Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

n Ті, що тримають небо

Фото з архіву Алли ОПЕЙДИ.
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Дует із В’ячеславом Судимою волинські глядачі давно назвали
«Душею Волині».

n Редакційний

щоденник
Фото із сайту slovoidilo.ua.

Чому заслужена
артистка України
Алла Опейда прилюдно
вклонилася своїй мамі
Знана волинянка у Вербну неділю чарувала своїм
співом усіх, хто завітав до Палацу культури Луцька
на її мистецький проєкт «Коріння мого роду»
с. 20

»

Зі світлим святом

ПАСХИ!
«У непохитній вірі сильні ми, молитва споконвіку в нас єдина: нехай панують злагода і мир!
Христос Воскрес! Воскресне Україна!»

Чи матиме благодать паска,
освячена вдома?
Воскресіння Христове – радісне та світле свято, до котрого
готуються заздалегідь із особливим трепетом. У нинішній
непростий пандемічний час перед Великоднем точиться чимало
дискусій – як освячувати паски, йти у храм на святкову літургію
в пасхальні дні чи залишатися вдома біля екрана телевізора?
Закінчення на с. 8

Вітаємо!

Уся дружна велика родина
вітає із смарагдовим весіллям —
55–річним ювілеєм подружнього
життя –

Миколу Сидоровича
та
Галину Михайлівну
КИХТЮКІВ
із села Переславичі колишнього
Іваничівського району!
Сьогодні в вас прекрасне
свято,
Ми хочем щиро
и,
привітати,
Вклонившись
лі
низько до землі
ті,
За ваші руки золоті,
ють
Які здоров’я додають
І кожен день тепло несуть!
Бажаєм щиро, щоб життя
елилось
стелилось

Ще довго–довго в синю далину.
Щоб легко сіялося,
жалось, молотилось
На тому, що вподобали, лану.
Доля хай завжди і скрізь
сміється,
Добром встеляє шлях
у майбуття,
Хай все найкраще сіється
і жнеться
На с
світлій ниві довгого життя.
Живіть довго і щасливо!
З роси й води вам!
Нехай Божа ласка
за
завжди буде з вами!
З великою любов’ю
т
та повагою сини Віктор
та Роман, невістки
Валентина та Оксана,
в
внуки Оксанка, Тарас,
Аня та Захарчик!

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

»

З повагою

Віктор ШУМСЬКИЙ,
директор СГПП «Рать» Луцького району.
району.

Вітаємо!

3 травня святкує славний
лавний юві
ювілей шанована людина,, прекрасна жінка

Зоя В’ячеславівна
авівна
ДОВГАЙ.
Й.
Шановна імениннице!
ице!
У свій ювілей ви достойна
чнінайкращих, найвеличнільших слів. Тож дозвольОВ
те від колективу ТзОВ
и
«Городище» привітати
м
вас з цим значущим
днем – 70–річчям!
За всі роки праці ви
змогли проявити свій неймовірний
талант і по-справжньому людське ставлення до оточуючих.
Бажаємо вам також захоплювати всіх своєю енергією, життєрадісністю і працьовитістю. Кожен із нас
намагається брати з вас
приклад. Дай вам Бог здоров’я, щастя і довгих–довгих років процвітання.

У цей свят
святковий світлий день,
К ли настав
Ко
наст ваш ювілей,
Коли
М щиро вас вітаємо,
Ми
До
з
Добра
й здоров’я
вам бажаємо.
й обминають
обми
Хай
вас тривоги,
Б г дасть
Бо
д
Хай Бог
щастя на путі,
Хай св
віт
і ла радісна дорога
світла,
Щасл
сли стелиться в житті !
Щасливо
То
ож не старійте
Тож
і не знайте
Вж
житті ні смутку,
ані бід,
У серці молодість
плекайте,
Живіть до ста
щасливих літ!
Бажаємо світлої радості й сили,
Ласкавої долі, добра
і тепла,
Щоб ласку вам слало
небесне світило,
Здоров’ям наповнила
рідна земля.
З повагою
директор та колектив
ТзОВ «Городище».
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Малюнок Валентини ПРОТОПОП.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
30 КВІТНЯ

Сонце (схід – 5.51, захід – 20.40, тривалість дня –
14.49).
Місяць у Стрільці/Козерозі. 19 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Олег.
1 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.49, захід – 20.42, тривалість дня –
14.52).
Місяць у Козерозі. 19/20 день Місяця.
Іменинники: Антон, Віктор, Юхим, Іван, Зенон.

Засвічуй панікадила свої, каштане,
і літургію травневу розпочинай!
Вознось хвалу Богові
за багатство храмове
і красу світу,
де деревце кожне,
комашка кожна,
пташина кожна –
віряни його найвірніші!
Радію, каштане,
що сучасником твоїм

www.volyn.com.ua

пощастило бути,
що у цій епосі травневій
і моє серце
світильником спалахує,
дзвоном великоднім
калатає і псалом
Творцеві вічному співає!
Микола СИДОРЧУК,
збірка «Структура крові».

2 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.47, захід – 20.43, тривалість дня –
14.56).
Місяць у Козерозі /Водолії. 20/21 день Місяця.
Іменинники: Георгій, Іван, Семен, Никифор.
3 ТРАВНЯ

Непотрібним речам у Луцьку дають друге життя
Фото з фейсбук-сторінки «Еко-фабрика».

У Волинській обласній бібліотеці для
юнацтва облаштували серед книжок швацьку
екомайстерню, де із побутових відходів
виготовляють маски, ляльки-мотанки, іграшки
для домашніх улюбленців, сувеніри, кухонні
аксесуари, багаторазові торбинки

Сонце (схід – 5.45, захід – 20.45, тривалість дня –
15.00).
Місяць у Водолії. 21/22 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Григорій, Федір.
4 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 5.43, захід – 20.46, тривалість дня –
15.03).
Місяць у Водолії. 22/23 день Місяця.
Іменинники: Денис, Кіндрат, Федір, Яків.
5 ТРАВНЯ

Олена МИТРОФАНОВА

дея створення фабрики з переробки непотребу зародилася
ще у 2019 році. Тоді книгозбірня долучилася до акції
«21 день без сміття», під
час якої пропагували життя
без відходів. Почали шити
торбинки з тканини — старої тюлі, джинсів. Оскільки
робили це вручну, замислювалися, як удосконалити
та знайти спонсорів. Проєкт «Екофабрика: ощадливе споживання в дії» був
підтриманий Британською
радою і організацією «Молодіжна платформа».

І

На грантові 43 тисячі
гривень придбали швейну
машинку, оверлок, праску,
прасувальну дошку, кравецьке приладдя, нитки,
органайзери на колесах,
а також блокноти, виготовлені з вторинної сировини,
та екоручки. До проєкту
долучилися спонсори —
ткацьке і меблеве підприємства передають обрізки
тканин. Тож тепер тут перетворюють відходи на предмети мистецтва. Безкоштовні майстерки з пошиття
торбинок, іграшок, масок
проходять по середах
і відвідати їх може кожен,
хто хоче навчитися давати

Сонце (схід – 5.42, захід – 20.48, тривалість дня –
15.06).
Місяць у Водолії/Рибах. 23/24 день Місяця.
Іменинники: Віталій, Всеволод, Лука.
6 ТРАВНЯ
Бібліотекарі — хранителі мудрості та духовності — стали
берегинями довкілля й екології.

старим речам друге життя.
А по четвергах у бібліотеці
розвивають екологічну культуру — досвідчені екоактивісти розповідають про сортування відходів. Тож читачі
і відвідувачі дізнаються про
відповідальне споживання і розвивають творчість.

Лікування… Великоднем

А ще тут вивчають можливість здачі в оренду швейної
машинки чи впровадження
курсів крою і шиття. Майстрині-бібліотекарі можуть
передавати бажаючим свої
вміння, а за тенденцією
в моді допоможуть стежити
передплатні видання.
Фото із сайту lutsk-ntu.com.ua.

апередодні Великодніх свят
маленькі пацієнти санаторію
для дітей з батьками «Дачний» долучились до виготовлення пасхальних сувенірів. На занятті
з працетерапії, яке провела вихователь Ольга Артишевська, діти пригадали традиції та історію святкування
Великодня. Вихованці створювали
декор із фоамірану (спіненої гуми)
з використанням стрічок та стразів.
Зроблені власними руками писан-

Н

ки стануть святковою прикрасою
та оригінальним подарунком. Заняття з працетерапії позитивно впливають на здоров’я дітвори, покращують
настрій, допомагають стати більш
самостійними в побуті та соціально
адаптованими.
Створюють пасхальний декор
і студенти кафедри дизайну та графіки Луцького національного технічного
університету. Свої вироби продадуть,
а кошти спрямують на допомогу тим,
хто її найбільше потребує, подарувавши їм великодню радість. n

Свято надихає на творчість.

Весняна праця розцвіте літніми квітами

Фото із сайту Рівненської громади.

Передпасхальні толоки проходять чи не в кожній громаді Волині.
Небайдужі жителі сіл, міст активно наводять порядки не тільки
на своїх обійстях, а й на прилеглих вулицях, біля адміністративних
будівель, на кладовищах
Ірина ПАСІЧНИК

олектив Ківерцівського центру позашкільної
освіти дружною командою прибрав прилеглу територію та висадив 250 кущів віоли.
А біля головної будівлі Рівненської громади на Любомльщині зробили «квітковий» благоустрій: розрівняли землю,
провели розмітку та посадили
200 кущів троянд. Відтак квіти
милуватимуть своїми яскрави-

К

ми барвами ціле літо, аж до морозів.
У Ковелі в пам’ять про колишню голову «Союзу українок» Аллу
Полякову посадили рідкісні для
України павловнії. Їх насіння у Китаї замовила донька відомої волинянки Олександра і виростила
з них паростки. А днями спільно
з громадою висадили їх у парку
імені Тараса Шевченка та на Набережній. «Дерева будуть нагадувати нам про цю прекрасну жінку, яка
вписала славну сторінку в історію

МАГНІТНІ БУРІ
ОСТАННЬОГО
МІСЯЦЯ ВЕСНИ:

сильна – 3 травня;
середні і слабкі –
11 – 26 травня.
Джерело:
ranok.ictv.ua.

n Погода

Пасха зігріє теплом і
покропить дощиком

Останній тиждень перед Пасхою готуються до свята і дорослі,
й малеча. Майстер-класи із писанкарства проходять і в недільних
школах Волині, й у вищих навчальних закладах, і в медичних
установах
Ірина ПАСІЧНИК

Сонце (схід – 5.40, захід – 20.49, тривалість дня –
15.09).
Місяць у Рибах. 24/25 день Місяця.
Іменинники: Олександра, Анатолій, Георгій, Юрій.

Троянди милуватимуть погляд
аж до морозів.

свого міста», — зазначив під час
роботи мер Ігор Чайка.
Місцева влада громад сподівається, що здоровий глузд переважить і ніхто не посягне на квітковий
рай. n

Легенда розповідає: коли Ісуса Христа розпинали, ластівки крали цвяхи у римлян і відносили їх
далеко. А горобці віднаходили і приносили назад.
А потім сіли на хреста й нахабно цвірінькали: «Живжив!» та «Терпить? Терпи!». Тоді кати ще жорстокіше
мучили Месію. Сам Господь на віки вічні прокляв усе
горобине сімейство: заборонив їм відлітати у вирій,
на лапи наклав пута, через які птахи не можуть ходити, а тільки скачуть
А за прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометцентру Василя Климюка, на Великдень таки потепліє: 30 квітня –хмарно, вночі невеликий, а вдень дощ та гроза. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Вдень місцями пориви
15–20 метрів за секунду. Вночі очікується 6 —11 градусів
тепла, вдень — 15–20 із позначкою «плюс». За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було
у 2012 році — плюс 30, найхолодніше — 1962-го — 1 градус морозу.
1 травня — хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі від
4 до 9 градусів тепла, вдень — 15–20 вище нуля.
2-го — хмарно, дощ. Вдень місцями значний дощ,
гроза. Вітер східний, 7–12 метрів за секунду, вдень пориви 15–20 метрів за секунду. Вночі від 6 до 11 градусів
з позначкою «плюс», вдень — 15–20 тепла.
У Рівному 30 квітня буде хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Температура пові- тря від
11 до 17 градусів тепла. У суботу
боту буде
мінлива хмарність, без опадів,
ів, темплюс».
пература 7–17 з позначкою «плюс».
тиме,
2 травня — хмарно, дощитиме,
адусів
температура — від 9 до 17 градусів
тепла.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–61–21

www.volyn.com.ua
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n Колесо історії

Фото Сергія НАУМУКА.

Петро Нагайовський: «На руїнах збереглися написи, виготовлені іваничівським рухівцем Євгеном Хватовим-Петровим».

«Церкву оточили солдати і підірвали»
Колишній атовець Петро Нагайовський досліджує зруйнований храм біля села Старосілля
колишнього Іваничівського, а нині Володимир-Волинського району
Сергій НАУМУК

ходив у ці місця на полювання з друзями. Якось забрів до
цієї церкви і захотілося
дізнатися про неї більше, — колишній атовець
накульгує і тому опирається на бартку, яку
йому подарували друзі
з Івано–Франківщини.
Його поранили на Майдані, а на російсько–
українській війні у 2015–
2016 роках командир
спецроти «Нічні тіні» отримав дві контузії.
Старий храм, точ-

—Я
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ніше залишки будівлі,
розташований далеко
за селом. Добиратися
далекувато, тож, може,
саме це і врятувало його
від всюдисущих мисливців за металом.
— Церква обслуговувала два села: Ляхів
(так колись називали
Старосілля) і Щенятин.
Я вважаю, що її збудували наприкінці XV —
на початку XVI століття.
Можна орієнтуватися
на Зимненський монастир (у середині XV
століття князь Федір
Чорторийський збуду-

вав на місці печерної
та дерев’яної обителі
в Зимному мурований
монастир–фортецю. —

Іваничів. — Найраніша
писемна згадка про цей
храм, яку я знайшов в
Державному архіві Во-

іншій стіні теж хрест та напис:
« На«Перехожий
перехрестись, 25 грудня
1981 року комбандитська зграя зірвала
храм Божий». Хтось зафіксував точну
дату руйнування святині.

»

Ред.). Тамтешні стіни
викладені з такої самої
цегли, як і тут, — аргументує свою думку
Петро Нагайовський з

Р Е К Л А М А

линської області, — за
1799 рік. Священник
звітувався про кількість парафіян та дворів. Церкву знищили

у 1981–му згідно з рішенням районної ради.
У деяких довколишніх
храмах усе поламали та
повикидали, але будівлі
залишилися цілими. А
цю підірвали.
Мій співрозмовник
твердо переконаний,
що так зробили саме
тому, що церква Воскресіння Божого була
збудована в українському стилі. Довколишні ж
— зведені за часів царизму. Мовляв, тому їх
менше понівечили.
Нині від храму залишилися лише дві стіни.
Територія навколо них
рясно заросла кущами. Поруч збереглося
кілька надмогильних
хрестів. Один із них похилився, зламане рамено висить на арматурі донизу. «Трагічно
упокоївся протоієрей
Феофелакт Балицький.
Народився 8 березня
1 8 7 9 р о к у, п о м е р
15 жовтня 1943 року.
Вдячна громада сіл Ляхова й Великого Шанотина
до служби Божої», — читаємо на ньому. Збереглася навіть світлина
священника, хоча вона
й попсована від вологи.
Поруч похований Володимир Тарасович Шевчук
на псевдо Пешта (роки
життя — 1926—1943).

Здивувала абревіатура
«ЗУБ» на хресті.
Обертаємося до руїн
і бачимо на стіні хрест,
на верхньому рамені
якого невеликий тризуб, та напис півколом
з алюмієвої бляхи.
— Он, початок лежить, — показує на
землю пан Петро, поки
я розбираю, що ж написано. Біля стіни біліє напівприсипана металева
смуга.
«Комуни руїни Ляхово–В. Щенютинської
святині збереже уряд
соборної України», —
читаємо усе разом.
На іншій стіні теж
хрест та напис: «Перехожий перехрестись,
25 грудня 1981 року комбандитська зграя зірвала храм Божий». Хтось
зафіксував точну дату
руйнування святині.
— Недалеко фільварок був. Згорів після
війни. А коли церкву
підривали, то бухнуло,
аж в хаті вікна забриніли, — пригадує Антоніна Устимівна Лаць,
1941 року народження, яка живе на околиці Старосілля і зовсім
недалеко від руїн. — А
хто її підривав, хто там
був… Десь після обіду
то трапилося, вечерком. Ото тільки усього й
знаю. А хрести поставив
Євген Хватов–Петров з
Іваничів. І ті написи зробив, то все він. Весь час
ходив до тої церкви.
Після такої розповіді
і мій гід згадав про дивакуватого чоловіка.
— На початку 1990–х
я працював заступником голови колгоспу і
він часто звертався до
нас: то зварювальника
треба, то трубу азбестову, то метал, то цемент.
Приїде велосипедом і
везе мішок цементу додому, — пригадує пан
Петро. — Хватов часто
приходив і говорив на
одну і ту ж тему. Розказував вірші. Я просив
переписати, але він не
запрошував до себе.
Євген Хватов–Петров (нині вже покійний) був небайдужим
чоловіком. Він із власної
ініціативи відновлював
пам’ятники на могилах
загиблих. Часто позначав хрести абревіатурами ЗУЗ («За Україну
загинув») або ЗУБ («За
Україну боровся»). Тож,
можна припустити, що
абревіатура ЗУР на могилі Юхима Литвинюка
розшифровується як
«За Україну розстріляний». Власне, стиль
виготовлення хрестів
та написів дуже схожий:
майстер використовував алюміній, а написи
робив насічкою.
— Хочу зібрати людей, вивезти звідси
сміття, вирубати кущі,
залишити тільки великі дерева, — ділиться
планами Петро Нагайовський. — Це наша
історія, а її треба пам’ятати. n
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У Харкові не хочуть називати школу
іменем юного патріота,
який загинув за Україну
Партія «Європейська Солідарність» обіцяє зробити
все для того, аби увічнити пам’ять про Даню Дідика
Наталка ЧОВНИК

агадаєм, що 22 лютого 2015 року російські терористи підірвали у Харкові учасників проукраїнського мітингу. Тоді загинуло четверо людей, в тому
числі і 15–літній Данило Дідик.
«Європейська Солідарність» Харківщини та патріотична спільнота міста Харкова домагалася, щоб ім’я Дані Дідика було присвоєно школі, в якій він навчався. На жаль,
це питання постійно гальмувалося і продовжує гальмуватися, але це не залишає нам іншого вибору, ніж іти далі»,
— заявила народна депутатка від фракції «Європейська
Солідарність» Ірина Фріз.
«На жаль, спеціалізовану школу № 11 І–ІІІ ступенів у Харкові до цих пір не хочуть називати його іменем. Не хочуть
тому, що у міській раді прокоментували, що вони не бажають зі школи робити цвинтар. А тепер скажіть мені, будь ласка, невже це є ганьбою, щоб назвати її іменем Данила Дідика, який нагороджений орденом за мужність ІІІ ступеня у
2015 році? — заявила колега Фріз по фракції Софія Федина. — Чи це є неприйнятно: дати закладу ім’я народного
Героя, відзначеного медаллю за жертовність і любов до
України.
Ми можемо сказати, що в цьому випадку міське керівництво Харкова чи потакає сепаратистам, чи прикриває
вбивць, тих, хто кинув вибухівку, в результаті чого загинув,
зокрема, і Даня Дідик», — додала депутатка. n

Н

16-літній підліток убив своїх батьків
та 8-річного брата
Після цього ще три дні жив із мертвими рідними у
квартирі
Леонід ОЛІЙНИК

оліція перевірила помешкання після того, як бабуся
підозрюваного повідомила, що ніхто з родичів кілька днів не виходить на зв’язок. Коли правоохоронці
потрапили у квартиру, були шоковані побаченим. «На розшук зловмисника по тривозі був піднятий увесь особовий
склад Дарницького управління поліції Києва, — розповів
начальник столичної поліції Андрій Крищенко. — Підлітка
затримали під час відпрацювання району у порядку статті
208 Кримінального процесуального кодексу України, при
собі він мав ніж, який було вилучено та направлено для
проведення відповідної експертизи».
Хлопець під час конфлікту з батьками, які були частими у цій сім’ї, спочатку вбив батька та маму, а потім
і малолітнього брата. Із трупами юнак ще три дні жив у
квартирі, а коли батьків почали розшукувати родичі, вирішив утекти. n

П

Щоб КДБ не переграв КВН:
Порошенко окреслив 5 «червоних
ліній» для Зеленського
«Тільки спільним фронтом!»

Фото із сайту slovoidilo.ua.

Фото із сайту eurosolidarity.org.

