхати на червоне світло.

Лучанин виїхав на залізничний
переїзд і зіткнувся з вагоном
Дорожній інцидент трапився близько 22-ї години
19 квітня на вулиці Стрілецькій. На щастя, ніхто не
постраждав
Олена БОРИСОВА

атрульні встановили, що водій
Volkswagen Golf
виїхав на залізничний
переїзд при увімкнутому
червоному сигналі світлофора і допустив зіткнення із заднім вагоном

П

маневрового складу.
На щастя, біди вдалося уникнути, лише машина і вагон отримали
механічні пошкодження
з матеріальними збитками.
На керманича склали
адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП. n

ЛУЦЬКИМ МІСЬКРАЙОННИМ СУДОМ
слухається цивільна справа за позовом Макари
О.Р. та Яблонської Т.О. до Солодухи Марії Сидорівни та ПрАТ СК «Універсальна» про відшкодування
шкоди, спричиненої злочином.
У судове засідання, яке призначене на 10 год.
30 хв, 30 квітня 2021 року і відбудеться в приміщенні
Луцького міськрайонного суду за адресою: м. Луцьк,
вул. Конякіна, 3, викликається відповідач Солодуха
Марія Сидорівна.

ам’ятку архітектури національного
значення, що на вулиці Данила Галицького, 33, передали у постійне
безоплатне користування для потреб релігійної організації «Іудейська релігійна громада Ха Ба Д-Любавічі».
Як розповів директор історико-культурного заповідника Павло Рудецький, відповідне розпорядження вже підписав голова
ОДА.
Нині приміщення синагоги руйнується.
Представниця релігійної організації, якій
передали будівлю, Ханна Матусовська
розповіла, що на ремонт потрібно чимало коштів, яких вони не мають, тож проситимуть у діаспори в Ізраїлі, Америці та
Європі.
За словами Ханни Матусовської, вони
розглядають ідею облаштувати в цій будівлі
синагогу-музей. Подібна нині є у Празі.
До того ж, із 1981 року у цьому приміщенні діє дитячо-юнацька спортивна школа, яку планують закрити (на її фінансування в обласному бюджеті грошей цьогоріч
не передбачили). Тут нині займається 177
дітей і працюють більше десяти тренерів. n

П

Вітаємо!
23 квітня відзначатиме золотий ювілей кохана
дружина, чуйна донька,
найкраща мама, турботлива бабуся, дорога сваха, жителька села Ярівка
Луцького району
Тетяна
Володимирівна
ГРОНОВИЧ.
Бажаємо міцного здоров’я, гарного настрою, невичерпної життєвої наснаги, тепла та затишку в родині, щоб майбутні роки
були світлими, дарували радість, добро, надію і благополуччя. Нехай збуваються мрії,
множаться можливості, успішно йдуть всі
справи й вистачає сил та енергії для нових
звершень.
Нашій найкращій на світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній дружині, бабусі,
Нині, даруючи з радістю квіти,
Щиро віншуємо. Многая літа.
З любов’ю
і повагою
чоловік Микола,
мама Галина, дочки Оксана, Наталія
з чоловіком Тарасом,
внучки Єлизавета,
Злата, свати
Григорій, Алла.
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n Актуально

«Люди не повинні відчути незручності»
легше налагодити взаємозв’язок між територіальними громадами й нашим управлінням
там, де вони працюють уже не
один рік. Маю на увазі насамперед Любешівську.
— А яка найболючіша
проблема?
— Те, що відбулося значне
скорочення — зі 139 чоловік,
які були в штаті управлінь колишніх трьох районів, залишилося тільки 72. Поки що йде
налагодження роботи нових
відділів. Є проблема з кадра-

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Про роботу управління
соціального
захисту населення
Камінь-Каширської
райдержадміністрації
після укрупнення
районів ми розмовляли
з його очільником
Максимом Демидюком
(на фото)
Катерина ЗУБЧУК

епер наше управління, — розповідає Максим Максимович, — працює на новий
великий Камінь-Каширський
район, до якого увійшла
Любешівщина й частина Маневиччини. Це — п’ять громад: Камінь-Каширська, Сошичненська, Любешівська,
Маневицька й Прилісненська.
Після реорганізації ліквідовані управління в колишніх
районах, які приєднані до Камінь-Каширського.
— Але це не означає, що
там нема служби, яка займається соціальними питаннями?
— Звичайно. Тепер від нашого управління в Любешові й
Маневичах створені віддалені робочі місця — відповідно
15 і 18 (є заступники начальника і структурні підрозділи).
— Напрошується питан-

–Т

передбачені відповідні пільги. Як сьогодні із грошима
на соціальні програми?
— Кошти на основні соціальні допомоги держава виділяє за потребою. Ми бачимо
навіть поліпшення виконання
чорнобильської програми.
Зокрема, на оздоровлення
в цьому році виділено більше
грошей: 2020-й — 7 мільйонів
860 тисяч, 2021-й — 14 мільйонів 469 тисяч.
— А що скажете про таку
статтю витрат, як соціальна допомога багатодітним,
малоімущим сім’ям, матерям-одиначкам?
— Тут своя державна політика. З 1 липня 2020-го внесе-

1 березня запрацювала програма «Соціальна
« Згромада»,
завдяки якій мешканцям сіл не треба
їхати в колишні районні центри — все вирішується
на місці.

»

Максим Демидюк: «Держава поставила завдання, щоб ті, хто потребує
її підтримки, були працевлаштовані офіційно».

ня, чим такі зміни обернуться для населення?
— Вже як тільки створювалися територіальні громади,
то було передбачено організувати зручний процес надання адміністративних послуг.
Тож люди не повинні відчути
незручності. На сьогодні вже
працюють уповноважені особи
із соціальних питань територі-

альних громад, налагоджена
робота ЦНАПів. Уповноважені
особи (а це старости чи діловоди) приймають громадян,
які звертаються з різними питаннями. З 1 березня запрацювала програма «Соціальна
громада», завдяки якій мешканцям сіл не треба їхати в колишні районні центри — все
вирішується на місці. Ясно, що

ми. А ще відчутне недостатнє
фінансування державного апарату. Потребувалася допомога
з оплатою комунальних послуг
по Любешову й Маневичах.
Питання в цьому році вирішене завдяки тому, що були вільні залишки в районних бюджетах. А як буде в наступному? Як
кажуть, життя покаже.
— Камінь-Каширський
район і раніше, й тепер після
укрупнення має свою специфіку. Адже це — чорнобильська зона, де для населення

но зміни в законодавство щодо
порядку нарахування всіх видів
соціальних допомог. Тепер передбачена обов’язкова умова — сплата єдиного соціального внеску. Тобто держава
поставила завдання, щоб ті,
хто потребує її підтримки, були
працевлаштовані офіційно.
Вже районна комісія не може,
як це було донедавна, врахувати конкретну ситуацію, в якій
опинилася та ж мати-одиначка, і, зробивши якийсь виняток, піти людині назустріч. n

Р Е К Л А М А

До 31 травня
Нова пошта доставляє
ліки з аптек додому
зі знижкою – за ціною
доставки у відділення.
Як скористатись акцією:
1.Заходь на сайти аптек-партнерів
за QR-кодом або за посиланням
https://novaposhta.ua/dostavka_med
2.Замовляй ліки.
3.Обирай кур’єрську доставку Нової
пошти. Отримуй швидко та безпечно
за ціною доставки як у відділення,
тобто зі знижкою 20–75 грн залежно
від ваги відправлення.

*Під знижкою розуміється отримання послуги перевезення відправлення ТОВ «НОВА ПОШТА» за адресою доставки за ціною послуги перевезення до відділення. Знижку 25 грн учасники акції отримують при
вазі одного відправлення 2–30 кг; знижку 20 грн – при замовленні до 1
кг; знижку 75 грн – понад 100 кг. На окремі лікарські засоби та товари
встановлені обмеження щодо доставки. Акція діє з 5.04 по 31.05.2021
на території України. Деталі на novaposhta.ua/dostavka_med

НОВИНИ З КАМЕНЯ

www.volyn.com.ua

n На захисті прав
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n Пульс тижня

Ірина КОНСТАНКЕВИЧ:
«Виконання «чорнобильського»
законодавства — маркер для влади»

«За 40 хвилин хата згоріла,
як свічка»
Пожежа в селі Мельники-Мостище КаміньКаширського району знищила повністю будинок
родини Рудчиків
Марина ЛУГОВА

Фото із сайту imk.net.ua

Волинь — одна з п’яти
областей в Україні, які
найбільше постраждали
внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС.
26 квітня минає 35 літ
відтоді, як трапилася
ця одна із найбільших
техногенних катастроф
у світі

и зателефонували Віті Рудчик, яка із чоловіком
Юрієм ростить трьох дітей (старшим Вадиму
та Ірині відповідно 18 і 16 років, вони вже студенти, а найменша Софійка — лише першокласниця). Жінка
розповіла:
— Пожежа сталася вночі 16 квітня. Я прокинулася
о 1.25. Уже не було верха будинку, згоріла кухня, ванна…
Ми всі через вікна повискакували в чому були. За 40 хвилин хата згоріла, як свічка. Слава Богу, що всі живі залишилися.
За словами пані Віти, це був дім свекрів, який вони
добудувавши, зробили більшим, бо ж троє дітей в сім’ї,
перекрили, облаштували, і ось така біда — залишилися
без даху над головою. Дітей забрав до себе брат чоловіка,
який живе по сусідству з їхнім обійстям. Вона з Юрієм поселиться в старенькій хатині, яка стоїть на подвір’ї у того ж
брата…
Треба будуватися. Погорільцям потрібна допомога.
Номер картки ПриватБанку, на яку можна переказати кошти: 5168 7554 3383 8931 (Рудчик Віта Миколаївна). n
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Дарина ТИХА

оків із десять тому про
дотримання соціальних
гарантій «чорнобильців» ще можна було говорити.
Та у 2015-му, за уряду Яценюка,
багато пільг скасували, а ті, які
прописані в законодавстві щодо
цієї категорії громадян, — фактично не виконуються. Хоча,
за даними Національної академії медичних наук, серед усіх
категорій постраждалих, ліквідаторів і людей, які опинилися
в зоні лиха, спостерігається підвищення рівня захворюваності
та смертності.
За допомогою у розв’язанні
проблем «чорнобильців» до народної депутатки, членкині парламентської групи «Партія «За
майбутнє» Ірини Констанкевич
постійно звертається чимало
людей. Вже скеровано десятки
запитів та звернень до урядовців, розроблено ряд законопроєктів.
У 23-му виборчому окрузі
90 відсотків населення мають
статус потерпілих від аварії
на ЧАЕС. Це території тепер уже
колишніх Маневицького, Любешівського та Камінь-Каширського районів.
«До прикладу, часті звернення щодо ситуації із харчуванням
школярів, які проживають на забрудненій території. Нам вдалося у 2021 році добитися збільшення у держбюджеті коштів
на ці потреби на 100 млн грн.
Але процедура настільки недолуга, що уже й ця сума ситуацію
не рятує. Постійно зриваються
тендери на організацію харчування, а якщо вони і відбуваються — то виграють якісь столичні
фірми. І питань до якості продуктів дуже багато і в батьків, і в адміністрації закладів освіти. Ось
уже три роки, як з моєї ініціативи
разом із колегами зареєстрували законопроєкт, яким передбачено не лише збільшення суми
за харчування однієї дитини
на день, а також забезпечення
спрощення процедури закупівлі
послуги з організації харчування.
Тобто фактично йдеться про відмову від тендерів, які неналежно
проводять чиновники. Але документ досі не ухвалений. Подібна
історія і з відшкодуванням коштів
за дороговартісне лікування.
Ліквідатори помирають, а кошти
так і не повертаються. Це ганебно», — зазначила під час нещодавнього брифінгу у Верховній
Раді Ірина Констанкевич.
Згідно із законодавством,
«чорнобильці» також мали право
на безкоштовні ліки за рецептами. Видатки на це передбачалися у держбюджеті. Зараз на безплатні медикаменти мають
право тільки ті, в кого категорія
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«Чорнобиль підірвав людям здоров’я та поламав життя, а тепер
українська влада їх просто знищує».

У Волинській області — 121000 «чорнобильців», із них майже 2000 ліквідаторів, 41000 дітей віком від 10 до 14 років,
з яких 284 дитини з інвалідністю.
Загалом в Україні (станом на 1.01.2021 року) — 2 503 500
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

А. Але виконання цієї норми під
знаком питання.
Схожа ситуація — із виплатою пенсій та санаторно-курортним лікуванням.
«На реалізацію основних
пільг і компенсацій постраждалим мешканцям Волинської
області у 2021 році з держбюджету виділено 246,6 млн грн.
Порівняно з 2020-м збільшено
видатки лише щодо двох програм: безоплатного харчування
дітей і санаторно-курортного лікування для громадян з інвалідністю І групи. Натомість зовсім
не виділено коштів на програми
лікування, санаторно-курортної
реабілітації для осіб з інвалідністю ІІ групи, на продукти харчування, перерахунок пенсій, виконання судових рішень. Це антиукраїнська й антилюдська
позиція, коли людей змушують
у суді відстоювати те, що їм належить. Чорнобиль підірвав їм
здоров’я та поламав життя, а тепер українська влада цих людей
просто знищує. Дотримання
прав цієї категорії — маркер для
влади», — зазначає Ірина Констанкевич.
«2021 рік — це 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи.
Депутатська група «Партія «За
майбутнє» звертається до уряду і Президента з проханням
негайно вирішити проблемні
питання щодо «чорнобильського» законодавства, які були законсервовані попередньою владою, але не втратили своєї актуальності і гостроти тепер. Адже
обов’язок держави — захищати
конституційні права тих, хто ризикував власним життям та здоров’ям задля неї», — наголосила під час брифінгу у Верховній
Раді Ірина Мирославівна.
Народна депутатка акцентувала, які блоки питань повинні
бути вирішені першочергово.
Зокрема, це:
ЗАКОНОДАВЧІ:

– необхідно відновити всі
пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, і виконати рішен-

ня КС № 6-р від 17.07. 2018,
яким визнано неконституційними рішення (Закон № 76 від
28.12.2014) про скасування
пільг і компенсації чорнобильцям;
– розглянути усі «чорнобильські законопроєкти», зокрема
про безоплатне харчування
дітей-«чорнобильців», який передбачає зміну механізмів фінансування харчування дітей
та збільшення суми коштів на ці
потреби;
МЕДИЧНІ ГАРАНТІЇ:

– відшкодувати кошти громадянам, які постраждали внаслідок ЧАЕС, за самостійно оплачені високовартісні операції та лікування;
– відновити Програму
«Комплексне медико-санітарне
забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних
медичних технологій громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
– розробити окремий медичний пакет, який би покривав
витрати на лікування громадянам, потерпілим внаслідок аварії
на ЧАЕС;
СОЦІАЛЬНІ:

– збільшити видатки на пенсійне забезпечення усіх осіб,
яким встановлено інвалідність,
пов’язану з наслідками Чорнобильської катастрофи;
– підвищити розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до І та ІІ категорій, щорічної
допомоги на оздоровлення;
СУДОВІ РІШЕННЯ ТА ЇХ
ВИКОНАННЯ:

– забезпечити виконання
усіх судових рішень Конституційного та Верховного судів
України щодо порушення прав
громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та здійснити грошові виплати. n

Після освячення пасхальні страви
волонтери доставлять бійцям
У парафіях Камінь-Каширського благочиння
відбудеться збір пожертв для українських воїнів, що
несуть службу на Сході України, захищаючи
територіальну цілісність нашої Батьківщини
Богдана КАТЕРИНЧУК

суботу, 24 квітня, в день свята воскресіння праведного Лазаря, за повідомленням на фейсбук-сторінці
Камінь-Каширського благочиння, усі охочі матимуть
можливість принести до храмів великодні передачі для
солдатів. У цей же день зібрані пожертви будуть доставлені
до храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Каменя-Каширського.
Після благословення та освячення пасхальних страв місцеві волонтери разом із кліриком Олексіївського благочиння
протоієреєм Юрієм Михайловим вирушать на Схід України,
щоб доставити ці передачі воїнам, які свято Воскресіння Христового зустрічатимуть далеко від своїх рідних домівок. n

У

Дитині, позбавленій батьківського
піклування, купили квартиру
Рішення про це прийняла Любешівська селищна рада
під час засідання виконкому
Мирослава СЛИВА

окрема, було погоджено питання про придбання частини
двокімнатної квартири в місті Житомир загальною площею
52,6 кв. м. для мешканки Любешова. Сума державної субвенції становить 386 167 гривень.
Це вже третя дитина, позбавлена батьківського піклування,
якій куплено житло за державні кошти. Попередньо у Любешівській селищній раді придбали будинок у селі Велика Глуша для
уродженця села Цир та будинок у Судчі для жителя Любешова. n
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«Ці люди — досвідчені фахівці
та управлінці»
Минулого понеділка під час апаратної наради
голова Камінь-Каширської райдержадміністрації
Ольга Ващук офіційно представила керівникам
профільних структурних підрозділів РДА своїх нових
заступників
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ими стали Юлія Подерня-Масюк та Василь Корець,
які свого часу очолювали Любешівську райдержадміністрацію.
— Ці люди — досвідчені фахівці та управлінці, котрі володіють ситуацією на місцях, орієнтуються у соціально-економічних процесах краю. Сподіваюсь, наша співпраця
стане рушійною силою на благо розвитку району, області,
в ім’я України, — зазначила Ольга Ващук. n
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n Спробуйте й ви

«Стрибнув тиск»? Не панікуйте,
але й не легковажте
Гіпертензія — дуже поширений діагноз. Людина може
видаватися здоровою, бо підвищений артеріальний
тиск не завжди має помітні симптоми, але збільшується
навантаження на серце та судини, що з часом може
призвести до біди. Але цьому можна зарадити
Марія КАЩУК

ідомо, що в Україні хвороби серцево–судинної системи спричиняють 67% смертей. Людям,
що страждають від гіпертензії, потрібна медикаментозна
підтримка, яку може призначити лікар, але ключ до вирішення проблеми — контроль
за станом здоров’я.
Обзаведіться домашнім
тонометром, щоб відслідковувати показники тиску.
За даними кардіологічної
асоціації США, допустимою
планкою є 130/80.
Знайте, що ожиріння —
фактор ризику, але можна
знизити тиск приблизно
на 1 пункт за кожен кілограм
втраченої ваги. Правильно харчуйтеся, їжу бажано
недосолювати. Ідеальний
вміст солі в раціоні дорослого — до 15 г на день (у чайній
ложці — 23 г).
Проведене у США дослідження підтвердило:
щоденне вживання 500 мг
екстракту глоду призводить
до поступового зниження
діастолічного артеріального
тиску, а саме цей показник
визначає ймовірність серцевого нападу. Тому пити настій
глоду рекомендує і народна
медицина.
Як швидко знизити тиск,
коли ліків під рукою нема?

В

1. ГЛИБОКО ДИХАЙТЕ

Сядьте, розслабтеся і
закрийте очі. Намагайтеся

дихати не грудьми, а животом, затримуючи подих на
5—7 секунд. Це збільшить
приплив крові до внутрішніх
органів та кінцівок і артеріальний тиск знизиться.
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n Професіонали

Фото із фейсбук-сторінки Михайла ЛОВГИ.

2. ОХОЛОДІТЬ РУКИ

Щоб уповільнити частоту
серцевих скорочень, можна
потримати долоні під струменем прохолодної води з
крана. Крижану ванну для рук
влаштовувати не можна.
3. ЗАНУРТЕ НОГИ
У ГАРЯЧУ ВОДУ

Насправді при підвищеному тиску дуже тепла купіль
вкрай небажана.
Однак, якщо занурити
тільки ноги в гарячу (приблизно 45—50 градусів
Цельсія) воду приблизно на
5—10 хвилин, судини в кінцівках розширяться і це викличе прилив крові.
4. ПРИЙМІТЬ ВАЛЕРІАНУ
АБО ЧАЙ ІЗ М’ЯТИ

Ці засоби є потужним заспокійливим, вони допомагають боротися зі стресом.
Внаслідок цього тиск знижується. Особливо ефективною
може бути перцева м’ята.

Найбільша гордість завідувача відділення нейрохіругії – сучасна операційна.

«Після операції нашу Катрусю
більше не мучить епілепсія,
вона стала лагідною і веселою»

5. ЗРОБІТЬ КОМПРЕС
ІЗ ЯБЛУЧНИМ ОЦТОМ

Змочіть ним марлю, прикладіть вологу тканину до
ступнів на 10—15 хвилин.
Це старий народний спосіб,
у ефективності якого є підтвердження. nФото із сайту liker.in.ua.

— 150 втручань різного ступеня
складності дітям із вродженими вадами розвитку головного та спинного мозку, з пухлинами, травмами,
оперуємо з приводу епілепсії, гідроцефалії, інших патологій. Це результат роботи всієї нашої команди,
зокрема й досвідченого анестезіолога, завідувача відділення анестезіології Юрія Радчука, — розповідає
Михайло Ловга, про якого кажуть,
що він «живе на роботі».

Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ідділення нейрохірургії є далеко не в усіх обласних дитячих
лікарнях. На Волині воно було
створене 1,5 року тому, бо кількість
операцій збільшувалася, оснащення поліпшувалося, а потік хворих
постійно зростав. Але й нині лікарям часто доводиться ламати голову, як розмістити нових пацієнтів.
Відділення потребує розширення,
поки що тут всього 10 ліжок й умови
не найкращі.
Зате гордістю цього невеликого
колективу і його керівника є сучасна
операційна, укомплектована новітнім обладнанням, яке «стягували»
ледь не з усього світу. Молодому
нейрохірургу, який неодноразово
вдосконалював свій професійний
рівень за кордоном, вдалося заручитися підтримкою благодійників із
Німеччини, США та Канади, «мобілізувати» друзів, батьків пацієнтів,
інших небайдужих людей.
— За рік ми проводимо 100

В
Для точнішої інформації рівень артеріального тиску рекомендують
вимірювати на обох руках.

n Чи знаєте ви, що…

Жінкам після 40
треба бути насторожі
Відомо, що велика кількість людей переносить
коронавірусну інфекцію безсимптомно. Водночас і
у такому випадку в нас виробляються антитіла, що
становлять основу імунітету. Як виявилося, їхній
рівень залежить від статі

«ДЛЯ МЕНЕ БАТЬКОМ
У НЕЙРОХІРУРГІЇ Є ДЖЕЙМС
РУТКА, А СТАРШИМ БРАТОМ —
ЛЮК ТОМИЧ»

Михайло Іванович зізнається,
що в дитинстві хотів бути військовим
лікарем, як його тато. У студентські
роки вирішив стати хірургом, а от
про теперішню свою спеціальність
тоді мав дуже приблизне уявлення
й «колупатися у мізках» зовсім не
планував. Жив і навчався у Львові,
а от проходив інтернатуру в Луцьку,
де й залишився працювати.
— Коли запропонували місце
нейрохірурга, я вагався, — не при-

ховує правди наш співрозмовник.
— Підштовхнула сама доля. Якраз
у той час у родині сталася трагедія:
троюрідні брати потрапили у жахливу ДТП, двоє з них загинули на
місці, ще один, який був мені найбільш близьким, отримав важку черепно–мозкову травму. Я прийшов
до нього в реанімацію, але нічим допомогти не міг, навіть ШКГ (рівень
свідомості) не вмів визначити. Тоді
й сказав собі, що таки буду опановувати нейрохірургію.
Другим переломним моментом
у його житті стала зустріч із канадським професором українського
походження Джеймсом Руткою,
якого називають найкращим у світі
дитячим нейрохірургом. Коли знаменитий лікар приїхав до Львова,
щоб провести кілька складних втручань і виступити перед колегами,
Михайло Ловга вирішив поспілкуватися зі світилом. Сьогодні він відверто визнає:
— На той час я не знав англійської, не зовсім добре орієнтувався
в темі й мої запитання для спеціаліста такого рівня могли бути сміш-

n Береженого Бог береже

Ведуча рубрики
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Фото із фейсбук-сторінки Марії АДАМЧУК.
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ними. Але професор Рутка дуже доброзичливо поставився і докладно
пояснив усе, що мене цікавило. Він
відіграв дуже велику роль у моєму
професійному становленні. Згодом
допоміг поїхати на стажування до
Канади, пізніше познайомив із відомим нейрохірургом зі США Люком
Томичем, який разом із дружиною
Марією Сорокою, засновницею
фонду «Разом для України», часто
приїжджав до Львова, Києва, Одеси, щоб оперувати наших дітей. Я
відчув у цій людині споріднену душу
і завдяки нашій дружбі до цього переліку міст додався і Луцьк.
На Волинь американський
спеціаліст приїжджав уже 5 разів,
консультував, рятував найважчих
маленьких пацієнтів, ділився досвідом. У травні Михайло Ловга чекає
його знову. Каже: «Для мене батьком у нейрохірургії є Джеймс Рутка,
а старшим братом — Люк Томич».
— Не минає й дня, щоб ми не
згадували добрим словом цього
прекрасного лікаря. Моя донечка
при народженні перенесла інсульт
і з трьох років страждала від епілепсії. Люк Томич разом із Михайлом
Ловгою погодилися нам допомогти.

не бралися допомогти. А потім я натрапила в інтернеті на вебінар про
патологію, яка є в мого сина — спіну
біфіду (розщілину хребта), доповідачем був Михайло Ловга. Зателефонувала, розповіла йому про свою
біду, потім надіслала результати обстежень. Того ж дня отримала відповідь: «З операцією зволікати не
можна». І ми вирушили до Луцька,
— ділиться своєю історією Христина Короткова з Маріуполя.
Жінка радіє, що після хірургічного втручання трирічний Павлусь,
який майже не відчував ніжок і не
просився на горщик, став обходитися без памперсів, почав ворушити пальчиками. А нейрохірург задоволений, що його просвітницька
робота дає добрі результати.
— Щопонеділка веду консультативний прийом у поліклініці, батьки
привозять дітей із підозрами на гідроцефалію (водянку мозку), кісти,
пухлини. Поширеними є й вади
спинного мозку. Маю намір створити центр лікування спіни біфіди,
адже тільки на Волині з цією аномалією щороку народжується від
чотирьох до десяти малюків, — ділиться планами лікар. — Практично

рік ми проводимо 100 — 150 втручань різного
« Заступеня
складності дітям із вродженими вадами
розвитку головного та спинного мозку, з пухлинами,
травмами, оперуємо з приводу епілепсії, гідроцефалії,
інших патологій.

»

Вони оперували шестирічну Тоню
12 годин, втручання на мозку було
дуже складним. Але після нього — з
7 жовтня 2019 року й дотепер — у
дитини не було жодного приступу.
Люк Томич часто телефонує, цікавиться станом моєї донечки, — дякує нейрохірургам Валентина Каменюк із Горохівщини.
А Галина Стасюк із Луцька додає: «І мою Катрусю після операції
більше не мучить епілепсія, вона
стала лагідною і веселою, кожного ранку обіймає мене. Раніше ж
змордована конвульсіями дитина
після припадків нікого не впізнавала, була агресивною, сердилася,
лаялася… То ж і від нас передайте
нейрохірургам спасибі».
ПОСЛУХАЛА ЛЕКЦІЮ МИХАЙЛА
ЛОВГИ В ІНСТАГРАМІ —
Й ПРИВЕЗЛА ДО НЬОГО СИНА
АЖ ІЗ МАРІУПОЛЯ

— Спочатку я планувала оголосити збір коштів на лікування Паші
в Ізраїлі чи Туреччині. В Україні ми
об’їздили десятки клінік і ніде нам

щотижня від початку цього року ми
проводимо такі операції. Відпрацювати сучасні методики хірургічного лікування багатьох важких вад
мені пощастило під час 3–місячного
стажування в одному з найкращих
дитячих госпіталів США в м. Цинциннаті. Неабияким кроком уперед
стали і втручання з допомогою сучасного ультразвукового деструктора, який ми одержали від німецького фонду «Допомога дітям Чорнобиля». Ці операції малотравматичні,
з меншими ризиками ускладнень.
Своєю правою рукою називає
Михайло Ловга молодого нейрохірурга Степана Кокиця. Радіє, що
нещодавно влився у команду давній друг і колега з Рівного Сергій
Романчук. Також у відділенні працює невролог Оксана Тісна, шість
медсестер та дві санітарки. Навантаження на кожного дуже велике.
Тому колектив потребує поповнення. Адже сьогодні ніхто не має
сумніву, що дитяча нейрохірургія на
Волині буде й надалі активно розвиватися. n

«Було б добре, якби у місцевих бюджетах знайшли кошти на закупівлю вакцини
проти вірусу папіломи», – пропонує Марія Адамчук.

Я свою донечку
постараюся захистити
від вірусу папіломи
Сьогодні скрізь говорять про вакцинацію від коронавірусної
інфекції. Це дуже важливо. Але є й інші недуги, від яких може
врятувати щеплення. Наприклад, від вірусу папіломи людини
(ВПЛ), що загрожує розвитком онкопатології
Марія АДАМЧУК,
засновниця «Фонду боротьби з раком»

— це група з понад 100 вірусів, які
можуть викликати
захворювання шкіри та слизових оболонок. У більшості випадків людина,
яка заразилася, не відчуває жодних
симптомів, однак збудник, залишаючись в організмі, може спровокувати
появу генітальних кондилом (бородавок) та раку шийки матки.
Майже 100 країн світу включили
вакцинацію проти вірусу папіломи у
Національний календар щеплень. Деякі з них пропонують безкоштовний
захист від ВПЛ лише певній віковій
групі дівчат, а, наприклад, у США заохочують і оплачують імунізацію всіх
осіб прекрасної статі до 26 років. У
таких країнах спостерігається відчутне зниження рівня ВПЛ–інфекції та
аномалій розвитку шийки матки, різке (на 90%) зменшення поширеності
генітальних бородавок, а також раку.
Всесвітня організація охорони
здоров’я рекомендує розпочинати
щеплення дівчаток проти вірусу папіломи у віці 9 — 14 років, поки вони
не мали статевих стосунків: адже
ВПЛ передається саме під час них і
при контакті з геніталіями. Необхідно
ввести дві дози вакцини з інтервалом
у 6 місяців. Три дози рекомендовано у
тому випадку, якщо дівчинка старша
15 років.
Існують три типи вакцини проти вірусу папіломи людини: двовалентна, чотиривалентна та найновіша — дев’ятивалентна (схвалена до
використання у 2014 році). В Україні
зареєстровано двовалентну — «Церварикс» та квадровалентну «Гардасіл». Проте на нашому ринку реально

ВПЛ

знайти лише першу, бо наразі все
виробництво «Гардасіл» спрямоване
на Китай, уряд якого ввів обов’язкові щеплення саме цим препаратом.
Доступна нам двовалентна вакцина
захищає від найпоширеніших типів
ВПЛ (16 та 18), які відповідають за
71% усіх випадків раку шийки матки.
Щодо побічних ефектів, то на місці
ін’єкції може з’явитися почервоніння, відчуття болю, що зазвичай триває менше доби.

достатньо доказів,
« Існує
що щеплення проти ВПЛ
є дуже ефективним у
профілактиці хронічних
інфекцій, які призводять
до раку шийки матки.

»

Оскільки перше щеплення проти
вірусу папіломи людини було зроблене у 2006 році, повна тривалість його
дії поки не відома. Проте нові дані
свідчать, що люди, які були імунізовані більше десятиліття тому, все ще мають повний захист від тих типів ВПЛ,
від яких вони були вакциновані. Загалом у світі вже введено 270 мільйонів
доз й існує достатньо доказів, що щеплення проти ВПЛ є дуже ефективним
у профілактиці хронічних інфекцій, які
призводять до раку шийки матки. Я,
наприклад, свою донечку постараюся
захистити від вірусу папіломи.
На жаль, в Україні ця проблема не
вирішена на рівні держави. Тому було
б добре, якби влада на місцях зважила на її актуальність, адже не всі батьки мають змогу придбати вакцину за
власні кошти. n

Оксана КРАВЧЕНКО

Передплатили — і виграли!

ніхто
ТАК
Цікава Читанка не КОХАВ
ГА З Е ТА
н а в и х ід ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської
області), 60307 (для читачів інших
областей).

ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської
області),
60313
(для читачів Рівненської
бласті),
60780
(для читачів інших областей).

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Місячник

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІІ

Тижневик

В

Передплатіть наші видання на II півріччя 2021 року –
і отримайте мультиварку чи кухонний набір
Тижневик

чені з Великої Британії провели обстеження групи осіб,
які безсимптомно перехворіли на COVID-19. Вони з’ясували, що у чоловіків, старших 40 років, кількість антитіл була втричі більшою, ніж у жінок.
Через три місяці науковці повторно протестували людей
і виявили, що у 21,7% з них захисту більше немає. Однак
найголовнішим відкриттям стало те, що у 80% випадків антитіла зникали у представниць прекрасної статі переважно
середнього та старшого віку.
Це може бути пов’язано зі зміненою імунною відповіддю
у жінок, які наближаються до менопаузи або перебувають у
постменопаузі, подібно до того, як це спостерігається під
час грипу, вважають дослідники.
Вони припускають, що піддослідні могли заразитися коронавірусом близько шести місяців тому, що вказує на можливу
середню тривалість існування антитіл в організмі — 3 місяці. n

volyn.com.ua

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392,
86772
(для читачів Волинської області), 60779
(для читачів інших областей).

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

Кому дісталися подарунки* в акції «Суперпередплатник» серед тих читачів Волинської області, хто виписав на ІІ квартал
2021 року комплект із трьох наших видань:
«Так ніхто не кохав. Історії для душі», «Газета Волинь» і «Цікава газета на вихідні волинянам» (передплатний індекс: 86772):
250 гривень — Віра Тимощук
(с. Хутомир Камінь–Каширського району Волинської області), 150 гривень —

Т. В. Лопало (с. Кадище Луцького району), плед — Емілія Яцків (м. Рожище
Луцького району), покривало — Галина
Самчук (с. Старий Порицьк Володимир–
Волинського району), цукор (10 кг) —
Марія Садова (м. Луцьк).
Поспішіть: передплатіть наш комплект
хоча б на ІІІ квартал 2021 року (з липня
по вересень включно) — і теж матимете
змогу отримати хороший приз!

Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть
на адресу редакції копії паспорта та
ідентифікаційного коду — і тоді ми вам
доставимо виграш особисто або поштою. Якщо захочете забрати подарунок
у редакції, попередньо передзвоніть
за номерами телефонів: 0967841812,
0500760244.
* — під подарунком мається на увазі придбання
товару за 0,01 гривні із ПДВ.