Василь КІТ

’ятий Президент, лідер
партії «Європейська
Солідарність» Петро
Порошенко оприлюднив «червоні лінії» для чинного глави
держави Володимира Зеленського, які він не має переступати у процесі мирного врегулювання на Донбасі.
1. «Неприпустимість будь–
якої ревізії конституційно закріпленого європейського
та євроатлантичного курсу
України — це перша «червона
лінія», порушувати яку категорично неприйнятно, як би не
кортіло зустрітися з Путіним»,
— наголосив Петро Порошенко.
2. «Ще одна «червона лінія» — це неприпустимість
жодних поступок у питанні
національної ідентичності, а
саме української мови і української церкви», — наголошує
лідер «Європейської Солідарності». — Ці свої мрії Путін знову повторив не далі, як

П

«І завдання-максимум: Володимир Зеленський зобов’язаний добитися
участі у червневому саміті НАТО і повернутися звідти із Планом дій
щодо членства».

тування безпеки, деокупації
і відновлення контролю над
кордоном», — переконаний
п’ятий Президент.
4. Порошенко також вважає неприйнятними будь–які
компроміси в питанні Криму,
в тому числі щодо постачання води: «Відповідальність
за забезпечення водою має
нести російська окупаційна

Злочини Путіна перед Україною не мають
« —терміну
давності. Шкода, що з 2019 року
Зеленський не подав жодного нового позову, —
констатує Петро Порошенко.

»

минулого тижня. І, дивіться,
синхронно з цим активізувалися «Слуги», які знову намагаються піддати ревізії мовне
законодавство».
3. «Третя «червона лінія».
Жодних виборів на непідконтрольних Києву територіях
Донбасу до повноцінного і чіткого, всеохоплюючого гаран-

влада, аж поки півострів не
повернеться під суверенітет
України».
5. «П’ята «червона лінія».
Ніяких пробачень Путіну за
його агресію. Судові позови
і справи для притягнення до
відповідальності Кремля мають і далі бути в пріоритеті.
Скільки б років не пройшло,

Москва повинна відповісти за
вбивства українців і порушення норм міжнародного права.
Злочини Путіна перед Україною не мають терміну давності. Шкода, що з 2019 року
Зеленський не подав жодного
нового позову», — констатує
Петро Порошенко.
ПРЯМА МОВА

П’ятий Президент застеріг шостого від бажання зустрітись із російським президентом без
партнерів–союзників:
«Путін одержимий імперською ідеєю, дуже хитрий і досвідчений хижак.
Навички «конкурсу капітанів», Володимире Олександровичу, навряд чи допоможуть. КДБ переграє КВН.
Ключ до перемоги — це
міжнародна
солідарність
та єдність з Україною. Тільки спільним фронтом зсередини країни і назовні ми
зможемо дати відсіч російському агресору». n

n Епоха неуків
n Пряма мова
Олексій ГОНЧАРЕНКО, народний депутат із фракції
«Європейська Солідарність», прокоментував
слова Путіна про те, що Москва буде захищати
російськомовних громадян України:
Як людина з Одеси я можу сказати, що
найбільшою допомогою російськомовйськомовним, яких Путін згадав, буде, якщо він
забереться з Криму, з Донбасуу та завді Путін
лишить нас у спокої. Насправді
убив більше російськомовнихх громадян,
о найбільша
ніж будь-хто в цьому світі. Бо
нбачастина із 13 тисяч, загиблих на Донбасі, якраз російськомовні, але він їх
убиває, бо вони для нього сміття у
його геополітичних іграх.

«

»

Р Е К Л А М А

Депутат Кива отримав диплом кандидата
наук, а медик Ябчанка — спалив
Фотожаба із соціальних мереж.

Одіозний і скандальний
нардеп від проросійської
партії «Опозиційна
платформа — За життя»
Ілля Кива захистив
дисертацію та став
кандидатом наук із
держуправління
Микола ДЕНИСЮК

ей факт сколихнув наукову і не тільки громадськість України. Під час
захисту народний депутат не
зміг відповісти на питання, пообіцявши… надати відповідь
у наступній науковій роботі.
Його дисертація містила підроблені довідки; посилання на
його наукові статті та виступи,
яких не існує; вигадані терміни тощо. Однак 13 із 13 членів
одноголосно проголосували
«за». Після цього львівський
лікар, викладач Українського католицького університету
Олександр Ябчанка на знак

Ц

«Скоро чекайте на новий хімічний елемент — «Ківій», «НауКІВець», —
соцмережі відреагували на наукові успіхи Киви фотожабами.

протесту привселюдно спалив
свій диплом кандидата медичних наук. «Мені надалі соромно
називатись кандидатом наук.
Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук»,
— заявив Олександр Ябчанка,
закликавши інших кандидатів

та докторів наук вчинити аналогічно і не йти на компроміси
із совістю.
Народний депутат від
«Європейської Солідарності»
Володимир Ар’єв також висловив протест. «Після сьогоднішнього «кандидата
наук» я вирішив піти з аспірантури. Краще просто книгу
напишу», — зазначив він.
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n Кому війна, а кому…

Погляд

РНБО відмовилася розслідувати,
як «95 квартал» продав росіянам
серіал «Папік»
Хто б сумнівався!

Фото із сайту more.tv.

Фото із сайту kvartal95.com.

Сергій ФУРСА,
інвестиційний аналітик Dragon Capital,
колонка на сайті gazeta.ua

Cупергерої,
яких ми заслужили
Ми самі винні у нашій
бідності. Так, це
ми самі заслужили
кандидата наук Киву,
міністрів Степанова і
Шкарлета, депутата
Тищенка і Бог знає
кого ще з новин. Вони
всі там тільки тому, що
ми раді їх там бачити
е раді, скажете ви?
Тоді чому вони там?
Політики чутливі до
рейтингів. А присутність цих
персонажів, видно, не сильно впливає на рейтинги. А
значить, вони там за правом.
Міністра освіти Анну Новосад змішали з лайном за
абсолютну правду про те, що
36 тисяч – це низька зарплата для управлінця рівня міністра. Але людям абсолютно
ок, коли за міністра освіти
Шкарлета, якого звинувачують у плагіаті, дисертацію
захищає Кива, який навіть не
розуміє, про що у нього там
в дисертації написано. Кого
вибирає українське суспільство? Правильно, Шкарлета.
Міністра охорони здоров’я Супрун паплюжили,
коли вона робила реформу,
була абсолютно компетентна і відстоювала доказову
медицину, ходила зі скромним рюкзаком і здавала корупціонерів у НАБУ. Міністру
охорони здоров’я Степанову, який завалив вакцинацію
і все навколо, абсолютно ок
саботувати реформу, ходити
в куртці за сотні тисяч, купувати вакцину через прокладку і носити на руці червону
нитку, котра захищає чи то
від вроків, чи то від усіх хвороб одразу, чи то від НАБУ.
Хто все одно залишається
доктором Смерть? Ось!
Депутат Тищенко може
влаштовувати пафосні вечірки під час карантину після
того, як у минулий карантин
працював його ресторан і
були вибачення, які більше
нагадують спосіб послати
подалі того, хто вимагає вибачень.
Кого вибирає українське
суспільство? У якої партії
зараз найвищий рейтинг?
Правильно, у тієї, чиїм депутатом є Тищенко. То чого
ж ви скаржитеся тоді? Всіх
цих людей вибирають. За
них голосують. Їхні політичні
сили зберігають рейтинги.

Н
Дарія КЛИЧ

Раді національної безпеки і оборони (РНБО) заявили, що не займаються контролем за дотриманням
санкцій щодо країни-агресора і відповідно не проводять
розслідування факту продажу
в обхід заборони прав на серіал «Папік» компанією «Студія
«Квартал 95» російському телеканалу «СТС». Про це йдеться у відповіді апарату РНБО
на інформаційний запит «Українських новин». «Реалізацію
санкцій та моніторинг їх ефективності забезпечують Кабінет
Міністрів України, Служба безпеки України та Національний
банк України відповідно до ком-

У

То продаж фільмів московитам не вважається «торгівлею на крові»?

нією «Студія Квартал-95» на замовлення телеканалу «1+1».
Телеканал «СТС» належить ТОВ

відомо, наш глава держави є співзасновником
« Як«Студії
Квартал-95», тож виходить, що… торгує із
російською компанією, проти якої сам же і ввів
санкції.
петенції», — повідомили в Раді
нацбезпеки.
Зазначимо, що 12–18 квітня на російському телеканалі
«СТС» почали транслювати 2-й
сезон телевізійного серіалу
«Папік», знятого в Україні компа-
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»

«СТС Медіа», проти якого Президент України Володимир Зеленський ввів санкції 14 травня
2020 року. Як відомо, наш глава держави є співзасновником
«Студії Квартал-95», тож виходить, що… торгує із компанією,

проти якої сам же і ввів санкції.
У Зеленського виправдовуються тим, що «Студія «Квартал
95» продала серіал «Папік» телеканалу «СТС» не безпосередньо, а через шведську компанію
Eccho Rights, яка протягом багатьох років є партнером студії.
Мовляв, це все не ми, а шведський дистриб’ютор, який має
повні права на нашу продукцію…
Зазначимо, що за 2020 рік
Президент Володимир Зеленський задекларував 4,88 мільйона гривень роялті від діяльності компанії «Студія Квартал-95»
та 235 тисяч гривень — від компанії «Кіностолиця». n

n Пряма мова
Микола ІЛЬЇНОВ, викладач, експерт з банківських питань:

«

Угадайте, скільки виробників продуктів харчування потрапили в ТОП-200 найбільших платників податків? Парочка виробників безалкогольних напоїв: «Coca Cola» та «Сандора» (PEPSIСO),
та ще декілька виробників, я би назвав їх «солодка парочка», бо їх усього ДВА:
«РОШЕН» на 75-му місці (піднявся за рік із 93-го місця) та «Вінницька кондитерська фабрика» на 135-му місці (вперше потрапила в перелік ТОП-200). Тобто,
як не крути, але ми розуміємо, що це все одна і та ж людина. Таке враження, що
у нас в країні населення, окрім тортів та цукерок, нічого не їсть. Правда, зараз
ще вершковим маслом намазує зверху на «Київський торт». Дивно якось, таке
враження, що в нас немає Nestle, «Світоча», «Конті», АВК та інших. Чому «шоколадний барига» платить податки – ми всі знаємо: для популізму. Але в мене
запитання: «А де податки від так званих «чесних»???»

»

24 квітня та 1, 8 травня
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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.

Як продовжують люди дивитися «Квартал» після мерзенної пісні про Гонтареву і
її будинок. Люди голосують
за Тищенка, Степанова,
кандидата наук Киву. Якби
люди були проти, то у політиків падали б рейтинги. У
президента, у партій, і вони
розуміли б, що треба щось
міняти. Але ж ні, все добре.
То навіщо політикам робити
некомфортні для себе речі,
якщо немає мотивації. На
Заході політики моментально позбавляються від корупціонерів тільки тому, що
їхні виборці їм не пробачать,
якщо такі люди будуть у рядах політичної сили.
Українські виборці аплодують у студії борцям за
справедливість, які живуть
у Кончі-Заспі і чий зовнішній
вигляд коштує більше, ніж
заробляють всі люди, які сидять в студії. І потім голосують за цих людей, стверджуючи, що виступають проти
корупції. Серйозно?
Українці готові вибачати
те, чого вибачати не можна.
Але не вибачають людей, які
говорять їм правду.
Не можна скаржитися
на корупцію, погану освіту
та погану медицину – і при
цьому голосувати за людей,
які сприяють корупції, поганій освіті і жахливій медицині. Це суперечливі бажання.
Але поки що українці голосують за тих, за кого вони
голосують, поки що українці вибирають такий формат
супергероїв. Українці хочуть
жити в Польщі, але не хочуть
робити те, що зробили поляки, щоб жити в сьогоднішній Польщі. І швидше
проголосують за популістів
та поїдуть у Польщу на заробітки, ніж виберуть варіант польських реформ, щоб
можна було працювати в
Україні.
Будинки замість парків і стадіонів виростають
не самі, а тому що за їхнє
право там бути голосують
депутати, яких обирають
люди. Ви, українське суспільство. Ми. Українське
суспільство. Саме тому ми
досі живемо в найбіднішій
країні Європи. Бо ми самі
вибираємо цю бідність. Ми
голосуємо за цю бідність. І
ніхто, крім нас, не винен у
нашій бідності. n
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n Офіційно

акон про підтримку
культурної та креативної індустрії. Документ
зменшив ставку ПДВ для цих
сфер до 7% та надав субсидії
на розвиток кіновиробництва.
Закон про захист боржників від колекторів. Передбачає нові правила роботи
для колекторів – заборона на
шантаж, погрози та обман для
стягнення боргу.
Закон про землю. Рада
скасувала багаторічний мораторій на продаж сільськогосподарської землі.
Закон про референдум.
Він наповнює п’яту статтю
Конституції про народовладдя
справжнім змістом, а українці
для цього отримали реальний
механізм.
Закони про підтримку
населення і бізнесу під час
карантину. Вони передбачають списання частини боргів,
одноразову фінансову допомогу та «податкові канікули».
Закон про присудження
наукових ступенів. Цим документом держава розбло-

З

кувала захист наукових дисертацій на здобуття ступенів
кандидата та доктора наук.
Закони про додаткові гарантії прав медиків у
боротьбі з COVID-19. Доку-

Закон про «декрет для
тата». Документ усунув дискримінаційні норми, коли
лише мати могла делегувати
батькові чи іншим родичам
право на декретну відпустку.

стала першою в світі державою, де на
« Україна
законодавчому рівні дозволили використовувати
е-паспорти у смартфоні для отримання послуг.
менти передбачають доплати
медпрацівникам, 600 тис. грн
– за інвалідність та пільги родинам загиблих лікарів.
Закон про реструктуризацію валютних кредитів.
Документ захистив валютних
позичальників від надмірних
апетитів кредиторів і створив
умови для погашення боргів.
Закон про е-паспорти. Україна стала першою в
світі державою, де на законодавчому рівні дозволили
використовувати е-паспорти
у смартфоні для отримання
послуг.

Фото із сайту president.gov.ua.

Топ-10 законів за два роки президентства
Володимира Зеленського

»

Більше про нашу діяльність читайте тут:

n Із сесійної зали

На Разумкова в облраду прийшли
всі народні депутати від Волині
Сесійне засідання парламенту краю 21 квітня назвали історичною подією.
Усе завдяки появі на ньому спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова
Оксана КОВАЛЕНКО

Фото lutskrada.gov.ua.

ЗАБУТИ ПРО ПОЛІТИКУ
(НЕ) МОЖЛИВО

Голова парламенту Дмитро Разумков саме цього дня перебував
на Волині з робочою поїздкою, тож
завітав на сесію, як видалося, з напутнім словом. Із трибуни сказав, що
радий тут бути, й назвав депутатів обласної ради партнерами Верховної.
А ще відзначив активність народних
обранців від нашої області (усі шестеро дружно сиділи в сесійній залі)
та зауважив, що поділ на політичні
табори має зникати при розгляді
ключових державних питань. Невідомо, чи мав на увазі факт висловлення недовіри з боку волинської
облради (більшість партії «За майбутнє») голові місцевої адміністрації
Юрію Погуляйку (ставленик «Слуги
народу»), чи інше. Але пізніше журналістам Разумков додав, що, на його
думку, голови ОДА й облради працюють конструктивно. Загалом же
впродовж п’яти хвилин виступу спікер парламенту говорив здебільшого
про спільну працю на розбудову держави й насамкінець нагадав: «Влада — інструмент збереження довіри
людей». Депутати слухали молодого
державного діяча (йому 37) уважно
і, як тільки він подався далі, згідно
зі своєю програмою візиту, взялися
за питання, які мають поліпшувати
життя громади.
НАВІТЬ АНСАМБЛЬ
«КОЛОС» ПЕРЕДАЛИ В ІНШУ
КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ

З того, що розглядали, зрозуміло — курс на раціоналізацію,

Спікер парламенту нагадав, що при децентралізації разом
із повноваженнями на місця передали й чимало відповідальності.

от щодо санаторію матері й дитини «Пролісок»
« Агайки
не закручували...
»
заявлений торік у грудні, депутати тримають неухильно. Зокрема, прийняли рішення посилити
контроль за управлінцями підприємств, установ та організацій
спільної власності територіальних
громад. Передбачили призначення відповідальних за економіку й
фінанси на більших із них. Понад
те, ще й у головний фінансовий
документ краю на цей рік обранці
ввели норму, що погоджуватимуть
кошториси, фінансові й штатні
плани усіх, хто працює за рахунок

обласного бюджету. Усе це — щоб
жити на кошти, які маємо. З таким же поясненням реорганізують
Липлянську школу-інтернат — приєднують до Затурцівської. Щодо
вихованців, колективу — обіцяють
подбати… Навіть заслужений народний ансамбль пісні й танцю
«Колос» передають у комунальну
власність Підгайцівської сільської
ради.
А от щодо санаторію матері
й дитини «Пролісок» гайки не закручували: закладу дозволили

придбати на умовах фінансового
лізингу (а це вид кредиту) дві дорогі автівки (за більш як мільйон
гривень) та трактор. Начальник
відділу, який опікується об’єктами
спільної власності громад, Михайло
Імберовський пояснив, що кредиту в цьому випадку боятися нічого:
«Санаторій заробляє до обласного
бюджету! У 2019 році надходження
збільшилися порівняно з попереднім у 10 разів, а торік — у 5 (теж
порівняно з 2018-м)». Каже, що
в закладі на новопридбаному бусі
марки «Рено» збираються заробляти на довезенні клієнтів, які не знають, як добратися, а на іншому
«Рено» (на 200 тисяч дешевшому)
зможуть доправляти пацієнтів з інвалідністю.
ЯК ДІЛИЛИ ГРОШІ

Депутати також внесли зміни
до свого лютневого рішення «Про
обласний бюджет на 2021 рік».
Ділили так звані «вільні залишки». Волинська адміністрація дала
пропозиції, але обранці зробили
в основному по-своєму. З-поміж
найбільших сум — 4 мільйони гривень на ремонт двох проблемних
поверхів неонатального корпусу
колишньої обласної дитячої лікарні;
пів мільйона дадуть на виготовлення проєктно-кошторисної документації реставрації Олицького замку
та на його охорону. Ще стільки ж виділено на програму «Власний дім»
(правда, 300 тисяч з цієї суми забрали з аграрних програм). 200 тисяч — госпіталю ветеранів війни
на зубопротезування пацієнтів,
300 тисяч — Ковельській поліклініці

на рентгенапарат. А Волинському
обласному фтизіопульмонологічному медцентру перекажуть мільйон на палати для психічнохворих
та на протипожежну сигналізацію.
СПОРТ В ОБЛАСТІ
РОЗВИВАЮТЬ!?

На цій же сесії депутати оцінювали роботу начальника управління
в справах молоді та спорту облдержадміністрації. Ігор Дмитришин
розповідав про виконання обласної
соцпрограми розвитку фізкультури
й спорту за минулі три роки. Зосередився на плюсах: у спорті вищих
досягнень у літніх видах Волинь
на другій сходинці серед областей
своєї категорії. 16 спортсменів готуються до Олімпійських ігор у Токіо
(3 мають ліцензії, а 5 виконали необхідні нормативи). У Паралімпійських
іграх візьмуть участь 5 волинян. Високо оцінив Дмитришин і розвиток
масового й дитячого спорту. Однак обранці мали до нього чимало
запитань-претензій. Наприклад,
цікавилися, чому не передбачили
грошей на обов’язкові нині «ковідні» довідки дітям-учасникам змагань. Мовляв, не кожна сім’я знайде на це 300 гривень. Дмитришин
зазначив, що в профільному міністерстві на це питання йому відповіли, що нема кошторису. А ще питали, чому жодного сприяння від
управління облдержадміністрації
не має місцева федерація біатлону.
На це посадовець зауважив, що фінансова підтримка буде, коли з’являться вагомі результати. І це звучало дивно, бо ж хіба не є досягненням
14-те місце 16-річного волинянина
Михайла Хмеля на Чемпіонаті України серед дорослих, про що писала
наша газета?
Депутатам загалом не сподобався звіт Дмитришина, й хоч їм відомо, що режим економії особливо
стосується сфери, за яку він відповідає, його роботу визнали незадовільною. Цікаво, чи дослухається
до їхньої думки губернатор краю
Юрій Погуляйко, якому теж торік
поставили «одиницю». n
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Погляд

n Уроки пандемії

Якщо йдете святити паску,
то тільки по одному із сім’ї
Хоч у Міністерстві охорони здоров’я говорять про спад рівня
захворюваності на коронавірус, на Волині фіксують ріст
кількості інфікованих…
Фото із сайту dw.com/uk.

Мирослава КОЗЮПА

нових вип а д к і в
COVID-19
виявлено в Україні станом на
28 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 451 дитина та
217 медпрацівників. «Можна
констатувати, що наша країна розпочала поступовий
вихід із третьої хвилі коронавірусної хвороби. Про це
свідчать основні показники і
маркери», — оголосив очільник відомства Максим Степанов.
Тим часом на Волині помітний стрибок захворюваності — за добу недугу діагностували у 356 людей (тоді
як у понеділок — 198, у вівторок — 239 випадків), одужало
374, померло 14. У Рівненській області виявлено 417
нових заражень COVID-19, 5
із них завершилися летально.
Наразі «червона» зона карантинних обмежень запроваджена у 9 регіонах України,
«жовта» — у 6. Інші, серед
яких Волинь та Рівненщина,
залишаються «помаранчевими».
У Міністерсті охорони здоров’я великі надії у боротьбі
з пандемією покладають на
вакцинацію. Вже почали вводити сироватку людям віком
понад 65 років. «Пріоритет
надається особам найбільш
похилого віку і тим, хто має
неінфекційні хронічні недуги.
Зокрема, цукровий діабет,
серцево–судинні захворювання, патології органів дихання і нирок», — зазначають
у МОЗ.
27 квітня 7 700 доз вакцини AstraZeneca-SKBio доставлено на Волинь. Наразі
триває її розподіл серед закладів охорони здоров’я, в
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Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

Нова послуга:
догляд за… могилами
Страсний тиждень — підготовка до свята Пасхи,
переосмислення своїх дій, роздуми про життя і
смерть. А що воно — любов і вічність? Постійна
турбота про близьких і пам’ять про тих, хто вже по
той бік горизонту
ослуги з прибирання квартир, офісів, садків і дач
давно стали звичними для нас, принаймні міських
жителів. Нещодавно натрапила на новий для себе
сервіс — упорядкування і постійний догляд могил. Здивувало, бо завжди знала, що пильнувати за місцем спочинку
предків у нашому суспільстві було обов’язком кожного покоління. Лише в американських фільмах кіногерої платять
гроші за постійний букет квітів на своїй могилі протягом
наступних ста років. Не особливо чіпляло за душу: інша
цивілізація, інші родинні традиції. Те, що заведено за кордоном, наприклад, добровільне бажання пенсіонерів жити
у будинках престарілих, у нашому середовищі викликає
страх, суспільний осуд, нерозуміння. Бо діти живі, і вони
повинні доглянути до старості. Про це навіть закон гласить.
В іншому випадку — ганьба, бо зректися батьків — це забути смак маминого молока, а стареньким — сором, бо
виховали «не так». «Народилася наша поховальниця», —
тішилася появою на світ доньки моя знайома, з пелюшок
покладаючи на немовля традиційну відповідальність. Це
як скарбниця української культури.
Але життя вносить корективи, й все частіше батьки
залишаються сам на сам зі своєю старістю. Не кожному
щастить доживати віку в любові й оточенні рідних. Роками
чорніють могили, а колись сині пам’ятники з роками стають сірими і хиляться чи то з туги, чи під впливом вітру та
злив. Кордони, сім’я, робота, щоденні клопоти і проблеми
засівають стежку до цвинтаря травою і бур’янами. Лише на
мить зринають у пам’яті щемливі миті коли всі «ще є», і в
планувальнику з’являється нотатка про відвідини сакральних місць. А потім у круговерті буденних справ цей запис
перегортається разом із аркушами календаря.
Розумію, послуга догляду за могилами з’явилася саме
для зайнятих людей, котрі далеко живуть, не мають можливості приїхати. Дивна вона, коли в нашому традиційному
суспільстві прийнято, щоб не чужі, а рідні впорядковували
місця спочинку. Але ж буває любов на відстані. Не менша,
ніж та, що на рівні обіймів і витягнутої руки. Справжня —
до болю в серці. Вічна, про що розкажуть квіти на могилі.
І байдуже, хто взяв турботи про її охайність. Набагато гірше — оброслі травою горбики в чагарниках. Що хтось тут
спочиває, видають тільки поодинокі штахети — рештки
поваленої дерев’яної огорожі.
Німецький письменник Жан Поль сказав, що пам’ять —
«це єдиний рай, з якого нас не можуть вигнати». У спогадах
живуть бабусі й дідусі, близькі й далекі, навіть ті, хто лиш
на якусь мить зазирнув у наше буття, кожен, хто залишив у
ньому свою зернину любові та мудрості. І виростає із того
насіння Едемський сад. І хоч стираються в пам’яті деталі,
корені вростають у душу, а квіти цвітуть на могилах. Не
важливо, чиїми руками висаджені, — важливо, що з любов’ю і думкою про вічне життя. n
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Нехай і крашанки, і здоров’я будуть міцними!

яких розміщено пункти щеплень. Сироватка корейського виробництва призначена
для повторного щеплення
волинян, які отримали першу

щедрості та переконані, що
така матеріальна підтримка
водночас є і духовною, сприятиме швидшому зціленню
від недуги.

Волині помітний стрибок захворюваності —
« Наза добу
недугу діагностували у 356 людей (тоді як
у понеділок — 198, у вівторок — 239 випадків).
»
дозу препаратом AstraZeneca
(Covishield) та старших 65 років.
Водночас повним ходом
іде підготовка до Великодня.
До святкового столу хворі
на COVID-19 тимчасового
інфекційного стаціонару Волинської обласної лікарні отримали 100 пасок. Подарунок
підготував колектив мережі
закладів харчування «Гранд
персона». У медзакладі розчулені жестом християнської

Влада обіцяє не запроваджувати додаткових карантинних обмежень на Великдень, але закликає проводити онлайн–богослужіння, а
вірян просить іти до храмів не
родинами, а по одній людині
із сім’ї. Священникам радять
збільшити кількість освячень
і зменшити їхню тривалість,
до церков пускати обмежену
кількість людей, а на вулиці
дотримуватися дистанції не
менше 1,5 метра. n

n Зверніть увагу!

Фото прес-служби АТ «Волиньгаз».

АТ «Волиньгаз» проведе повну
інвентаризацію показань лічильників газу
Її планують на травень 2021 року
олодна та затяжна зима призвела
до різкого зростання споживання
газу. Це змусило багато домогосподарств шукати можливості знизити фінансове навантаження на сімейні бюджети.
Для того, щоб привести у відповідність
суми, нараховані до сплати, до реального
споживання, АТ «Волиньгаз» проведе повну інвентаризацію показань лічильників
газу.
Контролери підприємства здійснюватимуть фотофіксацію показань лічильників
за допомогою мобільного додатка. Перевірка показань лічильників буде проводитись із дотриманням усіх карантинних
норм. Це триватиме всього кілька секунд,
тому споживачів просять надавати доступ

Х
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до приладів обліку представникам АТ «Волиньгаз».
«Сьогодні у компанії АТ «Волиньгаз»
працює близько 90 контролерів, а кількість
споживачів природного газу в області —
понад 250 тисяч. Процес інвентаризації
потребує певного часу, тому просимо
волинян поставитися до цього з розумінням», — зауважив начальник відділу
інспектування АТ «Волиньгаз» Андрій Боярчук.
Щоб переконатися, що в двері вашої
оселі постукав працівник «Волиньгазу»,
а не шахрай, попросіть його показати посвідчення. Спеціалісти АТ «Волиньгаз» мають службовий документ із такою інформацією:

– прізвище, ім’я, по батькові працівника;
– посада;
– номер посвідчення;
– печатка підприємства;
– фото працівника.
Якщо документ викликає сумніви,
уточнити, чи дійсно людина, яка прийшла
до вашої оселі, є працівником АТ «Волиньгаз», можна за номером телефону (0332)
77–69–20.
Довідково: Акціонерне товариство
«Волиньгаз» — єдина на території Волинської області компанія-ліцензіат із розподілу природного газу. Клієнтами компанії
є понад 250 тисяч споживачів та 4 тисячі
підприємств у Волинській області. n
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Фото із сайту slovodilo.ua.

тя хвиля коронавірусу. Якщо ситуація із захворюваністю в квітні
не покращиться, до локдауну
планують вдатися ще раз, наголосили в місцевому МОЗ. Влада
Греції має намір на Великдень
дозволити вільне переміщення
усередині країни, але остаточне
рішення буде прийнято на основі епідеміологічної ситуації
напередодні свята. Церковну
службу можна буде послухати,
швидше за все, на вулиці —
в масках і з дотриманням двометрової дистанції.
То чи не варто нам придивитися до європейців і зробити
свої правильні висновки?

Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім часом
редактор
відділу економіки
«Газети
Волинь»
Алла
ЛІСОВА

Закінчення. початок на с. 1

… ЩО КАВА — ТАКИ
ІЗ ПРИСМАКОМ УКРАЇНСТВА

…ЧОМУ ЗАРЯДЖЕНА ВОДА
АЛАНА ЧУМАКА ЛІКУВАЛА
ГЛЯДАЧІВ?

Україна зараз перебуває
на піку третьої хвилі коронавірусу, в 9 регіонах та в місті Києві діють обмеження «червоної»
зони. Як і торік, побоювання
викликають прийдешні травневі
свята і Великдень: є ризик, що
після тривалих вихідних, поїздок до родичів і в гості, походів
до церкви число хворих збільшиться. На думку головного санітарного лікаря України Віктора
Ляшка, розглядається варіант
перебування парафіян у храмі,
але з дотриманням карантинних
обмежень, а частина все-таки
повинна слухати службу на вулиці. Плюс формат Великодня
онлайн, який був у минулому
році. Щодо запровадження суворіших заходів — вирішуватимуть
на місцях. Останніми днями уряд
продовжив до 30 червня режим
надзвичайної ситуації в Україні.
Це, підкреслили, насамперед
стосується органів державної
влади та їх постійної готовності
щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім
українцям: ми маємо залишатися обачними та обережними,
менше виходити в людні місця,
аби не стати жертвами і носіями
цього небезпечного вірусу.
Я поцікавилася у знайомих,
як вони планують освячувати
паски. Економіст пані Любов, яка
мешкає у Володимирі-Волинському, сказала, що вона все ж
таки хотіла б побувати в пасхальну ніч у храмі в рідному селі
Млинище. Торік, зазначає, були
побоювання, а тепер якось ніби
безпечніше… «Якщо в 2020-му
ходила, то й тепер, звісно, піду.
Уявляєте, яке піднесення переживаєш, коли хористи разом
із парафіянами, несучи хоругви,
тричі хресним ходом обходять
навколо церкви. І під супровід
церковних дзвонів священник
окроплює паски», — емоційно
мовила ще одна вірянка цього
храму, колишня вчителька На-

На Великдень навіть пандемія людей не лякає...

Чи матиме благодать паска,
освячена вдома?
дія Петрівна. Журналістка пані
Валентина зазначила, що в церкву, як і попереднього року, піде
обов’язково, буде в масці й уникатиме скупчення людей.
Більшість із тих, з ким розмовляла, заявили, що при найменшій можливості (а така буде)
варто йти до храму. Частина
з них переконана, що в церкві захворіти майже нереально, бо там
Божа благодать і є захист. Хоча
були й такі, хто вважає, що в нинішній ситуації найкраще все ж
таки не ризикувати й залишитися біля телеекранів. Лунали також пропозиції, аби священники
йшли на вулиці й обряд освячення здійснювали біля обійсть.
Напевно, категоричність тут
зайва. І мені пригадалася подія
багаторічної давності. Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х
років відомий цілитель Алан Чумак через телесеанси «заряджав» воду, креми, мазі тощо.
Чому деякі наші громадяни, які
прискіпливо слідкували за тими
чудотворними діями, вірили в цілющу властивість усього, зарядженого «магом», а тепер зовсім
не хочуть визнавати справжності
онлайн–ритуалів? Якщо вода
«заряджалася» через екрани
телевізорів, то чому не діятиме
Божа благодать, якщо окропити свяченою водою пасхальний
кошик вдома після прочитання
відповідних молитов? Спілкуючись зі священниками, почула,
що, наприклад, ПЦУ упродовж
всього періоду пандемії дотримується карантину, не ставить
людей перед альтернативою,
однак наголошує на особистій
відповідальності кожного.

…ЯК ЄВРОПЕЙЦІ
ВІДЗНАЧАЮТЬ
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ

Віряни західного обряду відсвяткували Великдень ще 4 квітня. Уродженка Нововолинська
Людмила Лех, яка більше десяти літ проживає в італійському
містечку Ходжа, поділилася враженнями від святкування Пасхи
там, на Апеннінському півострові. Отож, на Великдень там
оголосили триденний локдаун.
З 3 до 5 квітня було дозволено

обмежити п’ятьма людьми. Однак згодом влада визнала, що
це рішення було помилковим,
і такі жорсткі великодні обмеження чинності так і не набули.
У кількох регіонах Австрії
до 11 квітня був запроваджений суворий карантин: закрили
перукарні, ТЦ і непродовольчі
магазини. Крім того, громадянам не можна було виходити
з дому без поважної причини.
Великодні Богослужіння у церквах проводили, але робити

в 2020-му ходила, то й тепер, звісно, піду.
« Якщо
Уявляєте, яке піднесення переживаєш, коли
хористи разом із парафіянами, несучи хоругви,
тричі хресним ходом обходять навколо церкви.
І під супровід церковних дзвонів священник
окроплює паски.

»

пересуватися тільки в межах
свого регіону для відвідування
родичів. У країні були закриті школи, ресторани, музеї,
більшість магазинів. Сходити
до церкви на Великдень можна
було, але тільки у найближчу від
дому. На площі Святого Петра
в Римі вірянам забороняли збиратися другий рік поспіль.
Від знайомих, які мають родичів у Німеччині, дізналася, що
в цій європейській країні спочатку влада вирішила посилити
карантин на свято. До 18 квітня
в країні частково не працювали непродовольчі магазини,
готелі, ресторани і спортзали.
А з 1 до 5 квітня хотіли закрити
всі магазини, заборонити всі публічні збори, приватні зібрання

це рекомендували на вулиці
(маски і дистанція обов’язкові).
У Франції напередодні свята також на кілька тижнів посилили
карантин. Діяла комендантська
година.
У сусідній Польщі, де перебуває багато наших земляків,
за тиждень до свята оголосили
локдаун, який тривав до 18 квітня. В країні були закриті торгові центри, кінотеатри, театри,
музеї, спортзали, ресторани,
перукарні, школи, дитячі садки
та готелі. Церкви на Великдень
не зачиняли, але була дозволена присутність не більш ніж
однієї людини на 20 квадратних
метрів.
У Грузії, де відзначатимуть
Пасху тоді, як і ми, почалася тре-

Поміж великої низки різних
свят знайшлося місце й для
улюбленого напою багатьох
українців. День кави відзначали зовсім недавно. Як відомо,
пити її співвітчизників навчив
український шляхтич Юрій
Кульчицький, якого вважають
«батьком кави» у Європі. Далекого 1829 року у місті Лева
відкрилась перша кав’ярня, яка
завдячує своєю появою саме
йому.
Юрій Кульчицький вважається також автором рецепту
віденської кави, адже вперше
у Відні він відкрив кав’ярню
«Під синьою пляшкою». До речі,
культова кав’ярня у Львові названа так само на честь цього
австрійського закладу.
Та, як виявилося, культ
кави передався з Туреччини,
знову ж таки від … українок.
Зі здивуванням і захопленням
прочитала цікаву інформацію.
З неї довідалася, що в Стамбулі цей напій набув популярності
завдяки нашій Роксолані, яка
активно вживала його в останні роки життя. Можливо, навіть
з оздоровчою метою.
З книги волинської письменниці — дослідниці османського султанату Олександри
Шутко дізналася також, що
справжньою кавоманкою була
ще одна наша землячка —
інша султана-українка Хатідже
Турхан. Про це свідчить велика кількість кавових наборів
з китайської порцеляни та інкрустованих дорогоцінним
камінням і золотом філіжанок,
знайдених серед її речей, залишених у спадок.
На території сучасної
України уперше каву почали
пити в ХVI ст. кримські татари
в Криму, а 1672 року османи
вперше привезли її до завойованого Кам’янця-Подільського,
де відкрили 10 кав’ярень. Великодня випічка смакуватиме
ще більше, якщо до неї заварите цей цілющий і чарівний
напій. n

Вітаємо!
60-річчя сьогодні зустріла дорога мама, чудова
жінка, господиня, жителька Луцька
Віра Ярославівна
СІЧКАРЧУК.
Мила мамо, хай твоє добре серце б’ється в
ритмі щастя, душа ніколи не болить, а твої золоті руки ніколи не
втомлюються. Зустрічай новий день з радістю
і бадьорістю, проводь його в оточенні любові
й турботи, нехай завжди поряд будуть дорогі
люди.
З повагою
любляча родина.

3 травня святкуватиме
70-літній ювілей найкраща
мама, бабуся, теща, сестричка, сваха, жителька
села Городище-2
Зоя В’ячеславівна
ДОВГАЙ.
Спинити час ніхто не в змозі,
Шумить ліс і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явились мудрих 70.
Ваш ювілей — важлива дата,
Щаслива й радісна пора.

Бажаємо вам у родинне свято
Довгих років, радості й добра.
Щоб завжди ви жили у мирі,
В колі рідної сім’ї.
Хай пісні веселі й щирі
Вам співають солов’ї.
Здоров’я міцного, щастя, радості, гарної долі
нехай Господь Бог дає на
довгі роки.
З повагою та любов’ю
ваші рідні.

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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n Болить!
Фото із фейсбук-сторінки 10-ї окремої бригади.

Фото Юлії МУЗИКИ.
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■ Пульс тижня

Борги за тепло з лучан
вибиватимуть колектори
ДКП «Луцьктепло» шукає агентства, які
допоможуть стягнути заборгованість
зі споживачів
Олена БОРИСОВА

ля стягнення понад семи мільйонів гривень боргу з містян Луцьктепло шукає
колекторські агентства. Відповідний тендер підприємство оголосило на платформі
ProZorro.
Йдеться про більш як 1500 боржників, які
мають термін заборгованості понад 36 місяців.
Разом це 7 369 220,68 гривні. Збір коштів за договором має становити не менше 4% протягом
перших трьох місяців від загальної суми боргу.
Ці послуги переможець торгів повинен надати
до 1 грудня 2021 року. Очікувана вартість закупівлі — 884 тисячі гривень. n

Д

Поховали бійця з усіма військовими почестями.

«Легких хмаринок тобі, брате»

Сполоханий кінь загинув
під колесами поїзда

У Вербну неділю у Годомичах на Маневиччині (нині Луцький
район) попрощалися з Олександром Луциком, який загинув
22 квітня в зоні проведення Операції об’єднаних сил
Марина ЛУГОВА

ому було 38 років. Поховали героя з усіма військовими почестями за участі
керівництва оперативного командування «Захід», працівників
Волинського та Маневицького
територіальних центрів комплектування й соціальної підтримки,
військовослужбовців 10-ї та 44-ї
окремих бригад, представників Луцької РДА та Колківської
селищної ради, духовенства
і небайдужих місцевих жителів.
Представник управління оперативного командування «Захід»,
підполковник Володимир Демидюк вручив подяку рідній сестрі

Й

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

загиблого Наталії Бортник (батьки його уже відійшли у Вічність).
Олександр Луцик із жовтня

із життям. «Прощавай, брате…
Сумно та важко прощатися з побратимами. Олександр Луцик на-

вже другий годомичівець повернувся додому
« Цев домовині
— у лютому 2015 року в АТО загинув

»

Олександр Кінах.
2019 року служив за контрактом оператором-розвідником
протитанкового дивізіону10-ї
окремої гірсько-штурмової бригади, яка базується в Коломиї.
22 квітня поблизу міста Горлівка
на Донбасі під час обстрілу з протитанкової керованої ракети він
отримав поранення, несумісне

n Біда

Живцем згоріли троє лучан
У пожежі на вулиці Шевченка загинули чоловік
і дві жінки, які мешкали в будинку

віки в списках Едельвейсів. Легких хмаринок тобі, брате…», —
читаємо на фейсбук-сторінці
окремої гірсько-штурмової бригади.
Це вже другий годомичівець
повернувся додому в домовині —
у лютому 2015 року в АТО загинув
Олександр Кінах. n

n Такі реалії

Ремонт центральної
магістралі міста затягнеться
на два роки

Тетяна МЕЛЬНИК

рагедія сталася ввечері 21 квітня у житловому будинку. На місце оперативно прибули рятувальники, медики та поліцейські.
Як розповів речник управління ДСНС у Волинській
області Володимир Нестеров, повідомлення про пожежу надійшло о 19:19. На місці працювали 15 рятувальників 2-ї та 25-ї пожежно-рятувальних частин, три
пожежні авто. В одній із кімнат правоохоронці виявили
тіла трьох людей: двох жінок 63 та 35 років і 68-літнього
чоловіка. Їх направили на проведення судово-медичної експертизи.
Через сильне задимлення всередині будівлі рятувальники працювали в спеціальних апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання та зору.
Будинок, де спалахнув вогонь, поділений на дві
квартири: в одній із них проживав чоловік 1952 року
народження, в іншій, де і відбулося загоряння, мешкали жінка і її мати, 1985 і 1957 років народження, які
загинули.
Припускають, що пожежа могла статися через несправність газового обладнання або необережне поводження з вогнем власників житла.
Нині правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії. n

Т

Прикра пригода сталася вчора
неподалік села Козин на Рожищенщині

У Луцьку після Великодніх свят
розпочнуть реконструкцію проспекту Волі
Тетяна МЕЛЬНИК

ід час цих робіт частково обмежуватимуть рух транспорту. Про це на засіданні бюджетної комісії Луцької міськради
26 квітня повідомив директор департаменту
ЖКГ Микола Осіюк. За його словами, розпочнуть ремонт від вулиці Шопена в напрямку Київського майдану із обох сторін одразу після
Пасхи.
Рух проспектом періодично перекриватимуть
або ж обмежуватимуть. Аби уникнути транспортного колапсу, уже розробили схеми об’їзду.
Всі роботи, за попередніми розрахунками,
триватимуть близько двох років.
Головну магістраль міста планують розширити, передбачивши більше простору для пішоходів, велосипедистів, автомобілів та громадського транспорту. Головний проспект хочуть облаштувати в єдиному дизайні вуличних меблів.
Очікувана вартість реконструкції становитиме
від 60 до 80 мільйонів гривень. n

П

Велосипед за 150 тисяч гривень придбає
Луцька міська рада для чемпіонки світу
з маунтинбайку в олімпійській дистанції
крос-кантрі Яни Беломоїної. Кошти виділять
із бюджету громади за великі досягнення у
спорті. Окрім того, планують передбачити фінанси на капітальний ремонт спортивних майданчиків у сумі 500 000 грн.