Увага! На ІІІ квартал у комплект додається наше 4–те видання — місячник «Читанка для всіх. Неймовірні історії і людські долі».

Місячна вартість комплекту з 4-х видань – 59,50 грн.
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n Поговоримо про проблему
Фото з архіву музею.

Фото Ірини Дацюк.

Видатного земляка вшанували музейні працівники.

Проєктна модель пам’ятника Липинському
виглядає солідно.

За кілька годин із Луги виловили
сміття на п’ять 120-літрових
пакетів
Очищали річку представники турклубу та їхні
друзі
Олена КАЛЕНЮК

косплав Лугою активісти провели 16 квітня: набрали пакетів і на човнах вирушили за течією, виловлюючи непотріб, який
траплявся у воді.
Засновник туристичного клубу «Антар» Тарас Сиротюк радів, що загалом улов був менший, аніж у попередні роки: «Порівняно з 2016м ситуація змінилася в кращий бік, бо сміття
набагато менше. Тоді розчистили ділянку приблизно в 4 кілометри. Цього року ми пройшли 9
кілометрів, а непотребу зібрали «всього» п’ять
120-літрових пакетів». Здебільшого це скляні та
пластикові пляшки й залишки будматеріалів. n

Е

Підшуковував сільських дівчат:
мешканця Іваничів судитимуть
за сутенерство
Поліція розслідує справу щодо 25-річного
чоловіка, який організовував платні
сексуальні послуги на Волині
Ольга БУЗУЛУК

ідозрюваний агітував дівчат віком від 19
до 25 років переважно із сільської місцевості займатися проституцією. Про це
повідомляє пресслужба поліції області. Правоохоронці задокументували вісім таких фактів
незаконної діяльності та оголосили волинянину
підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу
України (Сутенерство або втягнення особи в
заняття проституцією). «Підприємливому» чоловікові загрожує позбавлення волі на строк
від 4 до 7 років. n

П

Зґвалтував 20-літню дівчину,
яку підвозив додому
Інцидент трапився у ВолодимиріВолинському
Олена КУЧМА

квітня у другій половині дня водій поглумився над 20-річною жителькою
княжого міста, яку підкинув додому.
Правоохоронці інформацію про злочин підтвердили. Зазначають, що про випадок повідомила потерпіла. Наразі тривають слідчі дії
та проведено ряд експертиз.
Відомості про злочин внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за частиною
1 статті 152 Кримінального кодексу України.
Поліцейські встановлюють особу зловмисника
та всі обставини інциденту. n

19

Нічний злодій поцупив сейф
із колекційними монетами
Зловмисник пробрався в помешкання через
вікно
Олена КУЧМА

квітня в Нововолинську обікрали
41-річного місцевого жителя. Потерпілий зазначив, що злодій пробрався
до помешкання серед ночі й викрав сейф із документами та колекційними монетами на суму
понад 30 тисяч гривень. Поліцейські встановили, що правопорушення скоїв 50-літній мешканець Львівської області. Його затримали, а
викрадене вилучили.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у житло, слідчі розпочали кримінальне
провадження. Досудове розслідування триває. n
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Тимчасовий пам’ятник
Липинському стоїть уже 19 літ
і потрохи розвалюється...
Адже мав бути вилитий з бронзи, а не із крихкого гіпсу
17 квітня виповнилося
139 років від дня
народження
українського історика і
громадсько-політичного
діяча. З нагоди цієї
дати працівники
меморіального музею
В’ячеслава Липинського
(його у Затурцях
Локачинського,
а нині ВолодимирВолинського району
було відкрито
в 2011-му) поклали
квіти до пам’ятника
видатному земляку.
Шану йому віддали
представники місцевої
влади, юні краєзнавці
з Луцька
Катерина ЗУБЧУК

апередодні ми зустрілися із завідувачкою музею Вірою Чопко й поцікавилися тим, яка
перспектива встановлення
на місці поховання уродженця
Затурців нової скульптури —
мова про це ведеться вже
не один рік на рівні обласної
влади.
— Пам’ятник В’ячеславу
Липинському — а він перший
в Україні — було відкрито
у 2002-му, до 120-річчя від
дня його народження, — розповіла Віра Юріївна. — Коштів
на бронзу тоді не знайшлося.
А гіпсове погруддя не може
стояти довго. Опади, вітер
роблять свою руйнівну справу. Його, виконаного в гіпсі, не потрібно було ставити — це перша думка. А якщо
вже так сталося, то з часом,
як і обіцялося, поміняти
на якісніший. І час цей на-

Н

став, адже в наступному році
будемо відзначати 140-літній
ювілей В’ячеслава Казимировича.
Власне, це був, за словами
скульптора Ірини Дацюк (вона
та її брат Іван Дацюк – автори
пам’ятника), лише макет.
— Погруддя мало бути відлите у бронзі, — сказала пані
Ірина. — Але сталося так, що
перед виборами, коли різні
партії старалися продемонструвати свою активність,
його забрали з нашого двору (навіть без відома авторів!) і встановили. На той час

точку представимо ремесла,
які в нашому краї були розвинуті на початку XX століття.
На сьогодні в процесі створення панорама Затурців, над
якою працює Олена Зв’ягінцева (внучка місцевого художника Євгена Дацюка, патріарха
талановитої родини скульпторів, художників. — Авт.).
Щоб меморіальний музей
став реальністю, нагадала
Віра Юріївна, свої зусилля доклало багато людей, починаючи з 1989-го. Тоді в селі вже
діяв осередок Народного Руху,
і саме рухівці в час піднесення

на бронзу тоді не знайшлося. А гіпсове
« Коштів
погруддя не може стояти довго. Опади, вітер
роблять свою руйнівну справу.
в облдержадміністрації були
проблеми із коштами, тож
вирішили, що трохи згодом,
років за три — п’ять, зведуть
добротніший пам’ятник. Питання про його заміну досить часто порушувалося,
зокрема і в обласній раді,
але безуспішно. Сподіваюся, до 140-річчя він постане
таким, яким був задуманий,
згідно з проєктом.
Затурцівський меморіальний музей у цьому році відзначатиме свій 10-літній ювілей.
— За роки його існування, — розповіла завідувачка Віра Чопко, — ми маємо
нові напрацювання і хочемо
поміняти експозицію першого залу, де будуть матеріали
з історії села, костелу, церкви,
стародавнього городища,
а також про родовід Липинських. В етнографічному ку-

»

національного духу подбали
про впорядкування місця поховання Липинського. З допомогою свідчень старожилів
було відновлено його символічну могилу. І музей як одиниця існував ще з 1995 року:
правда, на той час стояв будинок — родинна садиба Липинських, який потребував
величезного ремонту й добудови, оскільки другий поверх
був зруйнований. А ще ж його
належало наповнити цікавими експонатами. І це сталося
у серпні 2011-го значною мірою завдяки першому завідувачу Віталію Кушніру, якого
підтримали однодумці. І, звичайно, — тодішньому голові
обласної держадміністрації Борисові Клімчуку, який,
як тут сьогодні кажуть, захотів, аби цей музей — єдиний
в Україні й світі — був. n
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n На часі

Фото з фейсбук-групи «Твій Володимир».

кількість отворів, просвердлених у шкаралупі курячого
яйця».
«ЗЛАМАВ МАЙЖЕ СОТНЮ
СВЕРДЕЛ»

Щоб «оживити» яєчні витвори, майстер зробив підсвітку. Відстань між отворами на шкаралупі
завбільшки з нитку!

Щоб оголосити світові рекорди
волинського Фаберже,
експерти рахували тисячі дірок
у яйцях… тиждень
В Україні й за кордоном знову заговорили про Анатолія
Бойка з Володимира-Волинського, адже його нові витвори
унікальні, тобто такого не зробив ще ніхто у цілому світі
Олена КАЛЕНЮК

ВИТВОРИ ЗА МЕЖЕЮ
МОЖЛИВОГО

Майстер Анатолій Бойко
вкотре зумів приголомшити
люд: продірявив яєчну шкаралупу десятками тисяч отворів діаметром з тонюсіньку
волосину. Експертам Національного реєстру рекордів
він представив аж два своїх
шедеври, які у підсумку вони
назвали «роботою за межами
можливого». У гусячому яйці
представники реєстру налічили 52 754 дірочки діаметром,
як кінська волосина (0,2 мм).
А в меншому й більш крихкому
курячому — майстер примудрився просвердлити 33 436
отворів, іще дрібніших, аніж
попередні, завтовшки з людську волосину. Експерти добряче попітніли, поки рахували, — для цього їм знадобився
цілий тиждень! Анатолій Бойко

розповів, що надіслав їм фотографії обох яєць, зроблені
з різних ракурсів, а «математики» збільшували світлини на
комп’ютері, роздруковували
й, поділивши на умовні сегменти, лічили, обводячи кож-

базу, проводить експертну
оцінку й, власне, оголошує рішення. «Схожа робота є. Майстер із Боснії зробив у курячому яйці 14 129 дірок. А волинський — понад 33 тисячі! Тож
вважаємо, що буде справед-

у нього тріснуло близько десятка
« Заяєць,часхочроботи
і має за плечима понад десятилітній
досвід. Як таке траплялося, — усе полишав,
відпочивав, а згодом починав з нуля.
ну дірочку. За експертизу й
висновок із міського бюджету
заплатили 22 тисячі гривень, а
от другу спеціалісти зробили
безплатно — як подарунок.
Керівниця Національного реєстру рекордів Лана
Вєтрова пояснила, що ця організація міжнародного рівня
у таких випадках працює за
чіткими правилами: формує
номінацію, збирає доказову

»

ливим, аби про роботу Бойка
дізналися у світі! А ми в Україні маємо пишатися майстром
такого рівня», — підкреслила
пані Лана.
Саме вона у Володимирі–
Волинському минулої суботи
оголосила номінації, у яких
зафіксовані рекорди: «Максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі гусячого яйця» й «Максимальна
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Охочим дізнатися про те,
як зумів піднятися аж на такий
рівень майстерності, Анатолій Бойко розповідає про свої
надтонкі інструменти. Каже,
що, поки наловчився, зламав майже сотню свердел, а
використовує він особливі —
по 0,15 міліметра діаметром.
(Такі знайшов в інтернеті: їх
випускає японський виробник
для верстатів із числово–програмним управлінням.) Над
отим невеличким курячим
яйцем Бойко працював цілий
місяць. Спочатку прикинув,
скільки помістить у квадратному сантиметрі, й зрозумів,
що зможе зробити таке, якого
ще ніхто у світі не створював.
Тисячі дірочок наносив за допомогою лупи й записував,
скільки помістив. «Сто дірок
просвердлю — поставлю на
листку паличку, ще сто — поставлю другу», — деталізує
пан Анатолій. За час роботи у
нього тріснуло близько десятка яєць, хоч і має за плечима
понад десятилітній досвід. Як
таке траплялося, — усе полишав, відпочивав, а згодом
починав з нуля. На одному з
нинішніх своїх шедеврів Анатолій Бойко «написав» дірочками трипільські символи:
всевидяче око, знаки води та
нескінченності.
Оцінити цю красу можна у
майстерні народної творчості
Анатолія Бойка, що у Володимирі–Волинському. Це досить
невеличке приміщення, де чоловік охоче показує свою унікальну колекцію з понад 500
яєць, за частину з якої торік
отримав перший сертифікат
про світовий рекорд (це яйця,
оздоблені металом). У зв’язку
з новими здобутками талановитого майстра у місті вкотре заговорили, що потрібно
створювати більш презентабельний музей–садибу.
Нагадаємо, Анатолій Бойко — за фахом різьбяр по
дереву. За понад 20 років він
опанував 17 мистецьких технік: може в’язати гачком, ліпити з глини, вишивати, але
найбільше вподобав обробку
яєчної шкаралупи. Його захоплення й наполегливість поки
що не приносять заслужених
статків — утім, славу світового
рівня забезпечили. n

НОВОВОЛИНСЬКІ
ШКОЛЯРІ
ПОВЕРНУЛИСЯ
ЗА ПАРТИ
З 19 квітня місцеві
заклади загальної
середньої освіти,
які вже тиждень
проводять онлайнзаняття, відновили
звичний навчальний
процес
Ірусина ПРИХОДЬКО

е рішення прийняли
16 квітня на позачерговому засіданні
міської комісії. За словами заступника начальника
управління освіти Нововолинської міськради Наталії Тарасенко, у період
дистанційного навчання
ріст захворюваності серед
населення міста гірників
не зменшився. Однак такий формат проведення
уроків негативно впливає
на рівень знань школярів.
Тож члени комісії вирішили
відновити уроки в школі за
умови строгого дотримання карантинних обмежень:
масковий режим, вимірювання температури учнів і
відвідування за спеціальним графіком.
Про карантинні обмеження говорили й представники влади та релігійних конфесій Нововолинська. Мер міста Борис
Карпус нагадав про складну епідситуацію та акцентував увагу священників
на дотриманні обов’язкових соціальних дистанцій
під час богослужінь. Звернувся також із проханням
нагадати парафіянам про
шкідливість штучних квітів. n

Ц

n У номер!

У МІСЬКІЙ РАДІ
ЗАГУБИЛИ…
ОРИГІНАЛИ
РІШЕНЬ СЕСІЇ
Такий трафунок
зафіксовано
у ВолодимиріВолинському

Р Е К Л А М А

Олена МИТРОФАНОВА

итуація набула розголосу після того,
як до органу влади звернулася жителька
за копією рішення. Тоді й
з’ясувалося, що жодного
документа, котрий розглядався депутатами на
34-й сесії, яка відбулася
у вересні 2020-го, нема у
паперовому вигляді. Якимось чином зникли рішення, проколи, результати
поіменного голосування,
затвердження, депутатські
запити разом із заявами
жителів міста щодо земельних та інших питань.
За історію існування міської ради такий казус стався вперше. n
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■ Пульс тижня

Повела дідуся до шлюбу
заради квартири?
Ковельчанка Світлана Карасьова
оприлюднила у ЗМІ історію свого 84-річного
батька, який, на її думку, потрапив у тенета
шахрайки
Іван ПЕТРУК

ворий старенький після смерті дружини проживав сам у двокімнатній квартирі. Його донька
тривалий час перебувала за кордоном. Приїхала лише тоді, коли довідалася, що батько несподівано
оженився.
Як розповіла жінка виданню «Інсайдер Медіа», через кілька місяців після смерті її мами в домі почала
хазяйнувати «волонтерка від соціальних служб» Тамара Поступайло, яка родом із Турійська. А незабаром
56-річна помічниця повела підопічного до рагсу. Сусідка, яка раніше наглядала за дідусем, запідозрила
квартирну аферу.
Донька поспішила до Ковеля, але у дверях батьківського помешкання вже замінили замки. Потрапивши
з допомогою поліції всередину, Світлана Карасьова виявила, що зникли гроші, які вона переказувала рідним
з-за кордону, не було й жодних документів: ні паспорта,
ні пенсійного посвідчення, ні медичної картки господаря житла. Самого старенького знайшли закритим
у чужій квартирі в сусідньому під’їзді, його доля тепер
залежить від волі законної дружини.
З’ясувалося, шлюб дідуся й «волонтерки» терміново зареєстрували у Нововолинську 20 березня. Чи не є
він фіктивним? І чи нема в цій історії ознак злочину?
Відповідь на ці питання мають дати правоохоронні
органи. n

Х

У Дубівській ТГ оголосили війну
самогонникам
Голова громади на Ковельщині вирішив
боротися із селянами, які торгують
оковитою
Євгенія СОМОВА

ро цей намір він повідомив на своїй сторінці
у фейсбуці. У дописі очільник громади Роман
Троцюк зазначив:
«Неодноразово на сільських зборах порушувалося питання боротьби з особами, які торгують самогоном та розведеним спиртом. Торік у селі Облапи помер чоловік. У спілкуванні з лікарем виявилася
причина — вживання алкоголю низької якості».
А 15 квітня в Облапах виникла суперечка через
продаж самогону. Довелося викликати правоохоронців. За словами Романа Троцюка, він неодноразово направляв працівників поліції у домівки
самогонників, але невеликі штрафи не лякали їх.
А тому голова просить допомоги у громади. «Якщо
ви не в змозі терпіти алкоголіків у сім’ї, якщо знаєте місце незаконного збуту спиртного, прошу
інформацію скидати мені на вайбер за номером
06856622029. Анонімність гарантую». n

П

На Любомльщині
б
затримали
нелегалів
Іноземці планували перетнути українськопольський кордон
Євгенія ЖУРАВСЬКА

перативники Луцького загону та працівники
міграційної поліції у прикордонні зупинили
автомобіль Volkswagen польської реєстрації,
яким керував громадянин України. Крім водія, у ньому перебувало троє ліванців та марокканець. Іноземці зізналися, що хотіли перетнути українсько-польський кордон. Про це свідчили і знайдені в автівці
вологостійкі костюми та засоби, з допомогою яких
планували подолати інженерні загородження. З’ясувалося, що організатором незаконної подорожі
є один із пасажирів — громадянин Марокко, який
постійно проживає в Україні.
Прикордонники направили до Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.
Громадянину Марокко оголошено підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Міру покарання визначатиме суд. n

О

www.volyn.com.ua

n Гаманець і життя

У скільки обійдеться цьогоріч
пасхальний кошик
Пандемія коронавірусу внесла корективи у наше життя. Очевидно,
освячення великодніх страв знову буде заборонено через карантинні
обмеження. Але ж приготування паски ніхто не відміняв. Тож
спробуємо підрахувати, у скільки це нам обійдеться
Євгенія СОМОВА

агадаємо, що торік великодній кошик на Волині
був одним із найдешевших
в Україні. Традиційний набір коштував менше 500 гривень. Цього
року, за даними Держстату, продукти, які входять до нього, зросли
у ціні на 10–15 відсотків. Подорожчали молокопродукти. Це пов’язано із сезонністю і зменшенням
виробництва. Так, літр молока нині
коштує 20 гривень. Але найбільше
подорожчали тверді сири, олія, цукор, яйця. Останні — майже вдвічі
(30–33 гривні за десяток). Дещо
менше додало у ціні м’ясо. Його
вартість залишається практично
на рівні торішньої. Втім, свинина
по 110–120 гривень за кілограм
і яловичина по 130–140 не всім
по кишені. Нинішні ціни на них,
а також на м’ясо птиці, яйця спричинені зростанням вартості зерна, комбікормів, енергоресурсів.
Цим же можна пояснити і подорожчання борошна до 14–15 гривень за кілограм. З березня минулого року по березень нинішнього
зросла більш як на 10 гривень й
ціна соняшникової олії і нині вона
становить 59–60 гривень за літр.
5–10 гривень на кожному кілограмі додав цукор — 25–30 гривень
(у 2020-му — 15 гривень). Значно
подорожчали тверді сири. Водночас наша середня зарплата з квітня минулого року зросла менш
як на 20 відсотків. Тож середньостатистичний волинянин може купити
цьогоріч значно менше продуктів
до святкового столу, ніж торік. Та й
сама паска обійдеться дорожче.
У скільки? Спробуємо порахувати.
Спечемо великодній хліб для
освячення за бюджетним рецептом. Отож, візьмемо 0,5 л молока (10 грн), 0,5 кг цукру (15 грн),
10 яєць із супермаркету (30 грн),
150 г масла (37 грн), 0,5 л рафінованої олії (25 грн), хоча нам знадобиться лише 7 столових ложок,
склянка родзинок (20 грн), 80 г
пресованих дріжджів (10 грн), 2 кілограми борошна (30 грн), два
пакетики ванільного цукру для запаху (8 гривень) і пакет посипки
для оздоблення (10 грн). Святкова
випічка за економ-рецептом обійдеться у 195 гривень.
Декотрі господині кладуть, ок-
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І нинішній набір смаколиків до великоднього кошика на Волині —
один із найдешевших в Україні, але це мала втіха, бо ціни кусаються.

рім традиційної, ще й сирну паску.
А продукт, з якого її готують, нині
недешевий — близько 80 гривень
за кілограм. Якщо додамо до неї
щонайменше 8 яєць, то пасхальний кошик буде значно дорожчим.
Але коли без неї можна обійтися,

маєте торішній з усіма необхідними атрибутами і запікали м’ясопродукти власноруч) коштуватиме
544 гривні. Але господині на свята
купують щонайменше по кілограму
м’ясних виробів, тож якщо врахувати це, доплюсувати ще 192 гривні

скромного набору продуктів для освячення
« Вартість
сягнула 514 гривень.
то без м’ясного — ніяк. А в кошику
мають бути і кільце ковбаски (82 грн
за 500 г), і шматочок бочка (50 грн
за 500 г), грудочка масла (25 грн
за 100 г), шинка (60 грн за 500 г),
хрін (20 грн за 250 г), яйця (12 грн
за 4 штуки), твердий сир (70 грн
за 200 г). Ціни на останній нині
захмарні та залежать від якості.
Ми ж поклали трохи дорожчий —
по 350 гривень за кіло. Отож, вартість скромного набору продуктів
для освячення сягнула 514 гривень.
А якщо врахувати, що потрібно
хоча б десяток крашанок, то додайте ще щонайменше 30 гривень.
І вже доведеться викласти з гаманця 544 гривні. Тож лише один
великодній кошик (за умови, що

(ціна 0,5 кг шинки, бочка, ковбаси),
то вартість продуктового набору
сягне 736 гривень.
Звісно, підрахунки приблизні.
Смаки ж і забаганки в кожної родини різні, як і наповнення кошика.
Дехто кладе до нього навіть пляшку
кагору, хоча священники цього
не схвалюють. Вино ж не згадується під час молитви у переліку продуктів, які приносять на освячення.
Тож одні на приготування до Великодня витрачають 500–600 гривень, інші і в 1000 не вкладаються.
А якщо врахувати, що на Пасху
прийнято ходити в гості і приймати
їх у себе, то для того, щоб накрити
святковий стіл, півтори–дві тисячі
гривень буде замало. n

n Голос громади

У Секуні хочуть мати гімназію, а не початкову школу
Жителі села звернулися до голови Ковельської районної
ради В’ячеслава Шворака з проханням допомогти їм
відстояти навчальний заклад і дитсадок
Оксана КРАВЧЕНКО

к повідомили мешканці
Секуня, у селі є 60 школярів і понад 40 дошкільнят.
Цього року в перший клас піде
6 дітей, у наступні — по 7. Керівники райради побували у населеному пункті, поспілкувалися
з жителями, оглянули приміщення дитячого садочка та школи й

Я

запевнили, що шукатимуть компроміс між інтересами Дубівської
сільської ради та заявників, аби
дійти згоди.
У Романа Троцюка, який п’ятий рік працює на посаді голови
Дубівської громади, що складається з десяти сіл, свої аргументи. Він проаналізував, що надходження до бюджету громади
за січень-лютий від платників по-

датків Секуня становили 98 тисяч
гривень, а видатки на утримання
закладів за відповідний період
сягнули 141 тисячі гривень. Через
таку економічну ситуацію очільник
громади запропонував жителям
понизити ступінь навчального закладу до першого; в одному крилі
приміщення дитсадка розмістити
групу дошкільнят, а в іншому поселити чотири класи початкової
школи. Також планують придбати
новий автобус для довезення учнів 5–9 класів до села Облапи або
в Дубове. n

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
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На кордоні з Білоруссю
введено суворі обмеження
Адже в сусідній країні, за 60 кілометрів від України,
проходять навчання «Запад 2021» за участі
російських військових
Ірина ПАСІЧНИК

ерший заступник голови Рівненської ОДА Сергій
Подолін запевняє, що загострення і скупчення
військової техніки на кордоні немає, все працює у
штатному режимі, ситуація контрольована, і ми готові до
будь-яких можливих викликів. Попри це, у Березівській,
Старосільській, Висоцькій, Миляцькій, Локницькій та Зарічненській територіальних громадах і на півночі області
запровадили додаткові обмеження. З метою захисту нацбезпеки з 12 квітня до 31 грудня 2021 року з 22-ї вечора
до 6-ї ранку забороняється, зокрема, проведення різного
роду робіт (крім сільськогосподарських, з обов’язковим,
завчасним інформуванням) у смузі 100 метрів від прикордонних знаків. Не дозволяється рух транспортних засобів
та осіб дорогами, які відсутні в реєстрі, чи їх стоянка на
узбіччях доріг між лінією держкордону та пунктами пропуску, здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотників.
Водіям автомобілів, начальникам поїздів і провідникам
вагонів не можна підвозити в контрольований прикордонний район і вивозити з нього осіб без документів.
Введені обмеження погоджені з головою Рівненської
ОДА, обласним управлінням СБУ та поліції. n

П
Обшуки у бурштинокопачів обурили місцевих мешканців. Тому закликають навіть Бацьку навести порядок.

Старателі просять захисту… у Лукашенка
Під час проведення заходів з протидії незаконному
видобуванню, збуту, зберіганню та перевезенню
бурштину на території північних районів Рівненщини
поліцейські провели 25 санкціонованих обшуків
та відпрацювали місця незаконного промислу
в 26 урочищах
Мирослава СЛИВА

а результатами проведених слідчих дій та рейдів,
які тривали упродовж
трьох днів, правоохоронці
вилучили 107 кілограмів сонячного каміння, повідомив
начальник ГУНП області Олексій Камишанський. Крім того,
працівники поліції конфіскува-

З

« Відпрацювання
у північних районах
Рівненщини
триватимуть
на постійній основі.

»

ли 24 мотопомпи, 40 пожежних шлангів, понад 70 одиниць
знарядь для видобування ян-

таря, зброю, зокрема, автомат
Калашникова і 60 патронів, чотири транспортні засоби».
Місцеві жителі обурюються діями поліції та активно поширюють відео обшуків у соцмережах. На одному з них чоловік заявляє: «Треба дзвонити Лукашенку, нехай своїх
запускає».
Тим часом Олексій Камишанський зазначив, що з метою документування і припинення нелегального видобутку
бурштину-сирцю відпрацювання у північних районах Рівненщини триватимуть на постійній
основі. n

n Подробиці

Грабіжник дістав пістолет і вистрілив
Але його знешкодили відвідувачі торгового закладу
Фото із сайту ГУНП Рівненщини.

32-річний житель
міста Славута,
який скоїв напад
на працівницю
пункту обміну
валют, що
на вулиці Гагаріна
в обласному
центрі,
перебуває
в ізоляторі
тимчасового
тримання
Ірина ПАСІЧНИК

Суд призначив жінці покарання у вигляді штрафу
у 20 400 гривень
Мирослава КОЗЮПА

авідувачку кафедри одного з вищих навчальних закладів Рівненщини визнано винною в проханні надати
і одержанні неправомірної вигоди. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а в суді
прокурором доведено, що жінка отримала 700 доларів та
1400 гривень за сприяння у здачі групою студентів державних іспитів та видачі дипломів про закінчення вишу.
Викладачку викрили в кінці червня 2020 року після отримання нею другого «траншу».
Свою вину обвинувачена визнала і уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд зобов’язав жінку сплатити 20 400 гривень штрафу і позбавив її права
обіймати посади, пов’язані із виконанням адміністративно-господарських функцій строком на один рік. n

З

У вогні загинули 24 коти та 2 собаки
Днями у селищі Здовбиця Рівненського району
сталася пожежа у будинку Ніни Кондратюк, яка
облаштувала у себе неофіційний притулок для
домашніх тварин
Мирослава КОЗЮПА

Катерина Ткачук та Андрій Кравець отримали нагороди від правоохоронців.

квітня, близько 20-ї години, зловмисник
у медичній масці та рукавичках піднявся
на другий поверх торгового центру «Новус» та вичікував, коли касир пункту обміну валют
вийде. Як тільки Катерина Ткачук відчинила приміщення, той вчепився за ручку дверей і почав
бити жінку. «Не віддаси гроші — вб’ю», — погрожував нападник, якому все ж вдалося потрапити
всередину.
37-річна рівнянка захищаючись, зірвала з нападника маску та виштовхала його із пункту обміну валют. Відважні і рішучі дії працівниці налякали
зловмисника і він вибіг, так і не закінчивши справу.
На крики про допомогу зреагували не тільки охоронці торгового центру, а й відвідувачі. На першому поверсі чоловік дістав пістолет
і, вистреливши, влучив у ногу 39-річному жителю
села Вересневе Рівненського району, який кинувся затримувати грабіжника. Попри це, нападника
вдалося знешкодити, люди тримали його до приїзду правоохоронців.
На місце події швидко прибули патрульні
та слідчо-оперативна група. У 32-літнього жителя Славути вилучили спецпристрій для відстрілу
гумовими кулями із магазином, спорядженим
сімома патронами, та аерозольний балончик.
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Викладачка брала хабарі за здачу
іспитів

За результатами медичного огляду, він перебував
у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом розбою, поєднаного із насильством, небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та із проникненням у приміщення,
відкрито кримінальне провадження. Чоловік уже
потрапляв у поле зору правоохоронців за незаконне зберігання наркотиків. Тепер йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Жодних показів він наразі не дає.
Постраждалих касирку пункту обміну валют
та пораненого відвідувача після надання медичної допомоги відпустили. У вівторок поліцейські
вручили Катерині Ткачук і Андрію Кравцю подяки
за мужність та героїзм, виявлені під час затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, а також нагрудні
знаки.
— Це відважний крок для будь-якої людини, —
підкреслив очільник поліції Рівненської області
Олексій Камишанський. — Ви не розгубилися,
за лічені секунди прийняли рішення та затримали небезпечного злочинця. Від Головного управління Національної поліції в Рівненській області
дякуємо вам та бажаємо всього найкращого. Так
тримати! n

огонь спалахнув, коли господиня увімкнула на кухні
плиту. Спочатку Ніна Кондратюк самотужки намагалася загасити полум’я, а потім почала виносити
з кімнат тварин. «Мене виволокли, я б трохи більше врятувала. Сусідські хлопці витягнули за шкірку: «Не лізь,
не лізь!» Не змогла допомогти всім», — розповіла пенсіонерка.
Приборкувати стихію приїхало два відділення рятувальників. Співробітники ДСНС встановили, що горить
дах будинку Ніни Кондратюк, яка прихистила у себе більше сотні кинутих напризволяще тварин. Під час пожежі
собаки повтікали на город, а коти, які в основному жили
в хаті й майже не виходили на вулицю, лишилися у приміщенні, розповіли очевидці.
Пожежники оперативно ліквідували займання, причиною якого, за попередньою версією, стало пічне опалення. На місце події прибули також газовики, енергетики та медики. Речник ДСНС Дмитро Мельник повідомив,
що люди у вогні не постраждали, однак загинули 24 коти
та 2 собаки. Власниця притулку говорить про 10 загиблих псів. Вогонь знищив перекриття будинку, кухню та
речі домашнього вжитку.
Під час пожежі Ніна Кондратюк обпекла руки та лице.
Жінка у пригніченому стані, адже допомагати чотирилапим було сенсом її життя. Вона не тільки підбирала бездомних тварин. Бувало, люди й самі підкидали новонароджених котів і собак просто під ворота господарства.
Загиблих тварин виносили з хати мішками. З десяток
врятованих псів тиняються по згорілих кімнатах, їх нікуди
подіти. Жінка поки що житиме в доньки. n

В
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«Волинь» знову
втрачає очки...

Фото із сайту Getty Images/Global Images Ukraine.

Фото із сайту shakhtar.com.

А ось «Верес» із його «бандерівськими»
клубними кольорами іде у відрив…
і приглядається до одіозного «СєліКормільца»?
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

У Мірчі Луческу таки непростий вибір: дуже красиво
піти на пенсію у 75 або ж відсвяткувати (29 липня) 76, і
ще раз (або й не раз!) переписати історію футбольного
довголіття.

У
Передовиця легендарного італійського спортивного видання
яскраво продемонструвала, що справжній футбольний
світ думає про їхню «Суперлігу».

Євроліга vs УЄФА:
бабло таки не перемогло?
На тлі європейської футбольної лихоманки тьмяніє навіть подвиг старого
румунського коня Мірчі Луческу, який і в 75 років оре по-чемпіонськи
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ірча Луческу зумів ефектно дати
гучного ляпаса
Рінату Ахметову, Сергію Палкіну, Даріо Срні,
Олександру Денисову
та компанії! По-тихому
списаний п’ять років тому
з «Шахтаря» і голосно обгиджений торік, румунський фахівець- «нездара» довів: хороший футбольний кінь і в 75 років
може орати по-чемпіонськи! Тренер, зоряні часи
кар’єри гравця якого
минули в бухарестському «Динамо», фактично
гарантував київському
«Динамо» чемпіонський
титул аж за чотири тури
до фінішу першості…
«Донецькі», вочевидь,
вже сподівалися лише
на перемогу в очному
поєдинку, аби потім «розігнати тему» про «несправжнє чемпіонство»
киян. Не склалося. «Гірники» чи то справді остаточно розклеїлися, чи
то «проводжали» Луїша
Каштру — хай там як,
на поки ще чинного чемпіона України ця команда
зовсім не скидалася.
«Динамо», будьмо
відвертими, теж аж ніяк
не феєрило — лишень
здобуло скромну перемогу завдяки реалізованому Карлосом Де Пеною пенальті (впевнено
призначеному Катериною Монзуль, яку вболівальники «біло-синіх»
давно записали у «продонецькі»!).
А ось найяскравішим
і найрезультативнішим
матчем 22-го туру стала зустріч у Полтаві між
«Ворсклою» та «Зорею».
На початку другого тайму підопічні Юрія Максимова забили у ворота
команди Віктора Скрипника четвертого (гол від
екснападника «Вереса»
Руслана Степанюка і хеттрик (усі — з гри!) від кращого забивайла першості Владислава Кулача).
І це при тому, що «Ворскла» до цього поєдинку
не забивала «Зорі» в УПЛ

М

із 23 вересня 2018 року!
Під завісу зустрічі гості
таки відквитали два м’ячі — проте полтавський
клуб все ж здобув справді
яскраву перемогу.
Тим часом 33-літній Тайсон Барселлос
Фреда — більше відомий нам як просто «Тайсон» — після 11 років перебування в Україні таки
повернувся до Бразилії.
Сказавши на прощання
красиві слова про любов
до нашої держави, яка
вічно житиме в його серці, а також… пообіцявши
приїхати, аби завершити
кар’єру в харківському
«Металісті». За чутка-

ва, що Луческу старий
і безперспективний!!!»
Мирон
МАРКЕВИЧ,
голова
Комітету
збірних
команд
Української
асоціації
футболу:

«Якщо одним словом,
то матч «Шахтар» — «Динамо» — це розчарування. У це важко повірити,
але обидві команди примудрилися за 90 хвилин
створити лише кілька гольових моментів.
Ще можна зробити скидку динамівцям, які грали по результату, але ж
«Шахтарю», щоб збе-

одним словом, то матч «Шахтар» —
« Якщо
«Динамо» — це розчарування.
»
ми ж, у бразильця був
варіант нікуди не виїжджати з України взагалі.
Мовляв, співпрацю йому
пропонувало… київське
«Динамо». І Тайсон буцімто був зовсім не проти — все уперлося в чималу зарплатню, на якій
наполягав футболіст.
Цієї неділі, 25 квітня,
«Динамо» приймає «Інгулець». Перемога в цьому
матчі зробить чемпіонство столичного клубу
доконаним фактом.
ЗА ВОРОТАМИ
Артем
ФРАНКОВ,
головний
редактор
журналу
«Футбол»:

«Чемпіонство де-факто повернулося додому. Після п’яти років гульок невідомо
де. Такого загнаного кротика давно не доводилося бачити».
Ігор ЦИГАНИК,
спортивний
журналіст:

«А рівно 5 років
тому, весною 2016,
дехто в «Шахтарі» переконав Ахмето-

же завтра, 23 квітня, луцька «Волинь» прийматиме «Альянс» із Липової Долини, що на Сумщині
(початок зустрічі о 17.00). А передував цій зустрічі
матч із іншим слобожанським клубом.
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 22-й
тур. «Металіст 1925» (Харків) — «Волинь» (Луцьк) —
1:1 (1:0 — Олег Голодюк, 36 хв.; 1:1 — Артур Рябов,
68 хв.)
«Волинь» здобула очко у непростому виїзному поєдинку із «Металістом 1925» — одним із прямих конкурентів за путівку в УПЛ.
Рахунок ближче до перерви відкрив 33-річний уродженець Рівненщини Олег Голодюк: класно відгукнувшись на закидання з глибини, він ударом головою перекинув голкіпера гостей Владислава Леванідова, який
на кілька метрів вийшов уперед.
Лучани відповіли вже в другому таймі: Артурові Рябову вдався феноменальний удар з-поза меж штрафного майданчика: м’яч влетів у ворота Дениса Сидоренка рикошетом від обох бокових стійок!
«Нива» (Тернопіль) — «Верес» (Рівне) — 0:1 (Сергій Панасенко, 20 хв.)