40 волинян вказали у деклараціях
доходи, що перевищують 1 мільйон гривень. Усього фінансові звіти
подали 4 900 мешканців області.
Вони задекларували 635 мільйонів
гривень прибутків за 2020 рік.

к з’ясували місцеві правоохоронці, в підводі, яка близько 19.00 виїжджала з другорядної дороги, сполохався кінь.
Зляканий чимось, він помчав прямісінько
на залізничну колію, пошкодивши шлагбаум,
де саме рухався вантажний потяг. Унаслідок
зіткнення тварина загинула. Фірманка, на щастя, не постраждала. n

Я

Бив вікна тролейбуса
і лаявся з пасажирами
За скоєне правопорушнику загрожує
до п’яти років обмеження волі
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

нцидент трапився на вулиці Дубнівській обласного центру. 41-річний лучанин у тролейбусі порушував громадський порядок та нецензурно обзивав присутніх.
Після зауважень пасажирів він почав нищити
комунальне майно. Чоловік побив 4 вікна у тролейбусі. Очевидці викликали поліцію.
Правопорушення припинили патрульні,
а слідчі Луцького районного управління поліції
задокументували всі подробиці.
Дебошир, вочевидь, був п’яний, проте проходити освідування на стан сп’яніння у медичному закладі відмовився. Тепер йому світить
кримінал. n

І

У Луцькому зоопарку
здорожчали квитки
Із 24 квітня вхід для дорослих коштує
80, а для дітей — 50 гривень
Тетяна МЕЛЬНИК

а підприємстві таке рішення пояснили
зростанням вартості комунальних послуг
та витратами на утримання звіринцю
(енергоносії, харчування мешканців, озеленення,
зарплатний фонд колективу). Чимало додаткових
витрат та ненадходжень (через зменшення кількості відвідувачів) спричинила й пандемія.
— Вартість квитків залишалася сталою упродовж останніх двох років. І вона наразі була однією
з найнижчих у закладах такого типу в Україні. Тому,
аби зберегти колекцію та забезпечити життєдіяльність зоопарку на достойному рівні, квиток подорожчав, — повідомили в адміністрації звіринцю.
Традиційно дітей до одного метра заввишки
пускатимуть безплатно (на касі є ростомір).
Крім того, у зоопарку буде ще одне нововведення — діятиме сімейний квиток 2+2 (на двох
дорослих та двох дітей), який можна придбати
всього за 200 гривень. n

Н

10

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

29 квітня 2021 Четвер

n Пульс тижня

www.volyn.com.ua

n Проблема

Фото із фейсбук-сторінки Камінь-Каширського благочиння.

26 квітня виповнилося 35 років від дня
Чорнобильської катастрофи
Богдана КАТЕРИНЧУК

цієї нагоди у міському парку Каменя-Каширського
біля пам’ятного знака загиблим героям-ліквідаторам
відбулося богослужіння, яке на запрошення місцевих
чорнобильців звершив настоятель храму святих апостолів
Петра і Павла села Підцир’я голова інформаційно-просвітницького відділу Камінь-Каширського благочиння протоієрей Сергій Михалюк.
На молитві, повідомляє на фейсбук-сторінці Камінь-Каширське благочиння, були присутні ліквідатори наслідків
Чорнобильської катастрофи, представники влади району
та всі небайдужі, хто знайшов можливість віддати шану
борцям із техногенним лихом, «просячи милості Божої для
безсмертних душ героїв-ліквідаторів та благословення й
міцного здоров’я їхнім живим побратимам». n

З

На Камінь-Каширщині заборонили
пластикові вінки на кладовищах
Таке рішення місцевої влади — перше в області
Сергій НАУМУК

ещодавно відбулася восьма чергова сесія Камінь-Каширської міської ради. Депутати схвалили
звернення до підприємців, які діють на території громади, щодо припинення реалізації в магазинах,
на ринках, в торгових точках штучних квітів, вінків та корзинок, виготовлених із пластику.
Крім цього, на сесії заборонили громадянам покладати вироби із пластику на кладовищах, біля пам’ятних знаків, пам’ятників на території Камінь-Каширської міської
громади. Це перше подібне рішення в нашій області. n

Н

Учителька християнської етики
з Маневиччини найкраща на Волині
Катерина Березна — серед переможців XХVI обласної
виставки «Творчі сходинки педагогів Волині»
Мирослава СЛИВА

читель християнської етики Цмінівського ліцею здобула диплом І ступеня. Роботу педагога «Ментальні
карти на уроках християнської етики» відзначено
управлінням освіти і науки Волинської облдержадміністрації. Колектив Цмінівського ліцею, йдеться на його
фейсбук-сторінці, щиро привітав Катерину Березну з перемогою у фаховому конкурсі педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Маневицької селищної
ради — першим місцем в номінації «суспільствознавство
(предмети духовно-морального спрямування)». n

В

На Поліссі техніка допомагає садити ліс
Звичайно, машини не можуть на 100 відсотків
замінити людські руки, але вони є добрими
помічниками
Ангеліна ПАЩУК

окрема, у ДП «Маневицьке лісове господарство»
у рамках акції «Створюємо ліси разом» широко застосовують механізацію основних робіт. Загалом
цьогоріч тут посадили 255 гектарів нових лісів, з них 15 —
механізованим способом. Трактором садили ліс у Вовчицькому, Маневицькому та Галузійському лісництвах.
Цю роботу виконувала спеціальна бригада робітників, яка
пройшла навчання із технологічного процесу. n

З

очевидно, поставлять
результати перевірки
законності рубок з боку
влади, екологів, на якій
наполягають мешканці
села.

Люди вважають її незаконною і вимагають від лісгоспу припинення робіт

деться про ліс, що за 3–4 кілометри
від населеного пункту, господар
якого — ДП СЛАП «Любешівагроліс». Ось що розповів у телефонній розмові один із активістів протесту, настоятель Свято–Михайлівського храму Седлища Ростислав Хрупчик, до котрого ми
звернулися за коментарем:
— Ліс пиляли й раніше. Але останнім
часом ці роботи набрали такого масштабу, що люди вкрай обурилися. Адже мова
уже не про санітарну рубку, а суцільну
на ділянці хвойних дерев площею майже
3 гектари, де здорові сосни і дуже гарні
ягідники. До того ж нині — сезон тиші, тож
роботи в лісі, наскільки відомо, заборонені. Я згідний, що лісівники закладають
щороку нові насадження. Але вважаю, що
мало посадити — треба ще й подбати про
догляд, аби ділянки не заростали ожинником та чагарниками.
За словами священника Ростислава
Хрупчика, седлищенці не раз зверталися
до керівництва «Любешівагролісу» з проханням зменшити масштаби вирубки. Побачивши, що лісівники їхні вимоги ігнорують, 14 квітня, коли поблизу села під неї
відвели чергову ділянку й почали пиляти
сосни, люди вийшли туди й добилися
припинення робіт. Керівництво лісгоспу
пообіцяло не відновлювати роботи протягом семи днів на час з’ясування ситуації,
але обіцянки не дотрималося — 20 квітня
на ділянці знову почали різати. 21 квітня
седлищенці (вже чоловік 30–35) прийшли
до лісу з вимогою припинити вирубку.
Це повторилося і 22 квітня. Одна сторона викликала поліцію, щоб правоохоронці
перевірили законність рубки, інша — аби
довести, що учасники акції протесту заважають виробничій діяльності.
Представники села були на прийомі
в голови Любешівської селищної ради
Олега Куха. Очільник громади пообіцяв
зробити те, що в компетенції влади, —
перевірити законність рубок. Минулого
четверга були збори селян, які прийняли звернення на ім’я директора лісгоспу
з вимогою припинити суцільні рубки лісу.
А наступного дня седлищенці зустрічалися з головним спеціалістом — держав-

Й

ним інспектором з охорони навколишнього середовища у Волинській області
Іваном Корхом, який роз’яснив, що «перевірку проведуть, якщо від людей надійде офіційне звернення». А вже, маючи
її результати, можна буде сказати про
законність (чи незаконність) рубки лісу.
Тим часом на прохання редакції коментар з приводу «седлищенського
протесту» надала пресслужба ДП СЛАП
«Любешівагроліс». У ньому йдеться:
«Нещодавно наше підприємство опинилося в ситуації, яка потребує публічних
роз’яснень. Довкола рубки головного
користування — тобто заготівлі стиглого лісу — виник штучно спровокований
скандал. Офіційно заявляємо: наше
підприємство веде законну господарську діяльність. Наголошуємо: лісівники
не визначають самовільно місця та обсяги заготівлі лісу. Для цього працюють
окремі фахові організації. Зокрема,
Українським державним проєктним лісовпорядним виробничим об’єднанням
при проведенні робіт з лісовпорядкування була визначена науково обґрунтована розрахункова лісосіка на період
з 2016 по 2024 роки, що затверджено
відповідним наказом Міністерства екології та природних ресурсів України.
А також складено відомість фонду рубок
головного користування із зазначенням
кварталу, виділу, площі, складу, таксаційної характеристики.
2 квітня цього року видано лісорубний квиток на ділянку площею 2,9 гектара в Березичівському лісництві (рубка
головного користування на 2021 рік).
Згідно з ним 19 квітня підприємство
розпочало заготівлю. Вік стиглості сосни, з якого призначаються рубки головного користування, становить 81 і більше років — відповідно до матеріалів
лісовпорядкування ця вимога теж врахована.
Окремо прокоментуємо звинувачення, які звучали, стосовно того, що зараз триває період тиші. За ст. 39 Закону
України «Про тваринний світ», у період
масового розмноження диких тварин
(з 1 квітня по 15 червня) забороняються
дії і заходи, які є джерелом підвищеного
шуму та неспокою (пальба, проведення
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Фото на згадку із володаркою гран-прі Алевтиною Мельничук матимуть не тільки директор
художньої школи Іван Гаврилюк, а ще й мер Ігор Поліщук та директорка департаменту культури
Тетяна Гнатів.

»

також, що лісогосподарське підприєммство вчасно сплачує всі необхідні поодатки до бюджетів, у тому числі — гроомади. Ми неодноразово з боку преддставників сіл та селищ чули про те, що
о
хотілося б іще більших надходжень від
д
лісгоспу. А вони ж формуються саме
ме
е
з результатів господарської діяльності.
ті.
Тож варто нарешті визначитися: що від
д
підприємства потрібно громаді?
Скажемо й таке: протестні дії з боку
ку
у
громадян є нічим іншим, як перешкодджанням здійсненню законної господаррської діяльності. І за це також передбабачена відповідальність».
Власне, це те, що люди вже чули від
керівництва лісгоспу під час неодноразових зустрічей. Ну а крапку в протистоянні седлищенців та лісівників,
очевидно, поставлять результати перевірки законності рубок з боку влади,
екологів, на якій наполягають мешканці
села. n

Настоятель храму Ростислав Хрупчик: «Одна сторона викликала поліцію, щоб правоохоронці перевірили законність рубки лісу,
інша – аби довести, що учасники акції заважають виробничій діяльності».
Катерина ЗУБЧУК

Фото з сайту Луцької міськради.

в протистоянні
« Крапку
седлищенців та лісівників,

Фото із фейсбук-сторінки Ростислава ХРУПЧИКА.

Загиблим героям-ліквідаторам
просили безсмертя душ...
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n Готуємося до свят
вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу, використання моторних маломірних суден, влаштування
ралі та інших змагань на транспортних
засобах). Тобто не можна проводити
санітарні рубки — всі інші лісогосподарські заходи дозволені. Зазначимо

Жителі Седлища на чолі
зі священником протестують
проти вирубки сосен
Богослужіння звершив протоієрей Сергій Михалюк.
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«Слава Богу, цього року
«Писанковий дивосвіт»
провели без онлайну»
361 писанка від 95 учасників!
Такі цифри характеризують
передвеликодню виставку-конкурс,
що традиційно відбулася в Луцькій
художній школі
Олена КАЛЕНЮК

весен поспіль юні
писанкарі беруть
участь в справжній образотворчій події,
приуроченій до Пасхи. У місцевій художній
школі підрахували, що
за чверть століття традиційні візерунки на яйцях
виводили майже 19 тисяч
500 учасників! Цього року
їх близько сотні, та головне, що захід вдалося
провести у звичайному,
а не дистанційному режимі. Ділиться своїми враженнями директор Луцької художньої школи Іван
Гаврилюк:
— Слава Богу, цього
року «Писанковий дивосвіт» провели без онлайну.
Торік журі мусило роздивлятися писанки на фото.
А це зовсім не те! Загалом
фахівці оцінювали витвори
за професійністю вико-

25

«Яєчна» творчість гідна милування й подиву.

нання та знанням знакової
системи й волинських традицій.

курсу, дівчина розписала
в традиційній манері — воском, а згодом забарвила.

красу можна роздивитися
« Великодню
в арт-галереї «Луцьк» на Театральному
майдані.
»
Журі присудило гранпрі Алевтині Мельничук,
яка найвищу нагороду отримує третій рік поспіль!
Яйце, за вимогами кон-

Великодню красу можна
роздивитися в арт-галереї
«Луцьк» — вул. Б. Хмельницького, 1, що на Театральному майдані. n
Фото із архіву Луцької художньої школи.

Викладач Віра Конська й авторка найгарнішого витвору Алевтина Мельничук. На її писанці –
ангел, рибина як символ Ісуса та драбинка як прагнення до високого.

12
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n Фотозвинувачення

Фото із сайту «БУГ».

Щомісяця заробляв
12–15 тисяч гривень …
на наркотиках
Зловмисникові повідомили
про підозру
Олена КУЧМА

квітня у княжому місті на гарячому спіймали 43-річного
місцевого жителя.
Виявилося, що чоловік щомісяця
збував у місті 30–40 таблеток метадону на суму 12–15 тисяч гривень.
Під час обшуку поліцейські вилучили у нього вдома дві таких пігулки,
шприц із прозорою рідиною та мобільний телефон.
Волинянина підозрюють у вчин е н н і з л о ч и н у, п е р е д б а ч е н о г о
ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання,
зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Йому загрожує від шести до десяти
років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нині чоловік — під вартою. n

23

Селянин згорів заживо
у своїй хаті
Пожежа сталася 25 квітня
у Завидові ВолодимирВолинського району
Сергій ВИШЕНЬКА

ачальниця відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС у Волинській області Ірина Варварук
зазначила, що повідомлення про
загорання надійшло о 15.19. Через 20 хвилин на місце події прибув
перший підрозділ рятувальників,
а о 16.10 пожежу ліквідували.
За її словами, горів житловий
дерев’яний будинок. Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку
та пошкодив стіни. На згарищі виявили тіло 68-річного власника будинку. Пожежники кажуть, що ймовірною причиною інциденту стала
необережність загиблого під час
куріння. n

Н

У волинській громаді
«пустили тепло»
в дитсадки
26 квітня у позашкільних
закладах освіти ВолодимирВолинської міської громади
відновили газопостачання
Софія ГАВРИЛЮК

скільки на вулиці було досить
холодно, влада княжого міста
вирішила подбати про обігрів
приміщень, де перебувають діти.
«Ми провели перемовини з облгазом та теплоенерго та, враховуючи
пониження температури повітря,
відновили теплопостачання в усіх
дитячих садочках громади», – повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Щодо навчання у школах, то воно
цього тижня дистанційне, як і планувалось, не лише через низьку температуру, а й через кількість хворих
на COVID, яка за останні дні в місті
значно зросла. n

О

Слава про бездоглядну отару котиться Іваничівським краєм.

У селі Мишів завелися шкідливі вівці
Отара розгулює вулицями, де їй заманеться. Місцеві жителі просять господаря
забрати тварин додому, та чоловік ніяк не реагує
Ірусина ПРИХОДЬКО

Мишові Володимир-Волинського району більше
20 овець вже кілька тижнів
блукають вулицями села. Як розповіла депутатка селищної ради
Емілія Левчук, худоба скаче по бордюрах, їсть квіти та щойно висаджені дерева, псує дорожнє покрит-

У

тя й перешкоджає транспортному
руху.
Оскільки власник отари не реагує
на жодні зауваження, Емілія Левчук

скаче по бордюрах, їсть квіти та щойно висаджені
« Худоба
дерева.
»

n Отакої!

n Новинка

Підліток потяг із магазину
коньяк, солодощі та гроші
Тепер йому загрожує від трьох до шести
років позбавлення волі
Сергій ВИШЕНЬКА

аява про крадіжку до поліції Зимненської
громади надійшла 26 квітня від продавця
крамниці. Виявилося, що злодій уночі розбив
віконну шибу, проник до магазину та вкрав гроші,
пляшку коньяку, солодощі, цигарки та запальнички на суму майже 2 тисячі гривень.
Правоохоронці встановили, що злочин скоїв
15-річний житель Луцького району. Викрадений
товар у нього вилучили, а за фактом крадіжки,
поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство. n

З

звернулася по допомогу в селищну раду — для вирішення проблеми
створять спеціальну комісію, яка й
заслухає думки селян. n

У Нововолинській громаді
запрацюють шерифи
Міський голова Борис Карпус підписав меморандум
про співпрацю та партнерство між Головним
управлінням Національної поліції у Волинській
області та Нововолинською міською територіальною
громадою
Олена КАЛЕНЮК

ей документ передбачає, що в селищі Благодатному та селі Гряди в жовтні стануть до роботи поліцейські офіцери
громади.
Нововолинська міська
рада зобов’язана подбати про офісні приміщення

Ц

Р Е К Л А М А

та виділити кошти на закупівлю одного автомобіля для шерифа. Його вартість — більше пів мільйона
гривень. Другу автівку нададуть безплатно. Конкурс
на посади поліцейських офіцерів розпочався 26 квітня.
Стажування майбутні шерифи проходитимуть у Харкові. n

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Козацького роду
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Фото з архіву Марії САВЛУК.

Скажений кіт покусав
двох собак, яких
довелося усипити
У Дубовому Ковельського району
вакцинували майже всіх чотирилапих
Тарас СТЕПАНЮК

ещодавно у селі з’явився кіт, який поводився неадекватно. Він кинувся на
вівчарок і покусав їх. З’ясувалося, що
тварина була хвора на сказ. Тож господар
вирішив усипити собак. Самому Дмитрові
Калінчіку також довелося отримати уколи.
Протягом дня три бригади ветлікарів
обійшли 1,5 тисячі дворів, у яких щепили
майже всіх котів та собак. Якщо господарів не застали вдома, ті муситимуть самостійно відвезти домашнього улюбленця у
ветлікарню.
Вакцинацію проводити безкоштовно і
ніхто з селян не відмовився від процедури,
адже всі розуміють небезпеку поширення
заразної хвороби. n

Н

То радість для батьків, коли з’їжджається вся їхня велика родина.

Під одним дахом — три сім’ї:
у тісноті, але в любові
Про таких жінок, як Марія Савлук із Велимчого на Ратнівщині,
кажуть, що і коня на скаку зупинить, і в палаючу хату ввійде, і з вогню
голими руками вуглину вихопить. Марія ще з дитинства-юності вміє
все: і приготувати смачненько, і погосподарювати в толк, і до життя
громади не байдужа. У селі її поважають. Земляки двічі обирали
її представляти свої інтереси у сільській та районній радах. У сім’ї —
гарна дружина для чоловіка Івана Оксентійовича, чудова мама
та бабуся
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

НЕ ПРОСТО ЗНАЙТИ СТІЛ
НА 18 ОСІБ

Марія Василівна — багатодітна
мама, яка народила 8 дітей, однак
у малолітньому віці одна її кровинка
трагічно загинула. Виховували батьки
своїх нащадків так, щоб допомагали
один одному і жили дружно. На сьогодні у хаті Марії та Івана Савлуків мешкає 11 осіб: син та донька із сім’ями
та ще троє неодружених дітей.
— Нещодавно поз’їжджалися всі
діти з онуками, 18 усіх було разом
із нами. І наша велика хата виявилась
затісною, — говорить Марія Василівна. — Тож плануємо із чоловіком добудувати її, аби у таких випадках, коли
збиратиметься вся сім’я, кожному
була кімната.
Як розповіла пані Марія, старший
їхній син Микола має диплом Львівського політехнічного інституту, там
разом із родиною й проживає, працює в автосервісі з ремонту машин.
Олександр, здобувши спеціальність
електромонтера у Володимирі-Волинському, заочно також закінчив цей

вищий навчальний заклад і мешкає
зараз у Варшаві. Такий же фах отримав і Павло, тільки в Луцьку. Наталія —
продавець, мешкає із сім’єю разом
з батьками. Оля закінчила Луцький
педагогічний коледж, пише вірші, співала у Волинському народному хорі,
а тепер є учасницею гурту із Луцька «Награш бенд», живе з родиною

нас завжди було що
« Упоїсти,
у що вдягнутися.
Більшого ніхто й
не вимагав, бо діти
знали, на що ми
з чоловіком спроможні
і що маємо.

»

у Луцьку. Віталій у Камені-Каширському здобув спеціальність муляра-штукатура, Василь у Володимирі-Волинському — фах деревообробника.
Життя так склалося, що четверо
синів працюють електромонтажниками у Польщі. Олександр навіть створив власну фірму, на якій працює й
чимало їхніх односельчан. Та через

карантин зараз повернувся до батьківської хати.
«ДИВЛЯЧИСЬ НА ІНШИХ,
НАЙМЕНШИЙ СИН І СОБІ НОСИВ
ПО ПОЛІНЦЮ»

Поцікавилась у Марії Василівни,
як давала раду малим дітям, як живеться уже із дорослими під одним
дахом.
— Я ніякої роботи не цуралась, —
говорить жінка. — Та й чоловік також,
хоча багато часу у нього займала праця у колгоспі — трактористом, комбайнером. Діти допомагали і один
одного гляділи. Як зараз пам’ятаю,
Іван нарізав, наколов дров, а вони їх
складають. Усі взялися за цю роботу,
а найменшому Віталіку було тоді лише
півтора року, але й він, дивлячись
на інших, і собі носив по полінцю. Отак
і росли всі разом, гуртом.
— Коли я народила п’яту дитину,
найстаршому виповнилось лише сім
років, — продовжує Марія Василівна. — Було так, що мали ми одного
студента, шість школярів і один наш
хлопчик у дитячий садочок ходив.
Але, згадуючи ті часи, не скажу, що
важко було. Ні. У нас завжди було що
поїсти, у що вдягнутися. Більшого ніхто й не вимагав, бо діти знали, на що
ми з чоловіком спроможні і що маємо. Дисципліна була, порядок. І зараз
сприймаємо життя таким, яким воно
є, ніхто не хитрує, не лінується, не киває на іншого, не ображає ближнього.
Живемо у праці і любові один до одного. n

Р Е К Л А М А

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

n Факт
За даними компанії
SOCIS, у рейтингу політичних сил серед тих,
хто визначився і буде
голосувати на парламентських виборах,
партію «Слуга народу»
готові підтримати 22,7%,
«Європейську Солідарність» – 20,4%, «ОПЗЖ»
– 12%, ВО «Батьківщину»
– 10,8%, «Силу і Честь»
– 6,4%. Інші не долають
5-відсотковий бар’єр.
Популярна на Волині
партія «За майбутнє»
набирає 1,1%.

У ДТП загинули дорослий
та дві дитини
Два автомобілі зіткнулися лоб в
лоб
Іван ХВЕЩУК

суботу, 24 квітня, близько 19-ї години, на автодорозі Київ–Ковель–
Ягодин біля селища Луків Ковельського району трапилась ДТП. За повідомленням Патрульної поліції Волинської
області, водій автомобіля «Citroen C5»,
який рухався в бік Любомля, не стежив за
дорожньою обстановкою і виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся лоб в лоб
із вантажівкою «Mercedes-Benz Actros» з
напівпричепом.
Натомість в ГУ НПУ у Волинській області поінформували, що, ймовірно, водій вантажівки не впорався з керуванням
і виїхав на смугу зустрічного руху, після
чого сталася ДТП.
На момент зіткнення в легковику перебували два пасажири. 43-річний водій
та двоє його неповнолітніх дітей, 4 та 12
років, загинули на місці.
Водія вантажівки затримали і оголосили йому підозру. Його родичі шукають
свідків аварії. n

У

У Мизовому встановили
банер Героям Небесної
сотні та односельчанам,
загиблим на війні
Ініціативу подав учасник АТО
Роман Воробей
Тарас СТЕПАНЮК

ещодавно у цьому селі нині Ковельського району урочисто відкрили банер Героям Небесної
сотні та односельчанам, які загинули
на російсько-українській війні на Сході.
Ініціатором став місцевий підприємець, учасник АТО Роман Воробей. Він
за власні кошти купив усе необхідне.
Банер встановили на території храму
Різдва Пресвятої Богородиці ПЦУ при
допомозі односельчан, зокрема старости Григорія Вороб’я, учителя Михайла
Ященка, підприємця Івана Шуха, депутата Ковельської районної ради Івана
Омельчука.
На відкритті настоятель мизівської
церкви відслужив панахиду та освятив
банер. Затим промовці закликали бути
не байдужими до подій, що відбуваються
у державі, і пам’ятати, яку ціну платимо
за можливість мирно жити. n

Н
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n Пульс тижня

n Захочемо – зможемо!
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Фото із сайту suspilne.media.

Блискавка вдарила
у двох людей і вбила коня
У селі Сновидовичі на Рокитнівщині під час
грози постраждали 31-літній чоловік
та 15-річний юнак
Мирослава СЛИВА

отерпілих до медпункту привіз односелець.
За його словами, вони утрьох їхали на підводі
з поля, де садили малину. Розпочався дощ,
під час якого блискавка вразила двох осіб.
— Малий збирався залазити на віз. У цей момент
і вдарила блискавка. Їх порозкидало, кінь загинув
відразу, — розповідає мати хлопця Ірина Ярисалова. — Усі втратили свідомість. Першим до тями
прийшов чоловік, якого відкинуло ударом. Зателефонував рідним Олексія. До приїзду батьків хлопчик
уже отямився, але був у шоковому стані. «Мамо, я
живий?» — допитувався син, — з болем говорить
матір.
В одного потерпілого були опіки лівої частини
тіла, в іншого – правої, що й зафіксували медики
«швидкої». Найбільше постраждав школяр Олексій
Ярисалов: він отримав опіки I-II ступенів, уражено
35% поверхні шкіри. Згодом його було доправлено в опіковий центр Рівненської обласної клінічної
лікарні. Стан юного пацієнта середнього ступеня
тяжкості. Олексій вже переніс дві пересадки шкіри.
На його користь і молодий вік, каже лікар опікового
центру Олександр Гузоватий. Загрози життю школяра немає. n

П

Рятуючись від пожежі,
вистрибнула із вікна…
та приземлилася на легковик
На вулиці Степана Бандери у Рівному сталося
загоряння у багатоквартирному будинку на
третьому поверсі
Мирослава КОЗЮПА

оселі в цей час перебувала жінка віком близько
60 років. Ще до приїзду рятувальників пенсіонерка вистрибнула із вікна та впала на припаркований поруч легковик. Коли приїхали медики
«швидкої» допомоги, вона сиділа під стіною та була
при свідомості.
У постраждалої діагностували забійну рану лоба,
кататравму та підозру на перелом кінцівки. За словами лікарів, жінка поводилась дивно — ймовірно, має
психічні розлади. Їй обробили рану, наклали шийний
комірець та госпіталізували.
Рятувальники загасили пожежу. Вогонь знищив
домашні речі та одну кімнату. Наразі фахівці встановлюють причини загорання. n

В

Р Е К Л А М А

Марко особисто із сачком у руках виловлював пластикові пляшки та інший непотріб.

Семирічний хлопчик організував
толоку перед Великоднем
Прибирання у Рівному проводять учетверте. Торік гуртом не збиралися
через карантин, а минулої суботи Марко Степанович разом із батьками
та небайдужими рівнянами виловлювали сміття із річки Устя
Ірина ПАСІЧНИК

кологічну акцію анонсувала у фейсбуці мама юного
природолюба та запросила усіх, хто хоче мати чисте
довкілля, долучатися. Жінка
наголосила на необхідності
привертати увагу до цього питання, бо стан річки стрімко погіршується. Тож о 12–й годині
поблизу одного з ресторанів
зібралися небайдужі.
— Я ще коли був маленький, побачив Устю забруднену,
скрізь валялися пакети, і жодної тварини, зокрема ондатр,
не було. Я аж заплакав, мамі
казав: «Давай зараз будемо
прибирати». Вона відповіла:
«Краще зберемо велику компанію та будемо чистити річку
разом», — розповів Марко Степанович.
— Іще хлопець зазначає,
що турбуватися потрібно про
всю систему довкілля. Дерева
також можуть загинути, якщо
скрізь буде забруднена вода.
А як їх не стане, то не буде кисню і люди помруть. Я б сказав,
що треба очистити Устю, бо в
іншому випадку вона загине.

Е

Якщо комарі кусаються щоночі, значить немає жаб. Коли ж
їхнє квакання не дає заснути
— немає качок чи лелек. Тому
треба всіх тварин зберегти, —

личку традицію в Рівному — за
тиждень до Великодня збирати
сміття на Усті. Цього разу, мабуть, люди злякалися снігу, а у
минулі роки приходило кілька

ще коли був маленький, побачив Устю
« Язабруднену,
скрізь валялися пакети, і жодної
тварини, зокрема ондатр, не було. Я аж заплакав,
мамі казав: «Давай зараз будемо прибирати».

»

відтворює ланцюг живлення
юний рівнянин.
Хлопчик у своєму анонсі запросив до участі в акції відомих
осіб — міського голову Олександра Третяка, волонтера Тараса Обоїсту, активістку Оксану Майбороду. Зайнятий очисткою від бруду річки, хлопчик
зізнається: чи приїхали вони,
чи ні — не знає. Однак толокою
задоволений, бо уже є результат роботи — качки прилетіли!
— Прибирання — це ініціатива сина, — зазначає батько Марка Роман Степанович.
— Його проводять вже кілька
років. Ми започаткували неве-

десятків рівнян, і це було дуже
весело.
Учасники зазвичай прибирають ділянку від стадіону
«Авангард» у напрямку до центрального мосту. Марко особисто із сачком у руках виловлював пластикові пляшки та інший
непотріб.
— Ця акція більш символічна, бо ми розуміємо, що кілька
мішків сміття не зменшать проблеми. Її треба вирішувати на
державному рівні, — зазначає
Степанович–старший. Але відмовлятися від ідеї Марка не будуть. Проводити толоку родина
планує кожних два тижні. n

n Шок!

Мати хотіла зарізати рідного сина
40-літня жінка навмисне
вдарила ножем у груди
хлопця, коли той спав
у своїй кімнаті
Олена МИТРОФАНОВА

–річний мешканець
села Біла Криниця, що
неподалік Рівного, прокинувся близько 5–ї ранку від
болю. Побачив, що мати намагається зарізати його, тож почав відбиватися та кликати на
допомогу. На крик прибіг батько, який спав у сусідній кімнаті.
Коли відбирав ніж, порізав обидві руки.
Підліток сам викликав
«швидку». З непроникаючою
раною грудної клітки його доставили до лікарні, але, надавши допомогу, відпустили
додому.
Як з’ясували поліцейські,
сім’я благополучна, алкоголем
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ніхто не зловживав, на профілактичних обліках не перебували. Обоє батьків офіційно
працевлаштовані, а 15–річний
син навчається в одному із
ліцеїв Рівного та характеризується позитивно. Втім, дружина збиралася розлучатися

найближчі 60 днів вона проведе
під вартою. На неї чекає ряд експертиз, зокрема і судово–психіатрична. Син, як кажуть у соцслужбі, проживатиме з батьком.
А в Рокитному 51–літня
жінка вдарила ножем чоловіка. Його із проникаючим

що два роки вона лікувалася
« Відомо,
від «розладу адаптації», а потім перестала
пити таблетки.
із чоловіком та перебувала у
депресивному стані. Відомо,
що два роки вона лікувалася
від «розладу адаптації», а потім перестала пити таблетки.
Напередодні у сім’ї конфліктів
не виникало.
Правоохоронці затримали
жінку, їй повідомили про підозру і за клопотанням прокурора

»
пораненням грудної клітки
та непроникаючим — серця
госпіталізували до реанімації.
Дружина розповіла, що сама
забезпечує сім’ю, бо благовірний не працює, п’є. Убивати не
хотіла, а нанесла удар, бо сильно «допік». За скоєне їй може
загрожувати від 5 до 8 років
позбавлення волі. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Терміново продається у с. Мерва Луцького району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3–фазна лінія). Є льох,
5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Можливий торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається у с. Бобли Ковельського (донедавна Турійського) району газифікований
будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га
землі. Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
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 Куплю будь–яку будівлю з червоної цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95 444, 067 45
02 527.
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.
l Продається земельна ділянка (0.16 га)
під забудову (1 км від Луцька). Тел. 096 11
33 905.
l Продається земельна ділянка (10 соток)
у с. Княгининок (Маяки). Тел. 066 00 57 849.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Volkswagen
Golf», 2011 р. в., 21.6 дизель, у дуже доброму
стані, колір — мокрий асфальт. Ціна 224 000
грн. Тел. 096 68 71 158.
l Продається автомобіль «Opel zafira»,
2011 р. в., дизель, 1.7. Ціна 224 000 грн. Можливий торг. Тел. 096 68 71 158.
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 Продам картоплезбиральні комбайни
«AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидачі
(3.5, 4 т), сівалка «Нодет», тюковка «Сіпма».
Ціни договірні. Тел: 050 56 24 572, 095 44 35
663, 098 03 93 636.
l Продаються трактор МТЗ, прес–підбирач «Клаас Маркант» у доброму технічному
стані. 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 запчастинами). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», прес–підбирач «Джон Дір-32»,
новий 5–рядний культиватор міжрядного обробітку. Все у дуже доброму стані. Тел. 097
56 55 380.
l Продам 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 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 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 по-

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

Тел.: 067 332 82 61, 067 256 16 84.

роди), 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
(40х40х2, ціна 75 грн/п. м), прогони для
огорожі (30х20х2, 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 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.
l Продається дрібна картопля (3 грн/кг), насіннєва (6 грн/кг). Тел. 050 67 36 108.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні та сантехнічні роботи. Тел. 098 39 05 559.
l Пробурюю свердловини. Виготовляю,
встановлюю, ремонтую глибинні насоси,
мінібашти. А також продам тепличну плівку
(шир. — 6-8-12 м, польське виробництво),
бочки пластмасові (100-200-1000 л «єврокуби»). Тел. 050 67 09 075.
l Виготовляю кольорові металеві штахети
у будь–якому кольорі, матові та глянцев, під
світле та темне дерево (шир. — 10, 11, 13 см),
капелюхи на стовпці, парапети на фундамент.
Доставка. Тел.: 067 49 33 889, 050 64 46 840.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні роботи.
Тел. 098 39 05 559.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти (серія ВС
№ 201039093148), видане на ім’я Санжарівська Оксана Ярославівна, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток, виданий
на ім’я Фіндлінг Назар Олександрович, вважати недійсним.
l Загублене свідоцтво про складання
кваліфікаційного іспиту (серія ВЛ № 0631),
видане Кваліфікаційно–дисциплінарною
комісією адвокатури Волинської області на
підставі рішення № 93-3 від 06.03.2020 р. на
ім’я Омельченко Олександр Миколайович,
вважати недійсним.

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

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.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
4 травня минає рік, як на 93–му році життя відійшов у Вічність наш тато, дідусь, прадідусь
Володимир Миколайович
ГРИЦЮК.
В історії людства — це лише мить. А в житті окремої людини — ціла епоха, яка, на жаль, невідворотно відходить у небуття.
Володимир Миколайович був мудрим, турботливим, працелюбним, цілеспрямованим, відданим
сім’ї, родині, професії, досконало володів мистецтвом
допомагати людям. Він залишиться назавжди в наших
серцях.
Вічна пам’ять.
Із сумом і скорботою дочки, зять, внуки, правнуки.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 3 — 9 травня
ОВЕН. Тиждень може виявитися неоднозначним. Щось може застати вас зненацька, проте очікує бажана удача в професійній сфері. Не варто планувати важливих
перемовин. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся не спізнюватися, бути пунктуальнішими та дотримуватися
взятих на себе зобов’язань. Вдалий період
для налагодження зв’язків. У вихідні ймовірні цікаві зустрічі. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ви зрозумієте, що все
складається щонайкраще й ви наближаєтеся до заповітної мети. Відчуєте розуміння
та підтримку близьких. Робота принесе додатковий прибуток. Але не забувайте і про
відпочинок, і про особисте життя. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Активність і оптимізм дадуть змогу добитися бажаного успіху. Підвищеної
уваги з боку керівництва краще уникати. Ви
блискуче впораєтеся з будь-яким завданням. У вихідні відверто обговоріть поточні
сімейні проблеми. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. Ви зібрані та цілеспрямовані.
Прийшов важливий час, що дає можливість розкрити себе в професійному плані. Постарайтеся не витрачати своїх сил
на дрібниці. Уникайте сімейних конфліктів і з’ясування стосунків. Сприятливий
день — середа, несприятливий — субота.
ДІВА. Буде потрібно чимало зусиль
і часу, щоб вирішити численні дрібні проблеми на роботі та в родині. Ближче
до вихідних зненацька може прокинутися
бажання давати корисні поради та вчити
усіх, як треба жити. Спершу добре подумайте, чи ваші повчання необхідні. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Постарайтеся максимально
використовувати цей період для самореалізації. Налаштовуйтесь на ретельне виконання робочих обов’язків, справ додасться.
Зате ви зможете розраховувати на премію.
Вихідні — для особистих справ і романтичних побачень. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Без особливих сумнівів
втілюйте в життя ваші плани та задуми.
Удача буде на вашій стороні. Вас чекає
солідний прибуток і вигідні пропозиції. Ситуація буде сприяти прийняттю серйозних
рішень в особистому житті. Зараз час діяти.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Постарайтеся бути спокійнішим та розсудливішим, не дозволяйте
втягти себе в авантюру. Ваші ідеї й починання будуть підтримані. Надійде важлива
інформація щодо прибутку. Небажано планувати ділові зустрічі та переговори. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
КОЗЕРІГ. Не варто сидіти, склавши
руки. Занадто велика ймовірність упустити
свій шанс, про що пізніше доведеться шкодувати. Не йдіть на жертви. Пам’ятайте про
свою вигоду, більше про це ніхто не потурбується. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. При мінімумі зусиль ви
зможете змінити своє життя на краще.
Задумайтеся про кар’єрний ріст. Зможете
успішно пройти співбесіду. Буде плідною
творчість у веденні справ, відхід від традиційних принципів у роботі. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий —
п’ятниця.
РИБИ. Особливо вдалий час для тих,
кому в роботі необхідна Муза. Є ймовірність, що завдяки припливу творчих сил
вам удасться знайти нестандартне рішення
у складній справі, придумати щось оригінальне, що викличе схвалення оточуючих.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
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По горизонталі: 1. Крісло для відпочинку. 4. Впровадження під час пандемії
жорстких обмежень на подорожі, доступу до публічних просторів. 10. Рахівниця
у давніх греків. 11. Сила, що тягне, рухає що-небудь. 12. Передчасно взятий старт
ким-небудь із учасників змагання. 15. Те саме, що й опій. 18. Риба, інша назва якої
білизна звичайна. 19. Столиця Боснії і Герцеговини. 20. Міцно згуртована група
людей. 21. Невеликий шоколадний батончик закордонного виробництва. 25. Те,
що варте наслідування. 26. Заключне слово молитви. 27. Український телеканал.
31. Опера Р. Вагнера. 33. Іспанський футбольний клуб із Мадрида. 34. Відділення у залізничному вагоні. 35. Великий водоплавний птах з довгим гачкуватим
дзьобом. 36. Усний виклад тексту.
По вертикалі: 2. Безбарвний горючий газ. 3. Великий водний простір. 5.
Отруйна змія. 6. Орган державної влади. 7. Дорожня сумка. 8. Склад зброї і військового спорядження. 9. Маленька хитрість чи корисна порада, яка спрощує
процес чи економить час для досягнення мети. 13. Приміщення для тимчасового
ув’язнення (заст.). 14. Військове звання. 16. Цукор у молоці ссавців. 17. Важкий
метал. 22. Папір для обклеювання стін. 23. У монастирі – обідній стіл, стіл з їжею
та частуванням. 24. Знімок легень. 28. Те саме, що й ковзанка. 29. Форма боротьби проти політичних супротивників. 30. Японська горілка. 32. Річкова хижачка.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

34
38

35

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 22 КВІТНЯ
По горизонталі: 7. Піраміда. 8. Вернісаж. 9. Кулон. 11. Пікап. 12. «Тангейзер».
15. Вістря. 18. Шкалик. 19. Капітан. 20. Вчинок. 21. Брутто. 24. «Ньюкасл». 26. Волока. 27. Тризуб. 31. Квитанція. 33. Осика. 34. Грива. 35. Менеджер. 36. Журавель.
По вертикалі: 1. Літургія. 2. Фасон. 3. Одинак. 4. Вертеп. 5. Ліміт. 6. Карантин.
10. «Селтік». 13. Грінченко. 14. Скейтборд. 16. Канотьє. 17. «Катруся». 22. Юкатан.
23. Борисфен. 25. Буковель. 28. Швелер. 29. Пічкур. 30. Склеп. 32. Орава.