регти інтригу в боротьбі
за «золото», необхідно
було обов’язково перемагати, а не перепасовуватись на підступах
до штрафного…»
Результати 22-го
туру в УПЛ: ФК «Львів» —
ФК «Олександрія» — 3:1;
«Минай» — «Десна» — 3:1;
«Ворскла» — «Зоря» —
4:2; «Шахтар» — «Динамо» — 0:1; «Інгулець» — «Рух» — 0:0; ФК
«Маріуполь» — «Олімпік» — 1:1; «Колос» — СК
«Дніпро-1» — 1:1.
Тим часом європей-
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ський футбольний світ
нині неабияк лихоманить.
Днями 12 провідних клубів із Англії (6), Іспанії (3)
та Італії (3) оголосили про
створення Суперліги —
нового турніру, який мав
стартувати вже цьогоріч
і гарантував би грандам
суперприбутки. Цей крок
рішуче засудила не лише
УЄФА, а й усі три національні футбольні асоціації, з яких походять клуби-сепаратисти. Командам-учасникам Суперліги
пригрозили виключенням
з усіх національних, європейських та світових
турнірів. А гравцям цих
клубів — позбавленням
права виступати за національні збірні (України це стосується в частині «реаліста» Луніна
та «мансітівця» Зінченка).
Проте у вівторок ввечері стало відомо, що новостворена Європейська
Суперліга (ESL)… повністю зупинена. Фанати
звернулись до трьох італійських грандів — «Мілана», «Ювентуса» та «Інтера» — з пропозицією
вийти з ESL і команди
прислухалися до їхніх прохань. Дружно залишили
проєкт і англійські клуби —
«Ліверпуль», «Манчестер
Юнайтед», «Манчестер
Сіті», «Арсенал», «Тоттенгем Готспур» і «Челсі».
А з трьох іспанських грандів — «Реала», «Барселони» та «Атлетіко» — Суперліги не побудуєш. n

Турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги:
Команда
І
В Н П М
«Динамо»
22 17 4 1
46-14
«Шахтар»
22 13 6 3
47-16
«Зоря»
21 11 5 5
37-18
«Ворскла»
22 10 7 5
33-20
«Десна»
22 10 6 6
34-24
«Колос»
22 8 10 4
29-21
ФК «Олександрія» 22 7 5 10 29-31
СК «Дніпро-1»
22 7 5 10 31-34
ФК «Маріуполь»
22 5 7 10 22-35
«Інгулець»
22 3 11 8
20-33
«Олімпік»
21 5 3 13 24-38
«Минай»
21 4 6 11 15-36
ФК «Львів»
20 5 3 12 19-47
«Рух»
21 3 8 10 17-36

О
55
45
38
37
36
34
26
26
22
20
18
18
18
17

У списку бомбардирів лідирують Владислав Кулач
(«Ворскла») — 13 голів (3 — з пенальті), Віктор Циганков
(«Динамо») — 10 (4), Анатолій Нурієв («Минай») — 10 (6).

квітня луцька «Волинь» прийматиме
« 23«Альянс»
із Липової Долини, що на
Сумщині (початок зустрічі о 17.00). А
24 квітня «Верес» у Млинові гратиме
проти МФК «Миколаїв» – команди
починають о 14.00.

»

Тим часом рівненський «Верес» дедалі очевидніше
стає головним претендентом на «золото» Першої ліги
та повернення в УПЛ. І хай підопічні Юрія Вірта вдруге
поспіль здобувають перемогу зі скромненьким рахунком 1:0, це дає їм можливість збільшити відрив від безпосередніх переслідувачів, які дружно втратили очки.
Позавтрому, 24 квітня, «Верес» прийматиме у Млинові «Миколаїв» (той самий, що поклав п’ять м’ячів у
ворота «Оболоні»!) – команди починають о 14.00.
Між тим поповзли чутки, що у випадку виходу в УПЛ
«Верес» може «підсилити» свою атакувальну ланку… одіозним Євгеном Селезньовим. Якщо це правда, то виникає лише одне запитання?! Ну от навіщо «червоно-чорному» клубу схильний до алкогольних загулів нападник,
якому влітку виповниться 36 літ і в якого за плечима
заробітчанський досвід у Росії в розпал кремлівської
агресії проти України?! Пенальті пробивати?!
Результати 22-го туру: «Кремінь» — «Чорноморець» — 1:1; «ВПК-Агро» — «Прикарпаття» — 1:1;
«Нива» — «Верес» — 0:1; «Миколаїв» — «Оболонь» —
5:3; «Полісся» — «Альянс» — 1:2; «Агробізнес» — «Гірник-Спорт» — 1:1; «Кристал» — «Авангард» — 1:2; «Металіст 1925» — «Волинь» — 1:1. n
Турнірна таблиця Першої ліги:
М
Команда
I В Н П
1 «Верес» (Рівне)
20 15 3 2
2 «Чорноморець» (Одеса)
22 13 6 3
3 «Металіст 1925» (Харків)
22 11 7 4
4
«Агробізнес» (Волочиськ, 21 11 5 5
Хмельниччина)
5 «Миколаїв» (Миколаїв)
21 10 6 5
6 «Волинь» (Луцьк)
20 10 6 4
7 «Оболонь» (Київ)
21 10 3 8
8 «Альянс» (Липова Долина, Су- 21 9 5 7
мщина)
9 «Гірник-Спорт» (Горішні Плав- 21 8 5 8
ні, Полтавщина)
10 «ВПК-Агро» (Шевченківка, 21 7 3 11
Дніпропетровщина)
11 «Полісся» (Житомир)
20 5 7 8
12 «Кремінь» (Кременчук, Пол- 21 5 5 11
тавщина)
13 «Прикарпаття» (Івано-Фран- 20 4 6 10
ківськ)
14 «Нива» (Тернопіль)
21 4 6 11
15 «Авангард» (Краматорськ, До- 20 4 4 12
неччина)
16 «Кристал» (Херсон)
22 1 3 18

М
33-9
34-18
19-15
37-19

О
48
45
40
38

36-16
27-14
35-23
25-19

36
36
33
32

29-30 29
20-36 24
19-22 22
18-31 20
14-28 18
20-37 18
17-35 16
14-45 6

У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») — 11 голів (9 — з пенальті), Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт» / «Металіст 1925») — 9 (5).

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l У центрі с. Крухиничі продається 4-кімнатний будинок, обкладений євробрусом (можна
під дачу). Є газ, вода, 3-фазна лінія, літня кухня, гараж, інші господарські споруди, 40 соток
городу, сад. Поряд – зупинка, дитсадок, магазин. Тел.: 096 49 91 171, 067 33 92 648.
l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї
(72 кв. м і 35 кв. м, усі зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га городу. У
дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503, 099 47
62 577.
l Продається будинок із господарськими
спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі, біля річки. Ціна договірна (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 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.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія», 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 Продаються трактор МТЗ-82 у доброму
стані, 750 мото/год., прес-підбирач «Клаас
Маркант», привезений з Європи. Тел. 067 87
91 404.
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 запчастина-

ми). 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
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.

РІЗНЕ
l Продаються дрова. Ціна договірна. Тел.:
095 18 34 172, 097 74 69 434.
l Продаються бджолосім’ї. Тел.: 097 74 56
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 (самоскид). Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229,
099 20 71 721.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332)
24-34-23, 098 48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам кольоровий металопрофіль
(117 грн/ кв. м), оцинкований (119 грн/
кв. м), металочерепицю (146 грн/ кв.
м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 75 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 48 грн/ п. м), мінвату
(270 грн/рулон). Тел. 050 90 10 508.

l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні
та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні.
Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продається спокійна робоча кобила (5 років). Ціна 18 000 грн. Торг. Тел. 095 03 87 339.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят.
Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
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 Продам у Луцьку якісну насіннєву картоплю (від 100 кг, сорти Беллароса, Ред леді, Вінетта, Арізона). Тел. 050 95 90 654.

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 НЕДІЙСНИМ
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0144511) на право власності на земельну
частку (пай), виданий 12.07.1999 р. та зареєстрований за № 630 колишнім КСП «8 Березня»
Чаруківської сільської ради на ім’я Мельник Віктор Іванович, вважати недійсним.

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

ЗРІЗАННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ.
ДРОБЛЕННЯ ГІЛОК.
Тел. 0673323892.

Обов’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.

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І ЗНАХОДИТЬСЯ В ІДЕАЛЬНОМУ
РОБОЧОМУ СТАНІ:

P
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.

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 «Д он Ла н» 1500Б — 1 шт., 2006 р. в.,
2595 мотогодин, з ріпаковим столом, підбирачем, візком із жаткою,
зернові ко мбайни «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.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 26 квітня — 2 травня
ОВЕН. Постарайтеся заради своїх
особистих інтересів не закидати роботу.
Навпаки, варто особливу увагу звернути
на ваш кар’єрний ріст, тому що можливі
досить привабливі пропозиції. Щоб добитися успіху, тримайте під контролем свої
емоції. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Таємне стане явним. Будьте реалістом у вирішенні особистих проблем, які звалилися на вас. Ви зможете
поглянути на багато речей по–новому й
побачити те, чого раніше не зауважували.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
БЛИЗНЮКИ. Вас підхопить вітер
змін, причому приємних. І це торкнеться у першу чергу особистого життя. До
того ж з’явиться шанс добитися успіху в
діловій і фінансовій сферах. Ваш позитивний погляд на світ допоможе з легкістю
справлятися навіть з найскладнішими завданнями. Сприятливий день — середа,
несприятливий — субота.
РАК. Використовуйте зустрічі з керівництвом у своїх цілях. Ситуація, можливо, зажадає від вас уміння справлятися
з додатковим навантаженням. У вихідні
відпочиньте від суєти й турбот. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— вівторок.
ЛЕВ. Для вас настає цікавий період.
Енергія б’є ключем, тому вам багато чого
буде вдаватися. Спробуйте поменше говорити й більше слухати. Намагайтеся
зберігати нейтральну позицію. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Ви можете одержати інформацію, яку вам краще зберегти в таємниці. На міцне й тривале співробітництво
ні в роботі, ні в особистому житті зараз
не розраховуйте, усе досить ілюзорно.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Вас очікують емоційний
сплеск, енергія, здоров’я й успіх. Будь–
яка справа буде вдаватися й практично
будь–яка мрія може здійснитися. У вас
може з’явитися непереборне бажання
змінити коло спілкування, велика ймовірність появи нових знайомих, близьких вам
за духом. Сприятливий день — середа,
несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Нові справи обіцяють
солідний прибуток. Ваша енергія та зібраність будуть творити дива. Удача
дасть змогу залишити багато серйозних
проблем у минулому. У вашому житті
починається яскравий і вдалий період.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
СТРІЛЕЦЬ. Вам легко буде реалізувати свої творчі задуми як в індивідуальній, так і в колективній роботі. Результативними виявляться далекі поїздки та
відрядження. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Вам доведеться зібратися,
від вас будуть потрібні стійкість і терпіння.
Будьте відкриті для змін, не відмовляйтеся від нових можливостей. Ваші трудові
подвиги не залишаться непоміченими начальством. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Очікуються важливі зустрічі й напружені переговори. Чим активніші ви будете, тим більше зможете
добитися. Частиною роботи поділіться з
колегами. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Результати роботи зможуть
нині вас порадувати й принести моральне
і матеріальне задоволення. Постарайтеся
не з’ясовувати стосунків й не сперечатися
з начальством. У вихідні займіться повсякденними справами. Сприятливий день
— середа, несприятливий — субота.
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По горизонталі: 7. Геометричне тіло. 8. Урочисте відкриття виставки.
9. Жіноча прикраса на ланцюжку. 11. Легкий комерційний автомобіль з відкритою вантажною платформою. 12. Опера Р. Вагнера. 15. Тонкий загострений кінець якогось предмета. 18. Стара міра об’єму вина. 19. Військове звання. 20. Окрема дія кого-небудь. 21. Вага товару з упаковкою. 24. Англійський футбольний
клуб з однойменного міста. 26. Вовняний мотузок, яким зав’язували постоли.
27. Державний герб України. 31. Документ про оплату. 33. Дерево – символ лихих сил і злого характеру. 34. Довге волосся на шиї коня. 35. Людина, що професійно займається управлінською діяльністю. 36. Великий болотяний птах.
По вертикалі: 1. У церкві те саме, що й обідня. 2. Крій, модель, зразок, за
яким шиють одяг. 3. Той, хто не має сім’ї, рідних. 4. Веселе різдвяне дійство з піснями-колядками. 5. Максимальна кількість або норма чогось. 6. Адміністративні
та медико-санітарні заходи для припинення заразної хвороби. 10. Шотландський футбольний клуб із Глазго. 13. Автор словника з української мови. 14. Вид
спорту – катання на скейті. 16. Невеликий чоловічий солом’яний капелюх з круглими крисами. 17. Новела В. Стефаника. 22. Півострів у Центральній Америці.
23. Давньогрецька назва Дніпра. 25. Гірськолижний курорт у Карпатах. 28. Металевий профіль. 29. Дрібна річкова риба родини коропових. 30. Підвал, підземелля, печера. 32. Великий гурт людей; юрба, натовп.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 15 КВІТНЯ
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По горизонталі: 1. Едельвейс. 7. Алфавіт. 8. Ікебана. 10. Пекло. 11. Рикша.
13. Тромбон. 15. Казино. 16. Уборть. 17. Супермаркет. 20. Рекорд. 21. Олбані.
22. Атрибут. 25. Драма. 27. Пором. 28. Постать. 29. Анекдот. 30. Амфітеатр.
По вертикалі: 1. Ерато. 2. Емісар. 3. Ескудо. 4. «Собор». 5. Глюкоза. 6. Снікерс.
9. Нумізматика. 10. Пікофарад. 12. Альпінізм. 13. Торпеда. 14. Нуакшот. 18. Екватор. 19. Патріот. 23. «Тартюф». 24. Уганда. 26. Астма. 27. Покер.
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Програма телепередач на 26 квітня — 2 травня
ПОНЕДІЛОК, 26 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 06:50
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05
Суспільна студія. Головне
09:05 Д/ф «Розщеплені на
атоми» 11:25 Телепродаж
12:00 Хлилина мовчання:
День чорнобильської трагедії
12:01, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:25 Спорт
15:20, 18:55 Д/п «Чорнобиль.
Відродження» 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Д/ц «Дикі
тварини» 20:00 Спецпроєкт
«Люди Зони» 21:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30 Перша шпальта

1+1
05:05, 15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРИ:
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ»
23:45 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»

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» 10.05,
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «ВІЗИТ ІНСПЕКТОРА»
14.15 Х/ф «ТРЬОХ
ПОТРІБНО ПРИБРАТИ»
16.05 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час» 23.55 Т/с «Любов за
законом» 01.35 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»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чужі гріхи»
23:10 Т/с «Чорна квітка»

СТБ
05:15 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
ОДИН ДЕНЬ»