Програма телепередач на 3 — 9 травня
ПОНЕДІЛОК, 3 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:35, 01:25, 02:50, 05:35
Новини 07:10 Мультфільм
08:05, 09:05 Д/ц «Дикуни. Дикі
забави в зоопарку Сан-Дієго»
09:30 Т/с «Дівчата війни»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 12:00 Т/с «Наші
матері - наші батьки» 14:50
Відтінки України 15:20 Концерт.
Дмитро та Назарій Яремчуки
16:30 Т/с «Гордість» 17:25
Міста та містечка 17:50, 00:00
Спецпроєкт «Помилка 83».
Чому платять за встановлення
інвалідності? 18:55 Д/ц «Дивні
створіння» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 Д/ц
«Дикі тварини» 22:00 Д/ц «Дикі
зграї» 23:00 Перша шпальта
00:50, 01:50 #ВУКРАЇНІ 03:15
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 05:00
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»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 15:15 «Речдок»
08:55 Х/ф «ІГРАШКА»
10:40 «Позаочі»
11:35 Х/ф «ТАТУСІ БЕЗ
ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК»
13:35 Х/ф «АГЕНТ ЛЕВ»
18:00, 03:50 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Луна війни»
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»
(16+) 17.10 Т/с «Виклик 2»
(12+) 20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна» 21.00 Т/с «Чужі гріхи»
(16+) 23.10 Т/с «Скляна кімната»
(12+)

СТБ
05.50 «Невідома версія. Вірні

друзі» (12+)
06.25 «Невідома версія.
Висота» (12+)
07.10 «Невідома версія. Весілля
в Малинівці» (12+)
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
09.55 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
11.45 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
13.30, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Папаньки»
(12+)

ВІВТОРОК, 4 ТРАВНЯ

сезон»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
09.50 «Загублений світ»
15.20 Х/ф «ПРИДОРОЖНІЙ
ЗАКЛАД» (16+)
17.30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ICTV

ФУТБОЛ-1

05.35 Скарб нації
05.45 Еврика!
05.50 Служба розшуку дітей
05.55 Громадянська оборона
07.50, 18.45 Факти тижня
10.20 Х/ф «АЛЬФА» (12+)
12.05, 13.00 Х/ф «СВІТ
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.45 Х/ф «РІДДІК» (16+)
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
19.10 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ» (16+)
21.05 Х/ф «ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ:
ТОКІЙСЬКИЙ ДРИФТ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГІОН» (18+)

06.00 Сампдорія - Рома.
Чемпіонат Італії 07.45, 20.10
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15
Олімпік - Інгулець. Чемпіонат
України 10.00 «Великий футбол»
11.45 Топ-матч 12.00 Удінезе Ювентус. Чемпіонат Італії 13.50
Арсенал - Лаціо (2000 /01). Ліга
Чемпіонів УЄФА 15.40, 22.30
Футбол NEWS 16.00 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 16.30
Ворскла - Динамо. Чемпіонат
України 18.20 Сассуоло Аталанта. Чемпіонат Італії 20.40
Шахтар - Дніпро-1. Чемпіонат
України 22.50 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 23.45 Лаціо Дженоа. Чемпіонат Італії

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 Мультфільми
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.30 Х/ф «К-9»
12.40 Х/ф «МЕСНИКИ: ВІЙНА
НЕСКІНЧЕННОСТІ»
(12+)
15.40 Х/ф «МЕСНИКИ:
ЗАВЕРШЕННЯ» (12+)
19.00 Від пацанки до панянки
(16+)
21.00 Х/ф «НОЙ» (16+)
23.50 Х/ф «МАТИ!» (16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
08:20, 02:50 Містична Україна
09:10, 03:30 Правда життя
10:20 Речовий доказ 11:30 Їжа
богів 12:25 У пошуках істини
14:25 Бойовий відлік 15:20
Таємниці Кремнієвої долини
17:20 Мадагаскар 20:05 Дива
нашого життя 21:00 Ритуали
01:00 Особливий загін 01:45
1000 років на Афоні

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.20 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35 Х/ф «ПІСЛЯ ВЕСІЛЛЯ»
(12+)
12.35 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
14.35 «Орел і Решка. Морський

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:40, 03:15 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:35,
05:10 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30 Т/с «Дівчата війни» 11:05
Солодка дача 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:35, 00:10, 05:45
Спорт 15:20 Концерт. Іво Бобул
16:30 Т/с «Гордість» 17:25
#ВУКРАЇНІ 18:55, 22:00 Д/ц
«Дикі зграї» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:55, 00:20, 05:55
Спорт. Аспект 23:00 Схеми.
Корупція в деталях 00:30 Д/ц
«Суперчуття» 01:00 Т/с «Віра»
04:05 Д/ф «Висота 307.5»

1+1

32

31

33

СЕРЕДА, 5 ТРАВНЯ

Кросворд

9

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15 М/ф «Льодовиковий
період»
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
11.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 Богиня шопінгу
18.15, 19.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
18.45, 20.45 Танька і Володька
19.45, 23.00, 00.00 Країна У
21.15 М/ф «Посіпаки»
23.30 Сімейка У
01.00 Казки У Кіно
01.45 Панянка-селянка
02.45 Теорія зради
03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 05.15
Х/ф «КАЗКА ПРО ВТРАЧЕНИЙ
ЧАС» 06.40 М/ф «Як
козаки...» 08.25, 16.40, 02.00
«Випадковий свідок» 10.10 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.00 Х/ф
«ОДИН ШАНС НА ДВОХ» (16+)
14.00 Х/ф «БЕРЕЖІТЬ ЖІНОК»
17.50 «Таємниці світу» 18.20
«Свідок. Агенти» 19.00, 01.30
«Свідок» 19.30 Х/ф «ДІВЧИНА
БЕЗ АДРЕСИ» 21.15 Х/ф
«ЖАНДАРМ ІЗ СЕН-ТРОПЕ»
23.10 Х/ф «ПОРУШУЮЧИ
ПРАВИЛА» (16+) 00.55, 03.15
«Речовий доказ» 04.00 «Правда
життя»

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:35, 01:25, 02:50, 05:35
Новини 07:10 Мультфільм
08:05, 09:05 Д/ц «Дикуни. Дикі
забави в зоопарку Сан-Дієго»
09:30 Т/с «Дівчата війни» 11:05
Солодка дача 11:25 Телепродаж
12:00 Т/с «Наші матері - наші
батьки» 14:50 Відтінки України
15:20 Концерт. Ніна Матвієнко
та Дмитро Андрієць 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Міста та містечка
17:50 Спецпроєкт «Сто років
ізоляції». Що приховує українська
психіатрія?» 18:55, 22:00 Д/ц
«Дикі зграї» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00, 00:50, 01:50
#ВУКРАЇНІ 00:00 Спецпроєкт
«Сто років ізоляції». Що приховує
українська психіатрія? 03:15
Суспільна студія. Головне 05:00
Перша шпальта

05.30 Т/с «Лист очікування» (16+)
06.35 Х/ф «СОЛДАТ ІВАН
БРОВКІН»
08.10 Х/ф «ІВАН БРОВКІН НА
ЦІЛИНІ»
10.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
11.45 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Сніг посеред
літа»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.50 Т/с «Свати»
22.50, 23.50 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:25 «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 «ШКОЛА ХОРОШИХ
ДРУЖИН»
14:35, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 03:50 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Луна війни»
22:05 Слідство вели... з Леонідом
Каневським
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» (16+) 17.10 Т/с
«Виклик 2» (12+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00 Т/с
«Чужі гріхи» (16+) 23.10 Т/с «Чужі
діти» (12+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.00 Я зняв!
10.05 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ»
12.25, 13.00 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-2»
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «НАЗАД У
МАЙБУТНЄ-3»
16.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
18.45 Факти тижня
19.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5:
ШАЛЕНА П’ЯТІРКА»
(16+)
21.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (16+)
23.55 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 Мультфільми
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
09.30 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
12.00 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
14.20 Х/ф «13 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
17.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «МЕХАНІК» (16+)
23.00 Х/ф «ПІДПІЛЬНА АРЕНА»
(18+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:10,
05:35 Містична Україна 09:00
Правда життя 10:10, 04:35
Речовий доказ 11:20, 23:55 Їжа
богів 12:15 У пошуках істини
14:05 Бойовий відлік 15:00
Таємниці Ісуса 18:00, 00:50
Особливий загін 20:00 Дива
нашого життя 21:00 Таємниці
Кремнієвої долини 23:00
Паломництво на Святу землю
01:35 Брама часу

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
12.10 Х/ф «БУНТАРКА»
14.00 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
З ПЕРШОЮ

ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
15.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ» (16+)
09.10 «Загублений світ»
15.30 Х/ф «СПІЛЬНА ПОЇЗДКА»
(16+)
17.25 Х/ф «МІСІЯ В МАЙАМІ»
(16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Десна - Колос. Чемпіонат України
08.10 Сассуоло - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
21.00, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Шахтар - Дніпро-1. Чемпіонат
України 12.10 «Великий футбол»
13.50 Ман Сіті - ПСЖ. 1/4 фіналу
(2015 /16). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Журнал Ліги Чемпіонів
16.30 Удінезе - Ювентус.
Чемпіонат Італії 18.15 Журнал
Ліги Європи 18.45 Ворскла
- Динамо. Чемпіонат України
20.30, 21.10, 23.55 «Ніч Ліги
Чемпіонів» 21.55 LIVE. Ман Сіті
- ПСЖ. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15 Д/ф «Льодовиковий період
2: Глобальне потепління»
10.00 М/ф «Льодовиковий період
3: Ера динозаврів»
11.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16.15 4 весілля
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
18.15, 19.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
18.45, 20.45 Танька і Володька
19.45, 23.00, 00.00 Країна У
21.15 М/ф «Нікчемний Я»
23.30 Сімейка У
01.00 Казки У Кіно
01.45 Панянка-селянка
02.45 Щоденники Темного (16+)
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.55 М/ф «Таємниця третьої
планети» 07.55 М/ф «Як козаки
на весіллі гуляли» 08.35, 16.40,
02.40 «Випадковий свідок» 09.10
Х/ф «ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ»
10.55 Х/ф «ОЦЕОЛА» 13.00 Х/ф
«ЖАНДАРМ ІЗ СЕН-ТРОПЕ» 14.55
Х/ф «ПОРУШУЮЧИ ПРАВИЛА»
(16+) 17.50 «Будьте здоровi» 18.30
«Акцент» 19.00, 02.10 «Свідок»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+) 23.10
Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ НЕМАЄ»
01.05 «Реальні злочинці» 03.05
«Речовий доказ» 03.55 «Правда
життя» 04.50 «Top Shop»

05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.45, 23.45 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 23:15 «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 «ХТО ТОБІ ЛІКАР?»
14:10, 14:55, 15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00, 04:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Луна війни»
00:10 Т/с «Любов за законом»
01:50 Т/с «Гречанка»

21.00 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОГНАЛИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
08:50 Правда життя 10:15,
01:25 Речовий доказ 11:25 Код
доступу 12:20 Містична Україна
13:15 Природа сьогодення
14:15 Особливий загін 15:10,
19:55 Їжа богів 16:10, 20:50
Крізь простір і час з Мораном
Фріменом 17:05, 21:45 Він
і вона. Бій за життя 18:00
Пересказана історія 18:55 ТОП
10: Таємниці та загадки 19:25
Сучасні будівлі Лондону 22:35
Дива нашого життя 23:30
Стежина війни 00:30 Бойові
машини 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»
12.15 Х/ф «ОДРУЖУСЯ
З ПЕРШОЮ
ЗУСТРІЧНОЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ» (16+)
15.35 «Орел і Решка. Морський
сезон»
19.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ»
(16+)
07.45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
(16+)
09.35 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК-2»
(16+)
11.05, 16.00 «Загублений світ»
13.55 25 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Маріуполь»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом»
(16+)
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Мілан - Беневенто.
Чемпіонат Італії 07.45, 23.00
УКРАЇНА
Журнал Ліги Європи 08.15
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Ворскла - Динамо. Чемпіонат
Україною 07.00, 08.00, 15.00,
України 10.00, 15.40, 19.45, 22.45
19.00, 23.00 Сьогодні 09.00
Зірковий шлях 09.50 Мисливці за Футбол NEWS 10.20 Сассуоло дивами 10.45 Місія: краса 11.45 Аталанта. Чемпіонат Італії 12.05
Реальна містика 13.50, 15.30 Т/с Десна - Колос. Чемпіонат України
«Жіночий лікар 4» (16+) 17.10 Т/с 13.50 Аякс - Ювентус. 1/2 фіналу
(1996 /97). Ліга Чемпіонів УЄФА
«Виклик 2» (12+) 20.10 Ток-шоу
16.00 Ман Сіті - ПСЖ. 1/2 фіналу.
«Говорить Україна» 21.00 Т/с
Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50 «Ніч
«Чужі гріхи» (16+) 23.10 Т/с «Не
Ліги Чемпіонів» 18.15, 20.55 «Тур
говори мені про кохання» (12+)
ONLINE» 18.55 LIVE. Ворскла СТБ
Десна. Чемпіонат України 21.25
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 г.
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
21.55 Топ-матч 22.15 Огляд
10.25 «Слідство ведуть
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА
екстрасенси» (16+)
23.30 Олександрія - Колос.
13.00, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
Чемпіонат України
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
ТЕТ
15.45 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама» (12+)
06.00 ТЕТ Мультиранок
19.05 «Один за всіх» (16+)
08.15, 09.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15, 22.45 Т/с «Мій любий
20.15 Одного разу під Полтавою
друг»
08.45, 11.15, 18.45, 20.45 Танька
і Володька
ICTV
09.45, 10.45, 19.45, 23.00, 00.00
Країна У
06.30 Ранок у великому місті
10.15, 23.30 Сімейка У
08.45 Факти. Ранок
12.15, 16.15 4 весілля
09.15 Я зняв!
13.15, 01.45 Панянка-селянка
11.00, 13.15 Х/ф «ФЛОТ
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
МАКХЕЙЛА»
17.15 Богиня шопінгу.
12.45, 15.45 Факти. День
13.30 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Нікчемний Я 2»
КІЛЕРА» (16+)
01.00 Казки У Кіно
16.20 Х/ф «ОСТРІВ
02.45 Щоденники Темного (16+)
ГОРЛОРІЗІВ»
04.15 Віталька
18.45, 21.00 Факти тижня
05.50 Корисні підказки
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Секретний фронт
НТН
21.25 Т/с «Перший парубок на
селі» (16+)
05.50 «Будьте здоровi» 07.50,
23.40 Т/с «Винищувачі» (12+)
17.00, 03.05 «Випадковий свідок»
08.25 Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
НОВИЙ КАНАЛ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 10.50,
13.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
06.00, 07.30 Kids’ Time
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
06.05 М/с «Том і Джеррі»
«Свідок» 15.00 «Легенди карного
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+) розшуку» 17.50 «Вартість життя»
18.30 «Акцент» 23.10 Х/ф
11.20 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ
«БЕЗСМЕРТНИЙ ГАРНІЗОН»
ДІВЧИНА»
01.00 «Реальні злочинці» 02.05,
13.40 Екси (16+)
03.25 «Речовий доказ» 03.50
15.10 Хто зверху? (12+)
«Правда життя» 04.45 «Top Shop»
19.00, 20.00 Вар’яти (12+)

ЧЕТВЕР, 6 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:40, 03:15 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30 Т/с
«Дівчата війни» 11:05 Солодка
дача 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:35, 00:10,
05:45 Спорт 15:20 Концерт.
Анатолій Гнатюк 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Д/ц «Дикі
тварини» 18:55, 22:00 Д/ц
«Дикі зграї» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:55, 00:20,
05:55 Спорт. Аспект 23:00
Схеми. Корупція в деталях
00:30 Д/ц «Суперчуття» 01:00
Т/с «Віра» 04:10 Д/ф «Одесити
на Донбасі»

18:00, 03:55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ЖІНКИ-АГЕНТИ»
01:00 Т/с «Любов за законом»
02:30 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»
(16+) 17.10 Т/с «Виклик 2»
(12+) 20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна» 21.00 Т/с «Чужі гріхи»
(16+) 23.10 Слідами 23.50 Т/с
«Ти моя кохана» (12+)

СТБ

07.00 Т/с «Комісар Рекс»
1+1
10.40 «Слідство ведуть
05.30 «Життя відомих людей»
екстрасенси» (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
«Сніданок з 1+1»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Новини»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН: 15.40 Т/с «Слід» (16+)
«Телевізійна служба
18.05 «СуперМама» (12+)
новин»
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
09.25, 10.20 «Життя відомих
20.15, 22.45 Т/с «Привіт, тату!»
людей 2021»
(12+)
11.20, 12.20, 14.15
«Одруження наосліп»
ICTV
15.50 «Мисливці за
06.30 Ранок у великому місті
нерухомістю»
08.45 Факти. Ранок
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
09.15 Я зняв!
(12+)
11.05, 13.15 Х/ф «ПАРК
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
ЮРСЬКОГО
20.40 «Чистоnews 2021»
ПЕРІОДУ» (16+)
20.45 Т/с «Свати»
12.45,
15.45
Факти. День
21.45 «Право на владу 2021»
14.05, 16.15 Т/с «Парк
юрського періоду-2»
ІНТЕР
(16+)
05:25, 23:10 «Слідство вели...
17.00 Х/ф «ПАРК ЮРСЬКОГО
з Леонідом Каневським»
ПЕРІОДУ-3» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
18.45, 21.00 Факти тижня
17:40 Новини
19.20 Надзвичайні новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
20.15 Антизомбі
Інтером»
21.25 Т/с «Перший парубок на
10:00 «Корисна програма»
селі» (16+)
11:00 «Позаочі»
23.35 Т/с «Винищувачі» (12+)
12:25 Х/ф «ШЕФ»
14:05, 14:55, 15:50 «Речдок»
НОВИЙ КАНАЛ
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту» 06.00, 07.30 Kids’ Time

П’ЯТНИЦЯ, 7 ТРАВНЯ
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.30 Екси (16+)
15.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ДЕННІ ПЕС» (16+)
23.00 Х/ф «СИБІР» (18+)

06.00 Ман Сіті - ПСЖ. 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.15 Ворскла
- Десна. Чемпіонат України
10.00, 15.40, 19.45, 22.45
Футбол NEWS 10.20 Удінезе Ювентус. Чемпіонат Італії 12.05
МЕГА
Олександрія - Колос. Чемпіонат
06:00 Скарб.UA 07:00
України 13.50 МЮ - Рома.
Бандитський Київ 09:10
1/4 фіналу (2007 /08). Ліга
Правда життя 10:20, 01:25
Чемпіонів УЄФА 16.00 Челсі Речовий доказ 11:30 Код
Реал. 1/2 фіналу. Ліга Чемпіонів
доступу 12:25 Містична
УЄФА 17.50 Топ-матч 18.00,
Україна 13:20 Природа
20.55 «Тур ONLINE» 18.55
сьогодення 14:20 Особливий
LIVE. Рух - Олімпік. Чемпіонат
загін 15:15, 19:55 Їжа богів
16:10, 20:50 Крізь простір і час України 21.55 LIVE. Рома - МЮ.
1/2 фіналу. Ліга Європи УЄФА
з Мораном Фріменом 17:05,
23.55 «Шлях до Гданська»
21:45 Він і вона. Бій за життя
18:00 Пересказана історія
ТЕТ
18:55 Сучасні будівлі Лондону
22:35 Дива нашого життя
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:30 Стежина війни 00:30
08.15, 09.15, 11.45, 18.15,
Бойові машини 02:30 Страх
19.15, 20.15 Одного разу під
у твоєму домі 03:15 Скептик
Полтавою
04:05 Ілюзії сучасності
08.45, 11.15, 18.45, 20.45
Танька і Володька
К-1
09.45, 10.45, 19.45, 22.55,
23.55 Країна У
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі» 10.15, 23.25 Сімейка У
08.30 «Орел і Решка. Шопінг» 12.15, 16.15 4 весілля
10.10 «Орел і Решка. Навколо 13.15, 01.25 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
світу»
17.15 Богиня шопінгу.
12.00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ» (16+)
Екстремальний сезон
13.50 Х/ф «ГОЛИЙ
21.15 М/ф «Нікчемний Я 3»
РОМАНТИК» (16+)
00.55 Казки У Кіно
15.35 «Орел і Решка.
02.40 Щоденники Темного
Морський сезон»
(16+)
19.10 «Орел і Решка.
04.10 Віталька
Перезавантаження.
05.50 Корисні підказки
Америка»