07:00 Х/ф «ГОРДІСТЬ ТА
УПЕРЕДЖЕННЯ»
09:25 Т/с «Джейн Ейр»
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Метелики»

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20 Служба розшуку дітей
05:25, 13:40 Секретний
фронт
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05, 13:15 Х/ф «ТОЙ, ХТО
БІЖИТЬ ПО ЛЕЗУ 2049»
14:40, 16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
З ЗАЛІЗНИМИ
КУЛАКАМИ»
16:55 Х/ф «ЦЕНТУРІОН»
20:05 Теорія змови
21:25 Т/с «Пес»
22:35 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Х/ф «ВІЙНА
ДРАКОНІВ»
06:50 Х/ф «ЛЯЛЬКА»
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ВІРУС»
12:50 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
14:40 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2»
16:50 Х/ф «БАМБЛБІ»
19:00 Від пацанки до панянки
16+
21:20 Х/ф «МЕТЕЛИК»

ВІВТОРОК, 27 КВІТНЯ

14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
16:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
20:40 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00, 19:25 Т/с «Опер за
викликом»
09:40 Х/ф «ЧОРНИЙ
ЯСТРУБ»
12:15 «Цілком таємно-2017»
12:55 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:30 «Гроші»
23:45 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00 Фіорентина - Ювентус.
Чемпіонат Італії 07:45 Журнал
Ліги чемпіонів 08:15, 23:40
Львів - Десна. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч 12:00
Маріуполь - Рух. Чемпіонат
України 13:50 Реал - МЮ.
1/4 фіналу (2002 /03). Ліга
чемпіонів УЄФА 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 16:30
Колос - Ворскла. Чемпіонат
України 18:15 Аталанта Болонья. Чемпіонат Італії
20:00 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України 21:40 LIVE.
Лаціо - Мілан. Чемпіонат Італії

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15 Х/ф «ЗАЛІЗНИЙ ГАНС»
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ
06.00 Бандитська Одеса
ДРОЗДОБОРОД»
08.45 Правда життя
11.05 Х/ф «ЗОРЯНІ ТАЛЯРИ»
10.15, 01.25 Речовий
12.15 Х/ф «АВАТАР»
доказ
15.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
11.25 Код доступу
ЧЕТВІРКА»
12.25 Містична Україна
17.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧНА
13.20 Природа сьогодення
ЧЕТВІРКА 2:
14.20, 18.55 Ігри імператорів
ВТОРГНЕННЯ
15.15, 19.50 Їжа богів
16.10, 21.45 Крізь простір і час
СРІБНОГО СЕРФЕРА»
з Морганом Фріменом
(16+)
17.05, 20.50 Він і вона. Бій
19.00 М/ф «Епік»
за життя
21.00 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
18.00 Дикі Філіппіни Найджела
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
Марвіна
(16+)
22.35 Народження
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В
континентів
ОБЛОЗІ»
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
НТН
00.30 Таємниці королівських
05.00
«Top
Shop»
05.55 Х/ф
вбивств
«СПРАВА РУМЯНЦЕВА»
02.35 Страх у твоєму домі
08.05, 16.50 «Випадковий
03.20 Там, де нас нема
свідок» 08.40 Х/ф «РОЗПАД»
К-1
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі» «Свідок» 12.50 Х/ф «АТАКА
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ» (16+)
08:30 «Орел і Решка.
14.40 «Легенди карного
Незвідана Європа»
розшуку» 17.50 «Таємниці
10:20 Х/ф «КОН-ТІКІ»
світу» 18.20 «Свідок. Агенти»
12:20 Х/ф «НЕЙМОВІРНА
ПОДОРОЖ МІСТЕРА 23.10 «Саша. Дитина
Чорнобиля»
СПІВЕТА»

МЕГА

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 06:50
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Х/ф «САМСОН
І ДАЛІЛА» 11:05 Солодка
дача 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:35 Спорт
15:20 UA:Фольк 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 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Робота в
дикій природі» 23:00 Наші
гроші

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»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45, 21:45 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 «СІССІ»
14.35, 15.30 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.55
Т/с «Любов за законом»
01.35 Т/с «Гречанка» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
09:50 Мисливці за дивами
10:45 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 4»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чужі гріхи»
23:10 Т/с «Ніколи не здавайся»

СТБ
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
10:25 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Т/с «Доньки-матері»

ICTV

14:00 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
СТРАХОВКОЮ»
15:35 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
19:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Х/ф «КІКБОКСЕР»
08:25 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
10:15 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
12:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
20:25 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:25 Т/с «Пес»
13:45, 16:15, 22:40 Т/с «Розтин
ФУТБОЛ-1
покаже»
06:00, 08:00 Топ-матч
17:00 Х/ф «ПОЧАТКОВИЙ
06:10 Колос - Ворскла.
КОД»
20:15 Громадянська оборона Чемпіонат України 08:10
Аталанта - Болонья. Чемпіонат
НОВИЙ КАНАЛ Італії 10:00, 15:40, 21:00,
22:45 Футбол NEWS 10:20
05:00 Абзац
Олександрія - Шахтар.
06:00, 07:30 Kids’ Time
Чемпіонат України 12:10
06:05 М/с «Том і Джеррі»
«Великий футбол» 13:50
07:35 Орел і Решка
Челсі - Ліверпуль. 1/4 фіналу
08:30 Т/с «Надприродне»
(2008/09). Ліга чемпіонів УЄФА
11:00 Х/ф «ПОВІТРЯНА
16:00 Журнал Ліги чемпіонів
В’ЯЗНИЦЯ»
16:30 Львів - Десна. Чемпіонат
13:10 Екси 16+
15:10 Хто зверху? 12+
України 18:15 Журнал Ліги
19:00 Де логіка? 12+
Європи 18:45 Лаціо - Мілан.
20:00 Improv Live Show 12+
Чемпіонат Італії 20:30, 21:10,
21:00 Х/ф «11 ДРУЗІВ
23:55 «Ніч Ліги чемпіонів» 21:55
ОУШЕНА»
LIVE. Реал - Челсі. 1/2 фіналу.
23:20 Х/ф «МИСТЕЦТВО
Ліга чемпіонів УЄФА
ОБМАНУ»

МЕГА
06.00, 12.35 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.30, 01.25 Речовий доказ
11.40 Код доступу
13.30 Природа сьогодення
14.25, 19.00 Ігри імператорів
15.20, 19.55 Їжа богів
16.15, 21.45 Крізь простір і час
з Морганом Фріменом
17.10, 20.50 Він і вона. Бій
за життя
18.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
22.35 Народження континентів
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Таємниці королівських
вбивств
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
12:20 Х/ф «А ОСЬ І ВОНА»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.15, 18.15,
19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00
Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в
Одесі
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий
період»

НТН
05.45 «Свідок. Агенти»
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЗАГІН ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ» 10.40,
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 14.40 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Будьте
здоровi» 18.30 «Акцент» 23.15
Х/ф «УБИТИ «ШАКАЛА» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 06:50
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Х/ф «САМСОН
І ДАЛІЛА» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Наші гроші 18:55,
22:00 Д/ц «Робота в дикій
природі» 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:55 Спорт.
Аспект 23:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром
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»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55, 23:55 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 «СІССІ
- МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ»
14.35, 15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.55
Т/с «Любов за законом»
01.35 Т/с «Гречанка» 04.55
«Телемагазин»

15:10 Хто зверху? 12+
19:00, 20:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:40 Х/ф «ЕКСТРАСЕНСИ»

МЕГА
06.00, 12.30 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
09.00 Правда життя
10.25, 01.25 Речовий доказ
11.35 Код доступу
13.25 Природа сьогодення
14.25, 19.00 Ігри імператорів
15.20, 19.55 Їжа богів
16.15, 21.45 Крізь простір і час
з Морганом Фріменом
17.10, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
18.05 Дикі Філіппіни Найджела
Марвіна
22.35 Народження континентів
23.30 Стежина війни
00.30 Таємниці королівських
вбивств
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
12:10 Х/ф «МОЛОДІСТЬ ЗА
СТРАХОВКОЮ»
13:45 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
15:35 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
19:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
07:45 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ»
09:20 Х/ф «АТЛАНТИЧНИЙ
РУБІЖ:
ВОСКРЕСІННЯ»
11:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом»
20:25 Т/с «Опер за викликом-5»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

УКРАЇНА

ФУТБОЛ-1

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»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чужі гріхи»
23:10 Т/с «Мій любий знайда»

06:00 Кальярі - Рома. Чемпіонат
Італії 07:45, 22:50 Журнал Ліги
Європи 08:15 Колос - Ворскла.
Чемпіонат України 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Торіно - Наполі. Чемпіонат Італії
12:05 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України 13:50 ПСЖ
- Ман Сіті. 1/4 фіналу (2015 /16).
Ліга чемпіонів УЄФА 16:00,
23:20 Реал - Челсі. 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 17:50
«Ніч Ліги чемпіонів» 18:15,
20:55 «Тур ONLINE» 18:55 LIVE.
Львів - Рух. Чемпіонат України
21:30 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 22:00 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА

СТБ
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:45 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Мій секрет»
20:20, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:05 Т/с «Доньки-матері»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:25 Т/с «Пес»
13:30, 16:15, 22:40 Т/с «Розтин
покаже»
17:05 Х/ф «НАЙМАНИЙ
ВБИВЦЯ»
20:15 Секретний фронт

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ПІКСЕЛІ»
13:00 Екси 16+

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15,
19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45
Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00
Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в
Одесі
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий
період 2: Глобальне
потепління»

НТН
05.50 «Будьте здоровi»
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30,
16.30, 19.00 «Свідок» 09.00
Х/ф «СІМНАДЦЯТИЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ» 10.45,
12.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 14.45 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Вартість
життя» 18.30 «Акцент» 23.10
Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»

ЧЕТВЕР, 29 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 06:50
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Х/ф «ЦАР
СОЛОМОН. НАЙМУДРІШИЙ
З-ПОМІЖ МУДРИХ» 11:05
Зроблено в Україні. Пасха
11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55,
22:00 Д/ц «Робота в дикій
природі» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:55 Спорт. Аспект
22:20 Д/ц «Дикі зграї» 23:00
Схеми. Корупція в деталях

1+1
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.25 Х/ф «СІССІ:
ВАЖКІ РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ»
14.35, 15.35 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.

Випереджаючи час» 23.55
Т/с «Любов за законом»
01.35 Т/с «Гречанка» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
09:50 Мисливці за дивами
10:45 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 4»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Чужі гріхи»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «За законами
воєнного часу 2»

СТБ
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Як вийти заміж» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Т/с «Доньки-матері»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:25 Т/с «Пес»
13:30, 16:15, 22:40 Т/с «Розтин
покаже»
16:25 Х/ф «КОД ДОСТУПА
«КЕЙПТАУН»
20:15 Антизомбі

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка

П’ЯТНИЦЯ, 30 КВІТНЯ
08:30 Т/с «Надприродне»
10:50 Х/ф «ПРОСТАЧКА»
12:50 Екси 16+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «13 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:40 Х/ф «НОМІС»

МЕГА
06.00, 12.25 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.50 Правда життя
10.20, 01.25 Речовий доказ
11.30 Код доступу
13.20 Природа сьогодення
14.20, 00.30 Ігри імператорів
15.15, 19.55 Їжа богів
16.10, 21.45 Крізь простір і час
з Морганом Фріменом
17.05, 20.50 Він і вона. Бій
за життя
18.00, 22.35 Народження
континентів
18.55 ТОП 10: Таємниці та
загадки
23.30 Стежина війни
02.30 Страх у твоєму домі
03.15 Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»
12:00 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮЙОРКУ»
14:00 Х/ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ»
15:45 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
19:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «СПАДОК»
08:20 Х/ф «ХРАМ ЧЕРЕПІВ»
10:15 Х/ф «КРИШТАЛЕВІ
ЧЕРЕПИ»
12:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом»

20:25 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Лаціо - Мілан. Чемпіонат
Італії 07:45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 08:15 Олімпік Зоря. Чемпіонат України 10:00,
15:40, 21:00, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Реал - Челсі. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
12:05 Львів - Рух. Чемпіонат
України 13:50 Рома - МЮ. 1/4
фіналу (2007/08). Ліга чемпіонів
УЄФА 16:00, 19:05 «Ніч Ліги
чемпіонів» 17:15 ПСЖ - Ман
Сіті. 1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 19:35 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 20:00 Журнал Ліги
Європи 20:30, 21:10, 23:55
«Шлях до Гданська» 21:55 LIVE.
МЮ - Рома. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15,
19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45
Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00
Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в
Одесі
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий
період 3: Ера
динозаврів»

НТН
05.50 «Вартість життя»
07.55, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«НІАГАРА» 10.45, 12.50,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
14.45 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Правда
життя» 18.30 «Акцент» 22.50
Х/ф «ТАЄМНИЦЯ «ЧОРНИХ
ДРОЗДІВ»

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10, 07:30,
07:40 Мультфільм 08:05 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 09:05 Відтінки
України 09:40 #ВУКРАЇНІ 10:10
Люди Зони 11:05, 16:55 Древо.
Писанки 11:25, 16:05 Солодка
дача 12:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ» 14:20
Телепродаж 15:00 Країна пісень
17:25 Х/ф «ПРИГОДИ ЖУЛЬ
ВЕРНА. ЗАГАДКОВИЙ ОСТРІВ»
19:10, 21:25 Х/ф «ІСУС. БОГ
І ЛЮДИНА» 23:00 Урочисте
богослужіння Православної
церкви України з нагоди Світлого
Христового Воскресіння

1+1
05:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
14:00, 15:05, 16:10, 17:15 Т/с
«Свати»
18:20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:15 «Жіночий квартал»
23:20 «Світське життя. 2021»

«Паломництво на Святу землю»
23.00 «Великоднє богослужіння.
Пряма трансляція» 03.30
«Подорожі в часі» 04.00 Х/ф
«ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
09:00 Т/с «Чорна квітка»
13:00, 15:20 Т/с «Назавжди»
17:10, 21:00 Т/с «Чесна гра»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Я ніколи не плачу»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00, 12:05 Т/с «Папаньки»
08:00 «Неймовірна правда про
зірок»
10:50 «Мій секрет»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
21:50 «Звана вечеря» 12+
23:45 «СуперМама» 12+

ICTV

05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ»
07:50 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-2»
09:50 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-3»
ІНТЕР
12:00, 13:00 Х/ф «ПАРК
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
05.05 «Телемагазин» 05.35 Х/ф
«ФІНІСТ - ЯСНИЙ СОКІЛ» 07.00 14:45 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ-2»
«Слово Предстоятеля» 07.05
М/ф «Принц Єгипту» 09.00
17:00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
«Готуємо разом. Домашня кухня»
ПЕРІОДУ-3»
10.00 «Корисна програма»
19:10 Х/ф «СВІТ ЮРСЬКОГО
11.00 Х/ф «КОРОЛЕВА
ПЕРІОДУ»
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12.40
21:35 Х/ф «РІДДІК»
«Сходження Благодатного вогню 23:40 Х/ф «АЛЬФА»
в Храмі Гробу Господнього»
НОВИЙ КАНАЛ
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
05:30 Вар’яти 12+
16.15 Т/с «Джерело» 20.00,
08:10, 10:00 Kids’ Time
03.00 «Подробиці» 20.30
08:15 Х/ф «ПОМСТА
«Місце зустрічі» 22.00 Д/п

1+1
06:00 «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»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Ліга сміху 2021»
23:15 «Вечірній квартал 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.55 «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 «ЗОРРО»
14.45, 15.40, 00.40 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф «ТАТУСІ
БЕЗ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
02.25 «Чекай на мене. Україна»
03.35 «Орел і решка. Дива

світу» 04.20 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
09:50 Мисливці за дивами
10:45 Місія: краса
12:45, 15:30 Т/с «Жити з
Надією»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Х/ф «ПІСЛЯ»
07:50, 19:00, 22:45 «Холостяк»
12+
12:00 «Як вийти заміж» 16+
13:10, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»

21:00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА»
23:20 Х/ф «КІЛЕР-ПСИХ»

МЕГА
06.00, 12.20, 05.35 Містична
Україна
07.00 Бандитська Одеса
09.20 Правда життя
10.15, 01.25 Речовий доказ
11.25 Код доступу
13.15 Природа сьогодення
14.15, 00.30 Ігри імператорів
15.10, 17.55, 19.50 Їжа богів
16.05, 21.45 Крізь простір і час
з Морганом Фріменом
17.00, 20.50 Він і вона. Бій
за життя
18.50 ТОП 10: Таємниці та
загадки
22.35 Мадагаскар
23.30 Стежина війни
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Таємниці кримінального
світу

К-1

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
10:25 Х/ф «ЛІТО.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
ОДНОКЛАСНИКИ.
09:15, 19:20 Надзвичайні
ЛЮБОВ»
новини
12:10 «Орел і Решка. Навколо
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
світу»
11:45, 13:15 Х/ф «КОЛОНІЯ» 17:20 Х/ф «ЗАКОНИ
14:10, 16:15 Х/ф «ВАЖКА
ПРИВАБЛИВОСТІ»
МІШЕНЬ»
19:00 Х/ф «НАРЕЧЕНА16:35 Х/ф «РАПТОВА
ВТІКАЧКА»
СМЕРТЬ»
21:00 «Орел і Решка. Дива
22:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
світу»
23:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
2+2

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Абзац
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
09:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Від пацанки до панянки
16+
13:20 Вар’яти 12+
15:20 Де логіка? 12+
16:20 Х/ф «МЕТЕЛИК»
19:10 Х/ф «ВАСАБІ»

06:00 «Джедаі 2019»
06:15 Х/ф «ВІДДАЧА»
08:10 Х/ф «ЛІКВІДАТОРИ»
10:00 Х/ф «ПРИБРАТИ
КАРТЕРА»
12:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
21:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
23:00 Х/ф «ЛЕДІ КРИВАВИЙ
БІЙ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Реал - Челсі. 1/2
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
07:45, 21:30 Огляд середи.
Ліга чемпіонів УЄФА 08:15
Лаціо - Мілан. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 ПСЖ - Ман Сіті.
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 12:10 Огляд вівторка.
Ліга чемпіонів УЄФА 12:40
Топ-матч 12:50 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 13:20 Львів - Рух.
Чемпіонат України 15:10 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16:00, 20:55 «Шлях
до Гданська» 17:15 МЮ - Рома.
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА
19:05 Вільярреал - Арсенал.
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА
22:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 Прем’єра 22:50 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 23:20
Олімпік - Зоря. Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 11.45, 18.15,
19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 11.15, 18.45, 20.45
Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.45, 23.00
Країна У
10.15, 23.30 Одного разу в
Одесі
12.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
21.15 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»

НТН
05.45 «Правда життя» 07.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
ПОСПІШАЄ НА ДОПОМОГУ»
10.15, 12.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 13.40, 16.50
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»
21.30 «Мир чи війна» 23.30 Х/ф
«ЇМ БУЛО ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ...»