2+2

НТН

05.45 «Вартість життя» 07.55,
06.00 Т/с «Перевізник-2» (16+) 17.00, 02.35 «Випадковий
09.40 Х/ф «РОБІН ГУД» (16+) свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
12.15 «Загублений світ»
19.00, 02.05 «Свідок» 09.00
18.00 «Секретні матеріали»
Х/ф «ЗА ВІТРИНОЮ
18.15 «Спецкор»
УНІВЕРМАГУ» 10.50, 13.00,
18.50 «Джедаі»
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
19.25 Т/с «Опер за викликом» 14.55 «Легенди карного
(16+)
розшуку» 17.50, 03.50 «Правда
20.20 Т/с «Одинак» (16+)
життя» 18.30 «Акцент» 23.10
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину» Х/ф «ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОГО
(16+)
БОМБАРДУВАЛЬНИКА»
00.45 «Реальні злочинці»
ФУТБОЛ-1
01.45, 03.25 «Речовий доказ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:40 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35, 02:00,
05:10 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30 Т/с «Дівчата війни» 11:05
Солодка дача 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:35, 00:10, 02:35,
05:45 Спорт 15:20 Концерт
Романа Скорпіона 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25, 03:15 Перша
шпальта 18:55, 22:00 Д/ц «Дикі
зграї» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 20:20 Д/ц «Дикі
тварини» 21:55, 00:20, 02:45,
05:55 Спорт. Аспект 23:00, 02:45
Д/ц «Боротьба за виживання»
00:30 Д/ц «Суперчуття» 01:00
Д/ц «Тваринна зброя» 03:45
Схеми. Корупція в деталях 04:15
#ВУКРАЇНІ

1+1
05.20 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Мисливці за
нерухомістю»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Ліга сміху 2021»
22.30 «Ліпсінк батл»

ІНТЕР
05:25, 23:30 «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 «МОЛОДІСТЬ ПО
СТРАХОВЦІ»
14:05, 14:55, 15:50, 01:20
«Речдок»

16:30 «Речдок. Особливий
випадок. По ту сторону фронту»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «ДВАНАДЦЯТИЙ»
02:45 «Орел і решка. Дива світу»
04:15 Д/п «Люди Перемоги»

УКРАЇНА

15.30 Де логіка? (12+)
16.20 Х/ф «ВАСАБІ»
18.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
22.00 Х/ф «ПОЦІЛУНОК
ДРАКОНА» (18+)
23.55 Х/ф «ПІДПІЛЬНА АРЕНА»
(18+)

МЕГА

06:00, 05:30 Скарб.UA 07:00
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Бандитська Одеса 08:40 Правда
Україною 07.00, 08.00, 15.00,
життя 10:20, 01:25 Речовий
19.00 Сьогодні 09.00 Зірковий
доказ 11:30 У пошуках істини
шлях 09.50 Мисливці за дивами 12:20 Містична Україна 13:15
10.45 Місія: краса 12.45, 15.30 Природа сьогодення 14:15
Т/с «Врятувати маму» (12+) 17.10 Особливий загін 15:10, 19:50 Їжа
богів 16:05, 20:50 Крізь простір
Т/с «Виклик» (12+) 20.10 Токі час з Мораном Фріменом
шоу «Говорить Україна» 21.00
17:00, 21:45 Він і вона. Бій за
Свобода слова Савіка Шустера
життя 17:55 Пересказана історія
18:50 Сучасні будівлі Лондону
СТБ
22:35 Дива нашого життя 23:30
05.35 Т/с «Лист очікування»
Стежина війни 00:30 Бойові
(16+)
машини 02:35 Страх у твоєму
06.35 Х/ф «МОЄ УЛЮБЛЕНЕ
домі 03:20 Люди Перемоги
ВЕСІЛЛЯ» (12+)
04:10 Актори-фронтовики 04:50
08.05, 19.00, 22.45 «Холостяк»
Місто, яке зрадили
(12+)
12.10 «Як вийти заміж» (16+)
К-1
13.15, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
06.30 «TOP SHOP»
(12+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна08.30 «Ух ти show»
Новини»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35 Х/ф «ГОЛИЙ
ICTV
РОМАНТИК» (16+)
06.30 Ранок у великому місті
11.25 «Орел і Решка. Морський
08.45 Факти. Ранок
сезон»
09.15, 20.05 Дизель-шоу (12+)
17.10 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6
10.45, 22.50 Скетч-шоу «На
ФУТІВ» (12+)
трьох» (16+)
19.00 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
11.05, 13.15 Х/ф «ОСТРІВ
(16+)
ГОРЛОРІЗІВ»
21.00 «Орел і Решка.
12.45, 15.45 Факти. День
Перезавантаження.
14.05, 16.15 Х/ф «ДЖУНІОР»
Америка»
(12+)
16.45 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
2+2
(16+)
06.00 «Джедаі 2019»
18.45 Факти тижня
06.15 Х/ф «2012: НАДНОВА»
19.20 Надзвичайні новини
(16+)
23.50 Факти
08.00 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
09.45 Х/ф «ПОСИЛКА» (16+)
06.00, 07.30 Kids’ Time
11.40 «Загублений світ»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
18.00 «Секретні матеріали»
07.35 Орел і Решка
18.15 «Спецкор»
09.40 Т/с «Надприродне» (16+)
18.50 «Джедаі»
11.20 Від пацанки до панянки
19.25 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
(16+)
СКАРБАМИ» (16+)
13.20 Вар’яти (12+)

21.50 Х/ф «БУНТ» (16+)
23.35 Х/ф «БОЙОВІ СВИНІ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Олександрія - Колос.
Чемпіонат України 07.45 Огляд
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА
08.15 Челсі - Реал. 1/2 фіналу.
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
Рух - Олімпік. Чемпіонат України
12.10 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА 12.40 Топ-матч
12.50 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
13.20 Інгулець - Львів. Чемпіонат
України 15.10 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА. Прем’єра
16.00, 23.20 Рома - МЮ. 1/2
фіналу. Ліга Європи УЄФА 17.50
Арсенал - Вільярреал. 1/2 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 19.40 «Шлях
до Гданська» 20.20 Минай Шахтар. Чемпіонат України
22.00 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
Прем’єра 22.50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру

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, 22.55
Країна У
10.15 Сімейка У
12.15, 16.15 4 весілля
13.15, 23.25 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Лоракс»
05.50 Корисні підказки

НТН
05.50 «Правда життя» 07.50,
03.15 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.45 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОГО
БОМБАРДУВАЛЬНИКА» 10.40,
13.00, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
14.30 Х/ф «ДОЛЯ ЛЮДИНИ»
17.00 Х/ф «ПАМ’ЯТАЙ ІМ’Я
СВОЄ» 21.30 «Мир чи війна»
23.30 Х/ф «ПІДІРВАНЕ ПЕКЛО»
01.20, 03.40 «Речовий доказ»

04.50 «Top Shop»

НЕДІЛЯ, 9 ТРАВНЯ

СУБОТА, 8 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:00 Енеїда 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:00, 02:05,
03:30, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 08:05, 01:20
Д/ц «Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго» 09:05
Суспільна студія. Спецефір
до Дня пам’яті та примирення
12:00 Хвилина мовчання:
День пам’яті та примирення
12:01 Т/с «Дівчата війни»
14:40 Телепродаж 15:10 Д/п
«Примирення з перемогою»
15:55, 22:25 Пишемо історію
17:50, 21:25 Х/ф «СТОЛІТТЯ
ЯКОВА» 00:25 Розсекречена
історія. Українці у Другій
світовій війні 02:30 #ВУКРАЇНІ
03:00, 05:00 Бюджетники

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 Т/с «Свати»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал 2021»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:05, 22:10 Х/ф «АТИ-БАТИ,
ЙШЛИ СОЛДАТИ...»
06:35 «Слово Предстоятеля»
06:45 Х/ф «СЛІДИ
АПОСТОЛІВ»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:00, 12:00 Т/с «Ні кроку
назад!»
18:05, 20:30 Х/ф
«ПЕРЕБІЖЧИК»
20:00, 03:10 «Подробиці»
00:00 Х/ф «ОЧІКУВАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»

01:45 Х/ф «ЦЕ БУЛО В
РОЗВІДЦІ»
03:40 Док.проект «Ватутін»
04:30 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ»

ЛЮДИНА 2» (16+)
23.40 Х/ф «ШАЛЕНА КАРТА»
(16+)

МЕГА

06:00 Випадковий свідок
УКРАЇНА
08:40, 02:30 Містична Україна
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
09:25 Правда життя 10:35
07.25 Реальна містика Речовий доказ 11:45, 23:45
Їжа богів 12:40 Майор «Вихор»
08.20 Т/с «Ніколи
13:40 1377 спалених заживо
не здавайся» (12+)
14:35 Бойовий відлік 15:30
12.15, 15.20 Т/с «Мій
Друга світова війна: свідчення
любий знайда» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Мить, війни 18:15, 00:40 Особливий
украдена у щастя» (12+) загін 20:05 Дива нашого життя
21:00 Містичний бік нацизму
20.00 Головна тема
01:35 Чорна піхота 03:15
23.00 Т/с «Подаруй
Бандитська Одеса
мені життя» (12+)

СТБ

К-1

08.00 «Неймовірна правда про
зірок»
10.50 Т/с «Садівниця» (12+)
14.40 Х/ф «ВІДНЕСЕНІ
ВІТРОМ»
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
21.55 «СуперМама» (12+)

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
09.35 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6
ФУТІВ» (12+)
11.20 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
(16+)
13.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23.50 Х/ф «ОСТАННЯ
ЛЮБОВ НА ЗЕМЛІ»
(16+)

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Факти
05.55 Вони закінчили війну.
Док. фільм
07.30 Громадянська оборона
09.25 Секретний фронт
10.20, 13.00 1945 г. Док. серіал
12.45 Факти. День
14.10, 19.10 Т/с «Бомба» (16+)
18.45 Факти тижня
20.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (12+)
23.00 Т/с «Винищувачі» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф «НОЙ» (16+)
08.50 Т/с «Геркулес»
12.10 Х/ф «З МІРКУВАНЬ
СОВІСТІ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
18.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА

2+2
06.00 «Помста природи»
08.00 «Загублений світ»
14.00 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ» (16+)
16.55 Х/ф «ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕЙСЕР» (16+)
21.20 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
(16+)
23.15 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Челсі - Реал. 1/2
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45, 15.10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08.15 Рух

- Олімпік. Чемпіонат України
10.00, 15.40, 17.55, 22.30
Футбол NEWS 10.20 «AUTO
ГОЛ!». Прем’єра 10.45 Арсенал
- Вільярреал. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 12.35 Огляд
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА
13.05, 20.55 Топ-матч 13.20
Ман Сіті - ПСЖ. 1/2 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 15.55 LIVE.
Спеція - Наполі. Чемпіонат
Італії 18.05 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 18.35 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 г. 19.05
Рома - МЮ. 1/2 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 21.10 Огляд
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. Фіорентина - Лаціо.
Чемпіонат Італії 23.40 Ворскла
- Десна. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «КРАСУНЯ»
10.45 Х/ф «ІГРАШКИ З
МАЙБУТНЬОГО»
12.30 Х/ф «ТВОРЕЦЬ ІГОР»
14.30 Х/ф «ГУДІНІ» (16+)
18.00 Х/ф «ЕДВАРД РУКИНОЖИЦІ»
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
22.15 Х/ф «СТІВЕН ХОКІНГ:
ТЕОРІЯ ВСЬОГО» (16+)
00.35 Ігри Приколів
01.50 Сімейка У
02.20 Панянка-селянка
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.00
Х/ф «Циган» 12.50, 02.50
«Випадковий свідок» 14.40 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 19.00,
02.20 «Свідок» 19.30 Х/ф
«БАЛАДА ПРО ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО» 21.20
Х/ф «ЛЕГЕНДИ: ГРОБНИЦЯ
ДРАКОНА» (16+) 23.20 Х/ф
«ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ ЕФЕКТ»
(16+) 01.10 «Лохотрон»
03.40 «Речовий доказ» 04.00
«Правда життя»

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:00 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 18:00, 21:00, 00:00,
02:05, 05:35 Новини 07:10
Мультфільм 08:20 Д/ц
«Боротьба за виживання»
09:00 Божественна літургія
Православної церкви
України 11:00 Недільна
літургія Української
Греко-Католицької церкви
12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30,
20:20 Пишемо історію 15:20
Телепродаж 15:55, 18:20
Х/ф «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»
21:25 Х/ф «УКРАЇНСЬКА
ВЕНДЕТА» 23:20 Д/ц «Дикі
тварини» 00:25 #ВУКРАЇНІ
01:20 Схеми. Корупція
в деталях 01:50, 02:30
Суспільна студія. Головне

05.50 Сьогодні 06.50
Реальна містика 08.45 Т/с
«Чужі гріхи» (16+) 17.00, 21.00
Т/с «Жити з Надією» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою 23.00 Х/ф
«ЇЇ СЕРЦЕ»

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

ІНТЕР
07:00 «Марафон «Наша
Перемога»
10:45 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ
ТИХІ...»
13:40 Т/с «Ні кроку назад 2.
На лінії фронту»
18:30, 01:30 Х/ф «В БІЙ
ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРИКИ»
20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Перемога.
Одна на всіх»
23:55 Х/ф «ЙШОВ
ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ»

СТБ
05.25 Х/ф «АТИ-БАТИ,
ЙШЛИ СОЛДАТИ»
07.00 Х/ф «А ЗОРІ ТУТ
ТИХІ»
10.40 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
13.30 «Хата на тата» (12+)
15.20 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.10 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
07.40 Т/с «Конвой» (12+)
11.15, 13.00 Т/с «Один у полі
воїн» (12+)
12.45 Факти. День
15.30, 19.10 Т/с «Танк» (12+)
18.45 Факти тижня
20.15 Х/ф «БЕЗСЛАВНІ
ВИРОДКИ» (16+)
23.20 Т/с «Винищувачі-2.
Останній бій» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
07.40, 09.20 Kids’ Time
07.45 М/ф «Містер Лінк:
Загублена ланка
еволюції»
09.25 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ПРОФЕСОР»
11.20 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ПРОФЕСОР 2»
13.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА» (16+)
16.00 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 2» (16+)
18.20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕНДЖ» (12+)

23.20 Improv Live Show (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
08:35, 02:25 Містична
Україна 09:25 Правда життя
10:35 Речовий доказ 11:45,
23:35 Їжа богів 12:40 Леонід
Биков. Зустрічна смуга
13:30 У пошуках істини
14:25 Бойовий відлік 15:20,
20:50 Друга світова війна:
свідчення війни 18:05, 00:35
Особливий загін 19:55
Дива нашого життя 01:30
Прокляття Че Гевари 03:05
Таємниці кримінального світу

Італії 10.00, 15.40, 17.45,
23.00 Футбол NEWS 10.20
Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.50 Минай Шахтар. Чемпіонат України
12.40, 20.25 Огляд матчів.
Ліга Європи УЄФА 13.10
Топ-матч 13.20 Фіорентина Лаціо. Чемпіонат Італії 16.00,
18.55 «Тур ONLINE» 16.55
LIVE. Матч. Чемпіонат України
20.50 Журнал Ліги Чемпіонів
21.20 «Великий футбол»
23.50 Дженоа - Сассуоло.
Чемпіонат Італії

ЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН»
06.30 «TOP SHOP»
10.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
12.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг» 13.50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
09.35 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ
15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН 5»
РОКУ»
17.20 М/ф «Лоракс»
11.35 Х/ф «КІНОЗІРКА В
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
ПОГОНАХ»
Одного разу під Полтавою
13.20 «Орел і Решка.
19.30, 21.30 Танька і
Навколо світу»
Володька
20.30, 22.30, 23.30, 00.00
2+2
Країна У
06.00 «Шалені перегони
23.00 Сімейка У
2018»
00.30 Панянка-селянка
07.00 «Джедаі 2019»
02.40 Віталька
08.00 «Джедаі 2020»
05.50 Корисні підказки
09.15 «Загублений світ»
13.25 Х/ф «ХОРОШИЙ,
НТН
ПОГАНИЙ,
05.55 Х/ф «МОСКАЛЬМЕРТВИЙ» (16+)
ЧАРІВНИК» 07.25 «Слово
15.10 Х/ф «12 РАУНДІВ»
Предстоятеля» 07.35
(16+)
«Випадковий свідок. Навколо
17.15 Х/ф «КОЛЕКТОР»
світу» 09.25 Т/с «Смерть
(16+)
у раю» (16+) 13.45 Х/ф
19.10 Х/ф «З ПАРИЖА З
«ЛЕГЕНДИ: ГРОБНИЦЯ
ЛЮБОВ’Ю» (16+)
ДРАКОНА» (16+) 15.45
21.00 Х/ф «СТРІЛОК» (16+) Х/ф «БАЛАДА ПРО
23.20 Х/ф «СПІЙМАТИ І
ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
ВБИТИ» (16+)
АЙВЕНГО» 17.35 Х/ф

К-1

ФУТБОЛ-1
06.00 Рух - Олімпік.
Чемпіонат України 07.45,
15.10, 19.55, 23.20 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 08.15
Інтер - Сампдорія. Чемпіонат

«ДОБРЕ СИДИМО!» 19.00
Х/ф «КРИМІНАЛЬНИЙ
ТАЛАНТ» 22.00 Х/ф «ФУНТ
ПЛОТІ» (18+) 00.05 Х/ф
«ДЕЛЬФІЙСЬКИЙ ЕФЕКТ»
(16+) 01.55 «Речовий доказ»

n Треба знати

Фото скрін з відео.

n Нехай смакує!

Світла Пасха
кличе на гостину

САЛАТ «ВЕЛИКОДНІЙ»

Швидкий у приготуванні, ситний
і свіжий, він стане окрасою
святкового столу
Інгредієнти: 300 г вареної яловичини, 1 синя цибулина, 2 ст. л. оцту
(9%), 2–3 мариновані огірки, 6–8 помідорів чері, листя салату, 4–5 гілочок
петрушки, 2 ст. л. олії, сіль, перець.
Приготування. Відварене м’ясо та
огірки нарізати соломкою. Цибулю почистити, покраяти півкільцями, скласти
в миску, на 10–15 хвилин залити оцтом,
потому маринад зцідити. Змішати
в мисці м’ясо, цибулю й огірки, посолити, поперчити за смаком, заправити
олією. Листя салату вимити, обсушити
і встелити ним пласку тарілку. На нього
гіркою викласти салат, прикрасити помідорами чері та петрушкою.
САЛАТ «ВЕЗУВІЙ»

Страви з печінки смачні
та поживні. А коли ще й гарно
оформлені — варті почесного
місця на святковому столі
Інгредієнти: 300 г печінки, 2–3 мариновані огірки, по 1 великій цибулині
та морквині, 3 варені яйця, 2–3 зубчики часнику, 150 г твердого сиру, сіль,
перець, майонез — до смаку.
Приготування. Печінку помити,
зварити до готовності, охолодити, натерти її та огірки на грубій тертці, варені
яйця — на середній. Підсмажити на олії
цибулю, порізану невеликими кубиками, і моркву, потерту на великій тертці. Підготовлені продукти викладати
пластами у такій послідовності: терта
печінка (посолити, змастити майонезом); терті мариновані огірки; смажені
морква й цибуля; часник, вичавлений
через прес; майонез; терті яйця (посо-

МІНІПАРНИК ДЛЯ ЩЕП
Спробуйте прийом, завдяки
якому вдасться запобігти
усиханню пагонів

Фото із сайту interes-fakti.com.

До величного свята Христового Воскресіння
залишаються лічені дні. Більшість господинь
уже завершує передпразникові приготування.
Якщо ж ви ще в роздумах про те, що приготувати
новенького, особливого — спробуйте один
із запропонованих нами рецептів. Сподіваємося,
вам сподобається

Такий простий засіб може допомогти
садівникам, аби прищепи не всохли.