НЕДІЛЯ, 2 ТРАВНЯ

СУБОТА, 1 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 06:50
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30 Х/ф «ЦАР СОЛОМОН.
НАЙМУДРІШИЙ З-ПОМІЖ
МУДРИХ» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Робота в дикій природі»
19:30, 22:00 Д/ц «Дикі зграї»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55 Спорт. Аспект 23:00 Д/ц
«Боротьба за виживання»

ПУХНАСТИХ»
10:05 Орел і Решка. Дива світу
11:00 Орел і Решка
12:10 У кого більше? 12+
14:00 М/ф «Суперсімейка»
16:20 М/ф «Суперсімейка 2»
18:40 Х/ф «МЕСНИКИ»
21:20 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.25, 02.20 Містична Україна
09.10 Правда життя
10.10 Речовий доказ
11.20, 00.00 Їжа богів
12.15 У пошуках істини
14.15 Бойовий відлік
15.10 Ритуали
19.10 Народження континентів
21.00 Розгадка таємниць Біблії
00.55 Справжня гра престолів
03.05 Там, де нас нема

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
11:35 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
13:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
08:30 «Загублений світ»
12:30 Х/ф
14:20 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР
І ЛИЦАРІ КРУГЛОГО
СТОЛУ»
16:05 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
18:15 Х/ф «РОБІН ГУД»
21:00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
22:55 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
ПРОТИ КРОКОЗАВРА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Торіно - Наполі. Чемпіонат

Італії 07:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15 Львів
- Рух. Чемпіонат України 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:20
МЮ - Рома. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 12:05 Олімпік Зоря. Чемпіонат України 13:50
ПСЖ - Ман Сіті. 1/2 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 15:55 LIVE.
Верона - Спеція. Чемпіонат Італії
17:55 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 18:25 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 18:55 LIVE. Кротоне
- Інтер. Чемпіонат Італії 20:55
Топ-матч 21:10 Огляд вівторка.
Ліга чемпіонів УЄФА 21:40 LIVE.
Мілан - Беневенто. Чемпіонат
Італії 23:40 Десна - Колос.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.25 Х/ф «КРАСУНЯ Й
ЧУДОВИСЬКО»
13.10 Х/ф «ДІМ ДИВНИХ
ДІТЕЙ МІС САПСАН»
(16+)
15.30 М/ф «Льодовиковий
період»
17.15 М/ф «Льодовиковий
період 2: Глобальне
потепління»
19.00 М/ф «Льодовиковий
період 5: Курс на
зіткнення»
20.45, 21.45, 22.45 Одного разу
під Полтавою
21.15, 22.15 Танька і Володька
23.15 Ігри Приколів

НТН
05.15 Х/ф «СВЯТІ Й
ПРАВЕДНИКИ ХХ СТОЛІТТЯ»
05.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ» 08.45 Х/ф «ДВА
КАПІТАНИ» 12.55 «Випадковий
свідок» 14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.05 Х/ф «БІНГО БОНГО»
18.05 «Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «БІЛІ
РОСИ» 21.15 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ» 23.00 Х/ф
«АВРААМ: ХРАНИТЕЛЬ ВІРИ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30, 06:40, 07:10
Мультфільм 07:00, 21:00,
23:55 Новини 07:30 Великодні
богослужіння з Патріаршого
собору Воскресіння Христового
Української Греко-Католицької
церкви 11:00 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 12:00 Концерт.
Пісні про кохання 14:00
Телепродаж 14:35 Концерт
Романа Скорпіона 15:45
Концерт. Наталія Валевська
16:35 Д/ф «Бовсунівські бабусі»
17:45 Х/ф «СВАТАННЯ НА
ГОНЧАРІВЦІ» 19:15 Дивні
створіння 20:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25 Д/ц «Дикі
тварини» 22:00 Х/ф «ПРИГОДИ
ЖУЛЬ ВЕРНА. ЗАГАДКОВИЙ
ОСТРІВ»

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 Х/ф «ЛАРА КРОФТ
- РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ: КОЛИСКА
ЖИТТЯ»
23:15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРИ:
ПОМСТА ПОЛЕГЛИХ»

ІНТЕР
05.45 М/ф «Астерікс і таємне
зілля» 07.20 М/ф «Кунг-Фу
Панда 3» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»
12.50 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
14.40 Т/с «Джерело» 18.10
Х/ф «АГЕНТ ЛЕВ» 20.00,
02.20 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«ШКОЛА ГАРНИХ ДРУЖИН»
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА

БЕНЗОКОЛОНКИ» 00.30 Х/ф
«ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА» 03.05
«Україна вражає» 03.55 Ток-шоу
«Стосується кожного»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні
06:50 Реальна містика
08:45 Т/с «Чужі гріхи»
17:00, 21:00 Т/с «Майже вся
правда»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Без вагань»

СТБ
05:05 Х/ф «ОКСАМИТОВІ
РУЧКИ»
06:55 Х/ф «ПРИБОРКАННЯ
НОРОВЛИВОГО»
08:45 Х/ф «ЗАКОХАНИЙ ДО
БЕЗТЯМИ»
10:45 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:25 «Хата на тата» 12+
15:15 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:10 «Таємниці ДНК» 16+

18:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ:
ЗАВЕРШЕННЯ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.45, 02.25 Містична Україна
09.35 Правда життя
10.45 Речовий доказ
11.55, 00.00 Їжа богів
12.50 У пошуках істини
14.20 Бойовий відлік
15.15 Розгадка таємниць Біблії
18.15 Мадагаскар
21.00 Таємниці Ісуса
01.00 Справжня гра престолів
02.50 Там, де нас нема
03.45 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Х/ф «ЛІТО.
ОДНОКЛАСНИКИ.
ЛЮБОВ»
11:10 Х/ф «БУНТАРКА»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

ICTV

2+2

05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:40, 12:45, 18:45 Факти
06:05 Антизомбі
07:00 Х/ф «ВОСКРЕСІННЯ»
09:00 Х/ф «МІСТЕР І МІСІС
СМІТ»
11:10, 13:00 Т/с «Пес»
21:15 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА»
23:35 Х/ф «НАЙМАНИЙ
ВБИВЦЯ»

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
09:05 «Загублений світ»
11:55 Т/с «Перевізник-2»
15:25 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
17:15 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
19:00 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ»
21:55 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50, 08:10 Kids’ Time
05:55 М/ф «Суперсімейка»
08:15 М/ф «Суперсімейка 2»
10:20 Х/ф «К-9»
12:20 Х/ф «МЕСНИКИ»
15:10 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»

Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:50
Кротоне - Інтер. Чемпіонат Італії
12:35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 13:00, 15:55, 16:30, 18:55
«Тур ONLINE» 13:55 LIVE. Рух Олександрія. Чемпіонат України
16:55 LIVE. Маріуполь - Львів.
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
Олімпік - Інгулець. Чемпіонат
України 21:20 «Великий футбол»
23:50 Сассуоло - Аталанта.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.55 М/ф «Червона Шапка
проти зла»
11.40 М/ф «Епік»
13.45 М/ф «Льодовиковий
період 5: Курс на
зіткнення»
15.30 М/ф «Льодовиковий
період 3: Ера
динозаврів»
17.15 М/ф «Льодовиковий
період 4:
Континентальний
дрейф»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Країна У
23.00 Х/ф «КОХАННЯ ТА ІНШІ
ЛІКИ» (16+)

НТН

05.50 Х/ф «ДОБРІ НАМІРИ»
07.20 «Слово Предстоятеля»
07.30 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 09.15 Х/ф
«ТЕКУМЗЕ» 11.20 Х/ф
«ЗАКОНИ ПРИВАБЛИВОСТІ»
ФУТБОЛ-1
13.05 Х/ф «БІЛІ РОСИ» 14.50
06:00 ПСЖ - Ман Сіті. 1/2 фіналу. Х/ф «СТАРИЙ ЗНАЙОМИЙ»
16.25 Х/ф «ТРОЄ В ЧОВНІ,
Ліга чемпіонів УЄФА 07:45,
ЯКЩО НЕ РАХУВАТИ СОБАКИ»
23:20 Журнал. УЄФА ЄВРО
19.00 Х/ф «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»
2020 08:15 Ворскла - Динамо.
21.40 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
Чемпіонат України 10:00,
14:45, 16:20, 17:45, 20:15, 23:00 ДВОХ» (16+) 23.45 Х/ф «КАЗКА
ПРО ЖІНКУ ТА ЧОЛОВІКА»
Футбол NEWS 10:20 Журнал
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n Спробуйте — не пошкодуєте!

Свято Пасхи недалечко.
Люди звичай бережуть:
Розмальовують яєчка,
пишні пасочки печуть…
Спекти великодній хліб навіть
за родинним рецептом, перевіреним
роками, а іноді й поколіннями, — справа
непроста й надзвичайно відповідальна.
Тож і досвідчені господині приступають
до приготування паски із хвилюванням
і трепетом. Що вже казати про молодих,
котрі беруться до цієї справи вперше!..
Але досвід — то річ наживна,
головне — бажання і завзяття.
Якщо їх маєте, то рецептами
ми вас забезпечимо :)
Нехай усе вдається!
Працюєте, як мовиться, від рання до
смеркання, а традиційне випікання паски займає багато часу, якого вам так не вистачає?
Не поспішайте в магазин — із цим рецептом
ви все встигнете: і рідних потішите домашньою випічкою, і з роботи відпрошуватись
не доведеться! Вранці розчиняйте тісто і не
думайте про нього аж до вечора, а повернувшись додому, додавайте решту інгредієнтів,
замішуйте й одразу розкладайте у форми
Інгредієнти: 3–4 скл. цукру, 18 жовтків, 200 г
вершкового масла, 200 г маргарину, 200 г свіжих
дріжджів, 0,5 скл. олії без запаху, 1 л молока, борошно, ванільний цукор, 1 скл. родзинок.
Приготування. На дно миски висипати 2
склянки цукру, вилити трохи збиті жовтки. На них
постругати ножем масло й маргарин, подрібнити
дріжджі, зверху висипати решту цукру і залити
теплим (але не гарячим!) кип’яченим молоком.
Все! Миску накрити рушничком і залишити на
пів доби. Через 10–12 годин просіяти борошно
і вимісити — чим довше, тим смачнішими будуть паски (місити не менше 40 хвилин). Тісто
має вийти дуже м’яке, еластичне і блискуче. Наприкінці додати родзинки, ванілін, олію, ще раз
добре вимісити, після чого зразу розкладати у
форми, заповнюючи їх на третину. Коли паски
піднімуться, змастити верх збитим жовтком і випікати у попередньо розігрітій духовці або в печі.
Оздобити за власним уподобанням.

МОЛДАВСЬКА
Така пасочка має цікаве оформлення, тож
вона не тільки смачна, а й дуже красива
Інгредієнти: 1,3–1,5 кг борошна, 350 мл
вершків, 50 г дріжджів, 5 яєчних жовтків, дрібка солі, 1 пакетик ваніліну, 1,5 скл. цукру, 200 г
вершкового масла, прянощі (шафран, аніс, кардамон, кориця), для начинки — 500 г кисломолочного сиру, 1 яйце, 3 ст. л. цукру.
Приготування. В половині теплих вершків
розчинити дріжджі, додати по 5 ложок цукру та
борошна. Розмішати до однорідності та, накривши рушничком, залишити в теплому місці
на пів години. Жовтки збити зі склянкою цукру
до піни, всипати ванілін, корицю, сіль. Додати у
жовтки вершкове масло і ретельно розтерти. Щіпку шафрану замочити у кількох ложках води на
10 хвилин. Насіння анісу та кардамон потовкти у
ступці на порошок. Прянощів брати зовсім трошки, щоб не переборщити. Додати їх в опару і
старанно перемішати. Невеличкими порціями просіювати борошно і замісити м’яке тісто.
Миску притрусити борошном, покласти тісто
й залишити в теплому місці на півтори години.
Коли підійде, розділити його на 5 рівних частин.
Одну частину розпластати в корж за розміром
дна форми. З трьох інших зробити джгутики та
сплести велику косичку. Останній шматок розділити на 3 смужки, сплести меншу косичку і розрізати її навпіл.
Форму змазати, застелити пергаментом. Викласти спочатку корж, потім розмістити по колу
велику косичку, а двома меншими, виклавши їх

ЩОБ СВЯТКОВА ВИПІЧКА ВДАЛАСЯ
Здобне тісто любить тепло, тому при його
приготуванні не повинно бути протягів.
Усі продукти для паски (крім білків для глазурі)
необхідно заздалегідь (як мінімум за годину) дістати з холодильника.
Дуже важлива консистенція тіста: воно має
бути не надто рідким, але й не загустим, при різанні
не повинно прилипати до ножа.
Перевірити, чи достатньо підрухалося тісто у
формах, досить просто. Злегка натисніть пальцем:
відпружинить — пора пекти, слід залишається —
нехай ще постоїть.
Якщо ви печете паску у високій формі, то,
ставлячи її в духовку, прикрийте змоченим листком паперу для випічки, щоб верхня скоринка не
підгоряла.
У Страсну п’ятницю, найбільш скорботний
день останнього перед Великоднем тижня, коли
був розіп’ятий Ісус Христос, пекти паску не бажано.
Краще зайнятися цим у Чистий четвер.
Святкова випічка набуде особливого аромату,
кольору і смаку, якщо використовувати пряжене
молоко.
Аби паска довго не черствіла і мала ніжну
рум’яну скоринку, щедро змастіть форму
зсередини смальцем.

ЩОБ НЕ ЛИШЕ СМАЧНО, АЛЕ Й ГАРНО
Фото із сайту mirputeshestvij-mediasole.com.

ПАСКА НАШВИДКУРУЧ
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навхрест, розділити поверхню на чотири частини. Приготувати сирну начинку (сир, яйце, трошки ванілі та три ложки цукру добре вимішати),
розкласти її у заглиблення та залишити підходити на пів години. Випікати паску при 180 градусах близько 40–45 хвилин. Змішати ложку меду з
ложкою води і змастити паску, зверху притрусити
посипкою.

ПОЛЬСЬКА
Ароматна, м’яка, солодка — вона неодмінно сподобається вашим рідним
Інгредієнти: 300 г цукру, 250 г вершкового
масла, 20 жовтків, 0,5 л молока, 100 г дріжджів,
100 г мигдалю, 100 г родзинок, 100 г цедри з апельсина, борошно пшеничне вищого гатунку.
Приготування. 200 г борошна запарити гарячим молоком і добре вимішати, щоб не було
грудочок. В охолоджену масу влити розчинені у
невеликій кількості молока дріжджі, додати розтерті з цукром жовтки і поставити в тепле місце.
Коли розчина почне підходити, додати борошно,
влити розтоплене вершкове масло, вимішати і
залишити тісто в теплому місці приблизно на годину. Всипати посічений мигдаль, цедру, помиті
і висушені родзинки. Все це добре вимісити і заповнити тістом змащені жиром і обсипані сухарями форми на третину об’єму. Дати ще раз підійти
і випікати в гарячій духовці протягом години.

ІЗ СИРОМ
У тіста цікава структура, воно не тягуче,
здобне, гарно підростає. Сам великодній
хліб пухкий, вологий, аж тане в роті. З порції
виходить 3 пасочки діаметром 13–14 см
Інгредієнти: 160 г цукру, 150 г теплого молока, 150 г домашнього сиру (перемолоти чи
перебити блендером), 3 яйця, 170 г масла, 0,5
ч. л. куркуми (якщо яйця домашні, з хорошими
жовтками, то можна не додавати), 600–700 г борошна, 30 г дріжджів, цедра 1 лимона, ванілін,
100 г улюблених сухофруктів, 2 ст. л. олії.
Приготування. У тепле молоко додати дріжджі, столову ложку цукру, кілька ложок борошна
від загальної кількості і поставити в тепле місце
на 15 хвилин. Тим часом яйця збити з цукром і
додати до опари, перемішати, вкинути сир, половину борошна, масло (його слід попередньо
підігріти, але не до рідкого стану), перемішати,
всипати ванілін, цедру, куркуму, решту борошна,
добре вимішати, накрити плівкою і поставити на
годину у тепле місце. Промиті й просушені на
рушничку сухофрукти додати, коли тісто перший раз підійде, тоді знову на годину помістити в тепло. Коли воно повторно нарухається,
сформувати пасочки, змочуючи руки в олії (щоб
не додавати зайвого борошна), викласти у форми, заповнюючи їх на третину об’єму, накрити
плівкою і залишити в теплі на годину. Як піднімуться, можна змастити верх жовтком, але не
обов’язково, якщо прикрашатимете глазур’ю.
Випікати за температури 180 градусів упродовж
20 хвилин, потому ще 10 хвилин потримати при
170 градусах. Готові пасочки після охолодження
покрити білковою глазур’ю.

Оздобити великодню випічку, надати їй святкового
вигляду допоможе глазур у поєднанні з різноманітними
посипками, білковими прикрасами, сухофруктами тощо.
Готують її нині по–різному. Пропонуємо декілька варіантів
ПОМАДКА, ЩО НЕ ОБСИПАЄТЬСЯ

Інгредієнти: 2 яєчні білки, 100 г цукру, дрібка солі, 0,5 скл.
води, лимонний сік.
Приготування. Зваріть сироп із цукру та води. Охолодіть
білки і збийте їх до високої піни. Дуже повільно влийте в білки
гарячий сироп, не перестаючи збивати їх у цей час. Продовжуйте збивати білки, поки сироп не охолоне. Щоб глазур блищала, на фінальному етапі приготування додайте в неї чайну
ложку лимонного соку. Наносьте помадку на гарячу паску, щоб
вона «схопилася».
ТРАДИЦІЙНА

Інгредієнти: 3 білки, 200 г цукрової пудри, дрібка солі, 1
ч. л. лимонного соку.
Приготування. Білки ретельно збити із сіллю до стійких
піків, поступово досипаючи цукрову пудру невеликими порціями. Наприкінці влити лимонний сік і ще раз збити. Готову глазур нанести на теплі паски, зверху посипаємо декоративною
присипкою. Для зручності паски можна вмочувати в білкову
помадку, наливши її в широку тарілку чи іншу ємність.
ПИШНА

Інгредієнти: 1 скл. цукрової пудри, 1 ч. л. швидкорозчинного желатину, 2 краплі лимонного соку, 6 ст. л. води, ванілін
до смаку.
Приготування. Желатин залити 2 ст. л. води і залишити,
поки набухне. Цукрову пудру та ванілін залити 4 ст. л. води,
поставити на вогонь і варити до повного розчинення цукру.
Щойно він розтане, знімайте сироп з вогню, охолодіть до 60
градусів, вкиньте розбухлий желатин і збивайте міксером,
поки маса стане білою. Наприкінці приготування додайте не
більш як 2–3 краплі лимонного соку: якщо його забагато, глазур може не застигнути. Коли помадка трохи загусне, швидко
покрийте нею верх пасок. Якщо ж все-таки не встигли використати всю глазур і вона застигла, прогрійте її на водяній бані
або в мікрохвильовці.
ІЗ МАРШМЕЛОУ З ВЕРШКОВИМ МАСЛОМ

Інгредієнти: 100 г жувального зефіру, 1 ст. л. соку лимона,
100–120 г цукрової пудри, 1 ст. л. вершкового масла.
Приготування. У миску з маршмелоу викласти вершкове
масло, влити лимонний сік і готувати на водяній бані на невеликому вогні, щоб зефір не прилипав до ємності. Суміш слід
постійно перемішувати силіконовою лопаткою. Коли маршмелоу повністю розтане і крем стане однорідним, додати
цукрову пудру. (Якщо її не додавати, глазур буде несмачною,
оскільки сам зефір не дуже солодкий. Кількість пудри можна
регулювати на власний смак.) На паску глазур потрібно наносити теплою і швидко, бо вона скоро застигає. На смак така
помадка схожа на пухкий зефір — буде м’якою всередині і
сухою зовні.
Фото із сайту ukranews.com.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

22 квітня 2021 Четвер

23

n Редакційний щоденник

Панове політики, не в словоблудстві,
а в побуті побудьте ближчими до народу
Фото із сайту kv.dsns.gov.ua.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж останнього
часу журналістка
Євгенія
СОМОВА

ментар швидко видалив. Але
вибачатися не став. Очевидно, матюки – його звичний
спосіб знищення опонента. Та
й вирішив, що негоже просити
вибачення. Він же народний
обранець, небожитель! Дехто, оправдовуючи вживання нецензурщини, каже, що
вона є розрядкою для нервів.
Мовляв, вживаємо, бо ж не
можемо стримати емоцій, які
переповнюють. Доводилося
чути й таке: «Українські матюки «культурніші» за російські і менш образливі». А як

… ЩО УКРАЇНЦІ
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ
ВІД ВАКЦИНАЦІЇ

За кількістю щеплених Волинь у першій п’ятірці серед
областей України. Першу дозу
індійського Ковішілду вже отримало понад 10 тисяч осіб.
Але ставлення до вакцинації
неоднозначне. То тут, то там
чуєш: «Не буду щеплюватися,
боюсь ускладнень». Відмовляються і медики. І не лише
на Волині. Бажання вакцинуватися, повідомив головний
державний санітарний лікар
України Віктор Ляшко, виявила
лише шоста частина всіх медпрацівників, яких МОЗ планує
охопити. І якщо багато з них
перехворіли і мають на певний
час імунітет, антитіла до ковіду, то чим пояснити відмову
інших?
— А я не спішу, – кажуть декотрі, – подивлюся, як працює
індійська вакцина, зачекаю,
коли пройде усі фази клінічних
досліджень.
У медиків є питання й до її
безпечності, відсутності побічних реакцій та ефективності. Адже штамів коронавірусу
кілька. І навіть якщо зробити

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Лiкарю, а алкоголізм — це
хвороба?
— Так, а що ви хочете?
— 100 грамiв і лікарняний.
:)):)):))
— Як я вас впізнаю?
— Вам назустріч буде йти
жіночка. Ви подумаєте: лиш
би не вона! Так от, це буду я.
:)):)):))
На бульварі в Одесі.
— Мадам, а у вас закурити
не знайдеться?
— Молодий чоловіче, у мене
навіть знайдеться випити,
закусити й переночувати!

якою була б
« Цікаво,
реакція суспільства,

Від вогню гине все живе. Цьому малюку-зайчаті пощастило —
врятували.

щеплення від 1–2, можна захворіти іншим. До того ж, не
дуже довіряють індійській вакцині, не впевнені, що держава
може забезпечити її безперебійне постачання. А іншою ж
робити другу ін’єкцію не рекомендується. Сумніваються
й у правильності перевезення
і збереження. Свої страхи і
ставлення до щеплення передають пацієнтам. Посилюють
антивакцинаційні настрої й окремі нардепи. Мовляв, колять
нас препаратом, ефективність
якого невисока. Слухаєш їх і
думаєш: добре говорити тим,
хто лікується у найкращих закладах, у кого є гроші. А що
робити нам, простим українцям, у кого їх немає, хто в

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

разі захворювання змушений
буде звертатися до районних,
міських лікарень, де може не
знайтися нам місць? Кожен
вирішує сам.
… МАТІРНОЮ МОВОЮ
НАШИХ ЧИНОВНИКІВ

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович
обматюкав у фейсбуці одного з користувачів лише за те,
що зробив йому зауваження.
Мовляв, не годиться виступати від імені України російською мовою. Це розізлило
нардепа. Хоча зауваження
цілком слушне, послав чоловіка «на **й». Після обурень
користувачів соцмережі ко-
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»

на мене, то бруд, у який колір
його не перефарбовуй, під
яким соусом не подавай, все
одно залишається чорним. І
даремно політики вживання
лайливих слів обгрунтовують
тим, що так говорить народ,
а вони хочуть бути до нього
ближчими. Краще б стали
ближчими у побуті, способі
життя.
Не знаю, як кому, а мені
неприємно слухати з трибун
Верховної Ради матірщину.
Складається враження, що
говорять гопники чи підлітки
з міських підворіть. Цікаво,
якою була б реакція суспільства, коли б у стінах англійського парламенту прозвуча-

… ЗНОВУ ГОРИТЬ-ПАЛАЄКРИЧИТЬ ЗЕМЛЯ

Щовесни спостерігаю, як
поблизу мосту на вулиці Ковельській у Луцьку горять чагарники і сухостій. Дим не дає
дихати мешканцям сусідніх
будинків, проникає у квартири. Після пожежі залишається випалена земля та обгорілі
дерева.
Втім, на Волині і сусідній
Рівненщині цьогоріч, кажуть
рятувальники, ситуація зі спалюванням сухостою трохи
краща, ніж торік. Однак проблема залишається. Господарі замість того, щоб утилізувати сміття, підпалюють його, не
думаючи, що завдають шкоди
довкіллю, собі і здоров’ю інших та особливо хворим на
коронавірус. Адже навіть незначне збільшення отруйних
речовин у повітрі може коштувати їм життя. Спалювання
сухостою нерідко призводить
і до лісових пожеж, загорання
торфовищ, будівель. Недавно,
скажімо, на Рівненщині через
це ледве не згоріло ціле село.
Людям, аби врятувати будинки, до яких підбирався вогонь,
довелося викликати пожежників. Тепер жінці, яка спалювала сухостій у полі, доведеться
сплатити штраф. А цьогоріч
він збільшився до 1620 гривень. Можливо, це хоча б трохи стримає паліїв. Адже жодні
вмовляння, попередження на
них не діють. Коли бачиш обгорілу, чорну землю, обпечених чи мертвих зайчат, котрі
не встигли втекти від полум’я,
то хочеться кричати: «Люди,
схаменіться, усі ж ми в одному
човні! Якщо в ньому з’явиться
пробоїна, загинемо». n

SUDOKU

:)):)):))
Помітила, що з кожним
роком я стаю все сильнішою:
сумку з продуктами на 500 гривень носити все легше і легше.
:)):)):))
— Наум Маркович, а шо
ви скажете про жінок? Ось,
наприклад, вам хто більше
подобається — брюнетки чи
білявки?
— Ой, Гриша, не морочте
мені сиву голову! Брюнетки...
білявки — яка різниця в моєму
віці? Аби не заважали спати!
:)):)):))
Жінка просить в магазині
високу шафу. Її запитують:
— У вас що, стеля висока?
— Ні, сусід.

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

www.volyn.com.ua

коли б у стінах
англійського
парламенту
прозвучало: «А не
пішли б ви, сер,
«на **й»?

ло: «А не пішли б ви, сер, «на
**й»? Звісно, матюкаються
всі народи світу. Однак, коли
чуєш лайливу лексику з уст
публічних людей, обранців
народу, котрі, здавалося б,
повинні показувати приклад
мовлення, стає соромно. За
державу, за нас, пересічних
українців, котрі обрали їх до
парламенту.

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.
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SUDOKU,
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n Світ захоплень

Фото із особистого
архіву Алли ОПЕЙДИ.

У її руках отруйний борщівник
виграє мелодію дощу
Волинянка Галина Міндер виготовляє етноінструменти
із рослинного матеріалу

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Євгенія СОМОВА

епримітна вивіска
біля садиби у селі
Звірів нинішнього
Луцького району — «Музей
лісових скульптур» — познайомила мене із Галиною
Міндер, жінкою з романтичною натурою і неабияким
талантом до різьбярства,
столярства. Цими ремеслами вона заробляє на життя,
але знаходить й вільний час
для хобі. Виготовляє скульптури із коріння чи чудернацьки переплетених гілок
дерев, прикраси із кісточок
плодових, овочів, ляльки-мотанки, вишиває, збирає старовинні речі… Усе
це можна побачити в музеї,
який створила у власній
оселі.
А нещодавно пані Галина освоїла виготовлення
музичних етноінструментів
із рослинного матеріалу,
так званих дощовиць (дощівниць). Називають їх так
через те, що звук музики нагадує шум дощу. Робить ці
інструменти із борщівника
Сосновського, майже двометрової трав’янистої отруйної рослини, яка останнім часом окупувала узбіччя доріг, сміттєзвалища,
занедбані поля. Кажуть, що
на Волинь вона потрапила
завдяки аграріям. Завезли
її як культуру, придатну для
годівлі худоби. Зелену масу
силосували. Потім від цієї
затії відмовилися, але борщівнику наші землі, здається, припали до вподоби.
Жінка розповідає, що
зацікавилася «музичною
флейтою» із цієї рослини
давно. Сподобалася мелодія, яку видає рейнстік. Так
її називають у Латинській
Америці. Там шамани викликають нею дощ під час
засухи, лікують і діагностують з її допомогою хворих.
Популярна вона і серед музикантів. Її часто використовують етногурти, а також ті,
хто грає джаз. Рейнстіки
там виготовляють із бамбука, висушеного кактусу.
Але в нас вони не ростуть.
Дізналася, що карпатські
мольфари, які користувалися дощівницями під час
своїх магічних обрядів,
викликали дощ, знайшли
заміну екзотичним рослинам. Створювали «музичні
флейти» зі стебел соняшника чи борщівника. Галині,
як матеріал для виготовлення, більше сподобався
останній. У свіжому вигляді
він, звісно, небезпечний
(особливо під час цвітіння,
тоді доза отрути у рослині
більша), викликає глибокі
опіки шкіри, які довго не заживають. Але коли стебло
висохне, можна не боятися,
робити з ним що хочеш.

Н

Обіцяє зустріч зі «справжньою
українською піснею»
На заході лунатимуть авторські музичні твори у виконанні Алли Опейди, В’ячеслава Судими — дуету «Душа
Волині», а також учасниць вокальної студії «Зернятко»
за участі ансамблю сучасного танцю «Антарес» (керівниця — Вікторія Лех). Серед нових — пісні на слова Лесі
Українки. Крім того, буде представлено відео волинських
народних пісень.
Зустріч відбудеться 25 квітня (цієї неділі)
о 15.00 в Палаці культури міста Луцька (вул. Богдана
Хмельницького, 1).
Вхід вільний, але кількість місць обмежена
у зв’язку з карантинними заходами.

НАТУРАЛЬНІ МЕТОДИ ФАРБУВАННЯ ЯЄЦЬ

Шпинат
або кропива

«Тривалість звучання залежить від розміру
стовбура, кількості перешкод і наповнювача», —
каже пані Галина.

— Мене з дитинства
тягнуло до всього, що росте із землі і води, — каже
майстриня. — Бувало, йдемо в ліс по ягоди, дівчата
збирають, а я знайду якусь
цікаву гіллячку, шишку чи листочка і кладу в кошик та тягну додому. Роблю потім аплі-

Щоб продемонструвати, як грає інструмент, пані
Галина бере його до рук,
перевертає під кутом донизу — і лине дивовижна
музика. Здається, чуєш
як крапотить невеличкий
літній дощик. Бере інший —
і вже тече веселий струмо-

продемонструвати, як грає інструмент, пані
« Щоб
Галина бере його до рук, перевертає під кутом
донизу — і лине дивовижна музика.
»
кації, різноманітні фігурки.
Тож коли побачила в одного
з майстрів «музичну флейту»
із борщівника, почула її чарівний спів, закортіло і собі
таку виготовити.
Стебла рослини Галина
заготовляє восени, коли
вони сухі. Насипає туди крупу, найчастіше пшоно або
гречку, або ж пісок, дрібні
камінці. Проколює стебло
шилом по спіралі, в отвори
вставляє зубочистки, щоб
наповнювач спадав повільніше, стягує кінці нитками
для міцності. Закриває стебло з обох боків, заклеює,
щоб під час гри не вилітав
наповнювач. Після цього
приступає до оздоблення —
розфарбовує натуральними
барвниками, лакує або натирає воском, аби захистити від вологи.

чок з-під снігу. Виявляється,
розкриває секрет майстриня: мелодія залежить від
довжини «дощової палиці»,
наповнювача і кількості.
Якщо його багато– швидко
закінчиться. Чим він дрібніший, тим ніжніші звуки видає рейнстік. Пісок, скажімо, створює враження, що
шумить морський прибій чи
струмочок, накрапає літній дощик або ж шелестить
під вітром листя на дереві.
Гречка через свою форму
звучить дзвінкіше, ніж рис.
За словами майстрині, «дощовиця» має терапевтичний ефект, заспокійливо діє
на людський організм. Під
її мелодію швидко засинають дітки. Тож інструмент
охоче купують мами і ті, котрим необхідна релаксація
після робочого дня. n

зелений колір

замочити у
відварі

Куркума і
паприка

замочити у
відварі

Квіти фіалки

замочити разом із
квітами у воді

жовтий колір

фіолетовий колір

розвести з водою і
замочити яйця

темно-синій
колір

Чорниця,
полуниця,
малина

натерти яйця
ягодою

від рожевого до
бузкового

Журавлина

відваріть у соку

рожевий колір

натріть листям
варене яйце

небесно-синій
колір

замочіть у звареній
натуральній каві

світлокоричневий

замочіть в овочевому
фреші

помаранчевий

Домашнє вино

Червона
капуста

Кава

Морква

ua.
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