лити, змастити
майонезом); твердий сир, потертий
на великій тертці. Готовий салат поставити в холодильник на 2–3 години, при
подачі посипати зеленню.
НАПОЛЕОН «ЗАКУСОЧНИЙ»

Як і торт з аналогічною назвою,
готують цю страву на основі
коржів із листкового тіста
Інгредієнти: 6 коржів, по 0,5 кг печериць і курячого філе, 5 яєць, 150 г твердого сиру, цибулина, майонез, зелень.
Приготування. Гриби та цибулю
дрібно покраяти й обсмажити до готовності. Курятину відварити, нарізати
дрібними шматочками. Яйця зварити
накруто і потерти. Корж змастити майонезом і викласти на нього м’ясо,
накрити другим коржем, промазати
і викласти гриби з цибулею, на наступний — майонез і потерті яйца. Повторювати, поки не закінчаться коржі.
Зверху змастити майонезом і посипати тертим сиром. Готовий «торт» хвилин на 10 поставити в розігріту духовку
або в мікрохвильовку на 5 хвилин, щоб
розплавився сир.
КРУЧЕНИКИ ІЗ СИРОМ
ТА ГРИБАМИ

Ці тушковані м’ясні рулетики
вважаються однією із найбільш
смачних і ситних страв
традиційної української кухні
Інгредієнти: 400 г свинячої вирізки, 200 г шампіньйонів, 2 цибулини,
100 г твердого сиру, 1 скл. вершків,
чорний мелений перець, сіль.
Приготування. М’ясо порізати, як
на відбивні, відбити, посолити і поперчити. Покраяти цибулю півкільцями,
підсмажити в невеликій кількості олії,

кщо ви прищеплюєте пагони
на дереві віком 5–8 років у
період, коли вже потепліло,
то варто скористатися таким прийомом. Адже в теплу погоду місце
зрізу швидко висихає.
Аби уникнути втрати вологи,
перш за все замажте місце зрізу садовим варом, який створить плівку і
не дасть деревині швидко сохнути.
Окрім того, можна навколо щеп
обв’язати поліетиленовий мішок і
закріпити його ізоляційною стрічкою. Таким чином навколо пагонів
утвориться міні-парник, у якому буде
вологе середовище. Можна в мішку
зробити одну невелику дірку, аби
надлишок вологи випаровувався. n

Я

всипати порізані шампіньйони, сіль,
перець і готувати до випаровування рідини. Сир потерти на середній тертці.
На кожну відбивну покласти по ложці
цибулево-грибної начинки, посипати
сиром, згорнути рулетиком і зафіксувати ниткою або зубочисткою. Обсмажити крученики до золотистого кольору, зняти нитки (шпажки), викласти
в каструлю, залити вершками, додати
перець, сіль, поставити на маленький
вогонь і тушкувати близько 40 хвилин.
ШИНКА «МЕДОВА»

За цим рецептом виходить
ароматне м’ясо з пікантним
смаком. Спеції, мед, апельсин
надають йому пряного відтінку
Інгредієнти: 2 кг свинини зі шкіркою, 3 зубочки часнику, сіль, мелений
чорний перець, по 1 ч. л. меленого
коріандру і тим’яну, 2 ст. л. оливкової
олії, 5 ст. л. апельсинового соку, 1 ч. л.
тертої цедри апельсина, 4 ст. л. рідкого меду, 1 ст. л. гірчиці, гвоздика.
Приготування. М’ясо вимити, обсушити. Часник розтерти із сіллю, змішати
з перцем, коріандром, тим’яном і оливковою олією, вимішати до пастоподібного
стану. Натерти м’ясо цією пряною пастою
і залишити на кілька годин. Духовку нагріти до 160°. М’ясо шкіркою догори покласти на решітку, під нього поставити
деко з водою. Запікати близько 2 годин.
Апельсиновий сік змішати з цедрою, медом, гірчицею. Через 90 хвилин від початку запікання вийняти м’ясо з духовки,
зняти шкірку, але залишити шар сала
і понадрізати його так, щоб утворилася
сітка з ромбів. Змастити медовою сумішшю і нашпигувати бутончиками гвоздики.
Повернути в духовку і кожні 10–15 хвилин
змащувати медовою сумішшю.

n Спробуйте і ви!

15 кг бульби –
з одного куща

Варто лише прив’язати пагони і
пустити їх горизонтально
ібрати такий врожай допоможе
простий спосіб. Отож, покладіть
у ямку перегній та картоплю. На
насіння вибирайте великі бульби з
декількома паростками.
Щойно з’являться сходи, починайте формувати кущик. Два пагони
залиште рости вертикально, а решту прив’яжіть до розкладених променеподібно точок або рівних гілок.
Тоді вертикальні пагони підгорніть, а
прив’язані присипте землею.
Такий прийом дасть змогу сформувати міцний і великий кущ. І урожай з-під одного може становити
10–15 кг. n

З

Сторінку підготував
вав
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.

n Сам собі агроном

n Використай сили природи

ПОЛУНИЦЯ ЛЮБИТЬ ЙОД
ОД
Настав час підживити кущики
та очистити грядки від торішніх
решток
незабаром (коли ґрунт прогріється до 9–10 градусів) можна буде й
садити нові кущики.
При посадці між рослинами треба
залишити віддаль 40–45 см. Тоді вони
матимуть достатньо простору і краще

А

плодоноситимуть.
ть.
Не забудьте підживити
полуницю.
і
Вперше це варто зробити навесні,
одразу після розчистки. Ця культура потребує йоду. На 10-літрове відро капніть
10 крапель і вносьте з розрахунку літр
розчину на один кущ.
Таке добриво сприяє розвитку кореневої системи. А чим більша вона, тим
розвиненіший кущ і кращий врожай. n

ТРУХЛЯВІ ПНІ МОЖУТЬ СТАТИ ДОБРИВОМ
Порошком із подрібненої гнилої деревини підживлюють городину
аме час садити ярий часник.
Аби швидше зійшов, на кілька
годин замочіть зубки у природному стимуляторі. Виготовити його
просто: чайну ложку меду розчиніть
у склянці води. А тоді вже садіть.
Підживити рослини можна трухлявою деревиною. Висушіть, подріб-

С

ніть її, а тоді посипайте грядки або ж
просто в рядочки.
Деревина містить багато важливих мікроелементів, тож є цінним
і, що важливо, природним добривом.
«Пісок» зі старих пнів можна використати і для мульчування. n

СПОРТ
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n Перша ліга
Фото із сайту dynamo.kiev.ua.

Чи вполюють «хрестоносці»
«поліських вовків»?
Тим часом у рівненському «Вересі» ось-ось
почнуть скидатися на шампанське, яким
«обмиватимуть» путівку в Українську Прем’єр-лігу
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же сьогодні, 29 квітня, «Волинь» зіграє у Житомирі з тамтешнім «Поліссям» (початок зустрічі
о 13.30). Віримо в перемогу лучан, бо далі втрачати очки підопічним Василя Сачка немає куди — навтрачалися по самісіньку зав’язку…
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 23-й
тур. «Волинь» (Луцьк) — «Альянс» (Липова Долина) — 2:2 (0:1 — Руслан Пісний, 36 хв.; 1:1 — Богдан
Оринчак, 41 хвилина, з пенальті; 1:2 — Костянтин Ярошенко, 77 хв.; 2:2 — Богдан Оринчак, 81 хв., з пенальті).
У домашньому поєдинку з «Альянсом» із Липової
Долини (це на Сумщині) «Волинь», здавалося б, мала
всі підстави розраховувати на три очки. Бо ж коли тоді
здобувати перемоги й підніматися вгору в турнірній таблиці, як не в поєдинку з командою-новачком Першої
ліги, яка була створена лише п’ять років тому?
Знову не склалося… Більше того, підопічні Василя Сачка двічі першими пропускали. Проте в обох випадках невдовзі зрівнювали рахунок з пенальті (дубль
Богдана Оринчака, на рахунку якого тепер уже вісім
забитих м’ячів).
Вочевидь, мрії про перше місце «Волині» вже треба
запити холодною водою — відставання від «Вереса»
(за однакової кількості зіграних матчів) обчислюється
14-ма очками. Потроху відривається й «Чорноморець».
А ось боротьба за третє місце (це також пряма путівка
в УПЛ!) поки ще є цілком реальною…
«Верес» (Рівне) — «Миколаїв» (Миколаїв) —
3:1 (1:0 — Михайло Сергійчук, 6 хв; 1:1 — Богдан Куксенко, 49 хв.; 2:1 — Роберт Гегедош, 64 хв.; 3:1 — Михайло Шестаков, 90+1 хв.)
Тим часом рівненський «Верес» продовжує радувати своїх уболівальників. Команда Юрія Вірта лишається
впевненим лідером першості практично за всіма показниками: найбільша кількість набраних очок і здобутих перемог, найменша кількість поразок, найкраща
різниця забитих і пропущених м’ячів. І це при тому, що
команда минулого сезону ще виступала в Другій лізі!
Є всі підстави думати, що двері в УПЛ для «Вереса»
прочинені вже. А ще кілька перемог дозволять відчинити їх навстіж. До речі, вже сьогодні (початок о 16.00)
на «Верес» чекає таки непростий виїзний поєдинок
з «Агробізнесом» — командою, яка «винесла» з Кубка
України самісінький «Шахтар»!
Результати 23-го туру: «Волинь» — «Альянс» —
2:2; «Чорноморець» — «ВПК-Агро» — 2:0; «Верес» —
«Миколаїв» — 3:1; «Авангард» — «Металіст 1925» — 0:1;
«Нива» — «Прикарпаття» — 2:1; «Гірник-Спорт» — «Кристал» — 3:0; «Кремінь» — «Полісся» — 0:2; «Агробізнес» — «Оболонь» — 1:0. n

В
Перемога з рахунком 5:0 гарантувала киянам чемпіонство після п’ятирічної перерви.

Нарешті свято
на динамівській вулиці!!!
А в донецького «Шахтаря» ж нині й сітка воріт — дірява
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

инамо» після
п’ятирічної перерви повернуло собі звання чемпіона України! 75-річний
Мірча Луческу, який раніше вісім разів здобував «золото» із «Шахтарем», вдев’яте завоював чемпіонський
титул уже з киянами.
Цікаво, що свого часу
тренер-Луческу також
із двома різними клубами вигравав чемпіонат Румунії (на чолі бухарестських «Динамо»
та «Рапіда»), а також
чемпіонат Туреччини
(зі стамбульськими
«Галатасараєм» та «Бешикташем»).
«Біло-сині» 16-й
раз стали чемпіонами
України. Якщо додати
13 комплектів «золота» часів СРСР — виходить 29. Тобто, вже
наступне чемпіонство
дасть киянам право
на третю зірочку над
емблемою.
А ось «Шахтар»
продовжує неабияк
лихоманити. Підопічні
Луїша Каштру поступилися ФК «Олександрія» з рахунком 0:2.
Перший гол «гірники»
пропустили з пенальті від свого ексодноклубника Дмитра
Гречишкіна — після
потужного удару м’яч
ще й «прошив» сітку
воріт Анатолія Трубіна,

«Д

породивши серію таки
сумних жартів про геть
«дірявий» нині «Шахтар». Тепер у трьох
останніх турах «гірники» вестимуть заочну
боротьбу із «Зорею»
за «срібло».
Загалом відразу чотири із семи
поєдинків 23 туру

вирішено, що вирішальний матч відбудеться у Тернополі
(саме там — на міському стадіоні імені
Романа Шухевича —
пройшов і півфінал
«Динамо» — «Агробізнес»). Проте тепер поповзли чутки: мовляв,
через технічні про-

«Динамо» це 16-й титул
« Для
чемпіонів України. Якщо додати
13 комплектів «золота» часів СРСР
– виходить 29.

»

завершилися із розгромними рахунками: ФК «Маріуполь» —
«Рух» — 0:3; «Колос» —
«Ворскла» — 3:0; СК
«Дніпро-1» — «Минай» — 3:0; ФК
«Львів» — «Десна» — 1:0; «Зоря» —
«Олімпік» — 2:1; ФК
«Олександрія» —
«Шахтар» — 2:0; «Динамо» — «Інгулець» — 5:0.
Також визначилися
фіналісти Кубка України. У півфіналах «Динамо» впевнено здолало першоліговий
«Агробізнес» з рахунком 3:0, а «Зоря» —
після 1:1 в основний
та додатковий час —
«перестріляла» ФК
«Олександрія» в серії
післяматчевих пенальті. Тож у фіналі
13 травня зустрінуться
«Динамо» та «Зоря».
Заздалегідь було

блеми зі стадіоном
(сподіваємося, що
мають на увазі не назву) — зустріч можуть
перенести до іншого
міста…

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Мірча
ЛУЧЕСКУ,
головний
тренер
«Динамо»
(Київ):

«Якщо
мене запитають, у чому
різниця між нинішньою
командою і тією, яку
я прийняв 1 серпня,
то я в першу чергу скажу: різниця в тому, що
хлопці отримали менталітет переможців.
Чемпіонами стали ті ж
футболісти, що були
в «Динамо» і раніше,
але найголовніше —
це не талант, а щоденна робота. Хлопці щоденно жили з думкою
про те, щоб стати чемпіонами». n

Турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги:
М
Команда
І
В
Н П
М
О
1 «Динамо»
23 18 4 1
51-14 58
2 «Шахтар»
23 13 6 4
47-18 45
3 «Зоря»
22 12 5 5
39-19 41
4 «Колос»
23 9
10 4
32-21 37
5 «Ворскла»
23 10
7 6
33-23 37
6 «Десна»
23 10
6 7
34-25 36
7 ФК «Олександрія» 23 8
5 10 31-31 29
8 СК «Дніпро-1»
23 8
5 10 34-34 29
9 ФК «Львів»
22 7
3 12 21-47 24
10 ФК «Маріуполь» 23 5
7 11 22-38 22
11 «Рух»
22 4
8 10 20-36 20
12 «Інгулець»
23 3
11 9
20-38 20
13 «Олімпік»
22 5
3 14 25-40 18
14 «Минай»
23 4
6 13 15-40 18
У списку бомбардирів лідирують Владислав Кулач
(«Ворскла») – 13 голів (3 – з пенальті) та Віктор
Циганков («Динамо») – 12 (4).

Тижневик «Газета Волинь».
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n Ті, що тримають небо

Фото з архіву Алли ОПЕЙДИ.

Ірина Афіногенівна тішиться й донькою,
й онучками Наталею та Іриною.
Оксана КОВАЛЕНКО

Любимий краянами дует «Душа Волині» знає, як запалити весняною
енергією!

Чому заслужена артистка України
Алла Опейда прилюдно вклонилася
своїй мамі

«ВСІ ДОРОГИ В ЖИТТІ
ВЕДУТЬ ДО НАЙРІДНІШОГО
ПОРОГА»

Знана волинянка у Вербну неділю чарувала своїм співом
усіх, хто завітав до Палацу культури Луцька на її мистецький
проєкт «Коріння мого роду»
Фото з архіву Алли ОПЕЙДИ.

Аллі Опейді дарували квіти
й освячену вербову лозу, а вона
з незмінною усмішкою то підколихувала рядками про вишиту
сорочку для сина, то нагадувала, що в долі своя весна й… своя
вечірня година. Її голос бентежив та вів за собою дорогами
радості, хвилювань і любові…
У нашому краї Аллу Олександрівну знають не просто як співачку, а і як людину, яка плекає
саме волинську пісню та віддано навчає музики юне покоління.
У розмові напередодні концерту заслужена артистка України
поділилася міркуваннями, чому
назвала свій проєкт саме так:
— Коріння мого роду не лише
в моїх пращурах, у звичаях і традиціях, воно — у її величності
пісні. Чому? У мене дуже співоча родина по обидва боки, але
найбільше по маминій лінії: усі
мамині 12 братів і сестер із роду
Книшів співали. (Правда, вже,
на жаль, їх лишилося мало…). І,
напевно, змалку, коли мене брали в село Крижівку тодішнього
Рожищенського району до бабусі, коли я бачила ті хрестини,
весілля й іменини, де постійно
звучала пісня й то не одним голосом, а декількома — усе почалося, постійно я слухала цей
мелос. І мама моя співає…
Алла Опейда на початку виступу пропонує присутнім згадати своїх батьків, а тоді заводить
«Мами пісню колискову». Ірина
Афіногенівна, до якої зверталася співом донька-артистка,
сиділа серед глядачів й усміхалася… Певно, кожен із присутніх
відчув щем моменту, коли Алла
Олександрівна на сцені низько
вклонилася своїй неньці й понесла їй у глядацький зал квіти.

www.volyn.com.ua

Учениці студії «Зернятко» під умілим наставництвом славнозвісної волинянки теж навчаються зміцнювати
коріння українського роду.

Пані Ірина вже після доччиного
виступу розповідала, що живуть
вони з піснею:
— Вона дуже добра у мене,
все помагає! Божого благословення їй на довгі роки!.. Звичайно, що ми, як разом сходимося,

якось дуже буденно поділилася:
«Мені дісталася у спадок пісня».
Що не кажіть, розпорядитися таким багатством набагато складніше, аніж маєтками й мільйонами гривень… Це про відданість,
жертовність і про те, що вимагає

береже пісню волинського краю!
« ЯкА яквона
уміє донести до кожного слухача! Мало є
таких артистів, повірте! Не тільки на Волині, а й
в Україні.

»

то все собі співаємо. Особливо
любимо «В полотні засвіт-раненько мати вишивала. Вишивала зозуленьку, долю зорювала…»
Ірина Афіногенівна наспівує,
а я пригадую, як напередодні її,
без сумніву, знаменита донька

праці з любов’ю. Про це відгукувався й В’ячеслав Судима, без
якого концертний проєкт Алли
Олександрівни складно уявити
(бо ж обоє з «Душі Волині»):
— Як вона береже пісню волинського краю! А як уміє донести до кожного слухача! Мало є

таких артистів, повірте! Не тільки
на Волині, а й в Україні. Сьогодні, бачте, цифра, клеють, вирізають — з неспіваючого можна
зробити все. А коли концерт
вживу, то планка дуже відчувається!
«ЯКІ Б ПІДНІЖКИ
НЕ СТАВИЛА ДОЛЯ —
НЕ ТРЕБА ЖУРИТИСЯ»

Культурно-мистецький проєкт «Коріння мого роду» вирізнявся особливою структурою:
виступи співачки наживо, у дуеті з паном В’ячеславом чи
з танцюристами ансамблю
«Антарес» (керівниця — Вікторія Лех) чергувалися з відео,
на якому Алла Опейда виконує
волинські народні пісні поблизу старенької хати чи у гайочку. А ще в програмі з 17 тво-

n Фотофакт
Фото із сайту lutskrada.gov.ua.

А на Театральний
майдан уже
прийшов Великдень
У центрі Луцька встановили пасхальні
інсталяції
х виготовили митці нашого краю і розмістили на Театральній площі та вздовж
вулиці Лесі Українки. Експонати створюють особливий настрій і додають позитивних
емоцій, щоб Великдень був світлим та урочистим. Чого і вам бажаємо! n

Ї

рів була четвірка особливих:
пісні на слова Лесі Українки.
До трьох із них («Місяць яснесенький», «Вечірня година»
та «Реве, гуде негодонька»)
музику написала сама Алла
Олександрівна. А мелодію
до «Вишеньок-черешеньок»
створила разом із Анатолієм
Павлюком. Кожна з пісень
звучала рідно, а «Вишеньки»
завдяки учасницям колективу
«Зернятко» — ще й дуже завзято та енергійно. Авторка музики ділиться, що дуже хотіла,
аби Леся «лунала» сучасно, і їй
це вдалося. Собі ж вона обрала «Реве, гуде негодонька»,
рядки з якої дуже вподобала
за життєлюбство:
— Грім, небо розривається, хмари — все перевертається в природі й у житті,
як було в Лесі. Та вона трималася, стверджувала: «Але я нічим не журюся». Така позиція
мені теж підходить: буває різне, але йти вперед варто, хай
там що! І це спрацьовує!
Коли слухала ці її думки,
згадався й альбом повстанських пісень «Душі Волині»,
і як палко два роки тому вона
відстоювала право на життя
Луцького районного будинку
культури, і як на очах розцвіла,
коли під час бесіди зайшлося
про студійців із гурту «Зернятко»… А ще ж нині керує культурно-мистецьким центром
«Красне» Палацу культури
міста Луцька… Й, очевидно,
кожна життєва роль їй вдається, бо на концерті й після
нього волиняни, більш і менш
знані, старші і молодюсінькі,
колеги й однодумці, усе дарували й дарували квіти й добрі
слова.
— Вона дійсно вкорінена
у Волинь, зачарована нею.
Це як друга Матвієнко, як Цісик… Вона переспівала всіх
наших авторів: ніхто так не оспівував Богачука, Струцюка,
Гея. Вона — і вчитель, і митець. Я надіюся, що ми ще будемо довго-довго її слухати
на наших сценах! — ділився
захопленням від концертного
свята народний артист України Василь Чепелюк. А згодом додав: — Якби був живий
Борис Клімчук, то він точно
був би в цьому залі й цілував би руки Аллі Опейді.
Не одному Василеві Адамовичу впало в око, що на такій, без сумніву, вагомій події
зі світу культури не було представників ані від облдержадміністрації, ані від облради. (Про
перших осіб уже нема й мови).
Багато втратили! n

