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РЕМОНТУЄМО
вантажні автомобілі та агрегати
паливні апаратури вантажних
автомобілів
та сільгоспмашин

ВИКОНУЄМО ТОКАРНІ
РОБОТИ

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

Тел.: 75–76–71, 050–339–74–97

ЗАПЧАСТИНИ

n Знай наших!

ЗМАЙСТРУВАВ СОБІ «КРИЛА»
І ВЖЕ 40 ЛІТ ЗЛІТАЄ У НЕБО

КамАЗ ГАЗ ЗІЛ МАЗ ГАЗЕЛЬ МТЗ ПАЗ
Оливи, спецрідини, шини, акумулятори,
підшипники

Тел.: 75–76–26 , 050–339–74–52

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ:
l спеціаліста по організації
ремонту вантажних іномарок,
l комплектувальника

м. Луцьк, вул. Дубнівська, 97а

volkamaz@ukrpost.ua

Незважаючи
на поважний вік,
лучанин Євстахій
Шавула і досі не
покидає захоплення
дельтапланами

Літати — справа недешева. А вартість
моторного апарата може сягати ціни
невеликого автомобіля.

с. 20

Фото із архіву Євстахія ШАВУЛИ.
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l Саджанці лохини, малини,
брусниці, смородини, ожини
l Плодові дерева
l Торф та субстрати
l Крапельний полив і
комплектуючі
l Добрива для рослин

098 955 35 36, 063 925 23 45, 095 224 90 80
Офіс: Волинська обл.,
м. Ківерці, вул. Шкільна.

Розсадник: с. Борохів.

klioma-servise.in.ua; klioma.com.ua
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Доброго дня
вам, люди!

30 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 5.56, захід — 18.51, тривалість дня
12.55). Місяць у Діві, Терезах. 13–14 дні Місяця.
Іменинники: Марина, Віктор, Олексій, Макар.
31 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 5.53, захід — 18.53, тривалість дня
13.00). Місяць у Терезах. 14–15 дні Місяця.
Іменинники: Наталія, Дмитро, Кирило.

1 квітня – Вербна неділя

ображення на жовтому
тлі винайшов у 1963 році
американський художник–рекламіст Харві Болл.
Перебравши різні варіанти, він
зупинився саме на цьому, який
розійшовся цілим світом. І ось з
Америки смайлик домандрував
аж до селища Володимирець,
що на Рівненщині, де й зроблене це фото. Здалеку помітно
«тарілку», з якої усміхається
хитреньке личко. Захоплює винахідливість власника антени,
котрий вирішив ось так оригінально прикрасити її.
Важко сказати, чи знав
автор «розпису», що смайлик
справді пов’язаний із засобами масової інформації. Коли
в 1972 році європейці вперше побачили це зображення,
французька газета «France
Soir» розпочала акцію «Знайдіть час усміхнутися». Логотип
«смайл» використовувався для

J

2 КВІТНЯ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Сонце (схід — 5.51, захід — 18.54, тривалість дня
13.03). Місяць у Терезах, Скорпіоні. 16–17 дні Місяця.
Іменинники: Клавдія, Віктор, Микита, Сергій.
3 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.49, захід — 18.56, тривалість
дня 13.07). Місяць у Скорпіоні. 17–18 дні Місяця.
Іменинники: Володимир, Кирило, Федір, Яків.

Екзотичний зелений
барометр

З

Уже кілька місяців спостерігаю за
бананом, що чудово собі росте вдома на
підвіконні. Ще до початку весни побачив,
що у певні дні на краях широких листків
з’являються краплі води
Сергій НАУМУК

С
Помічайте усмішки навколо себе, адже вони надихають.

позначення матеріалів, які мали
позитивний зміст. Тож символічним видається намальоване
на супутниковій антені дотепне
зображення, адже гарних новин

Як той смак
чудовий описати?
Базарного дня на «Варшавському»
ринку людей надзвичайно багато.
А в торгових залах із м’ясною
продукцією їх ще більше
дається, всі продають те саме, але
біля одних вітрин порожньо, а біля інших — черги такі, що за ними не видно товарів. Якраз в одній із них огрядна
жінка в розкішній шапці, з двома великими яскравими пакетами вибирає ковбасу.
Спочатку, не поспішаючи, розглядає асортимент, а потім починає перелічувати характеристики: «Така, шоб свіжа була. Без
сала. А може, підкопчєної трохи взяти. Чи
нє? Чи сосісок…» Пропозиції продавчині
її явно не влаштовують, хочеться чогось
особливого. Зрозуміло, що черга поступово починає невдоволено хвилюватися.
І тут жінка наводить остаточний аргумент:
«Дайте такої ковбаси, шоб і добра була, і
не дуже дорога. Ну таку — я даже не знаю,
як сказати».
У цей момент чоловік, який стоїть за
нею, посміхаючись (і не так підтримати,
як аби «підколоти»), каже жінці: «Що ж ви
ось так. Українська мова багата — завжди
можна підібрати влучне слово». Не задумуючись ні на секунду, пані повернулася до
сусіда та різко кинула: «Українська мова,
може, й багата, а я людина бідна — хочу
шось нормальне купити». Після короткої
паузи спочатку ніяково засміявся чоловік,
потім — продавчиня, а вже за ними — й
сама авторка «афоризму».
Що тут скажеш, справді — аргумент
ніби беззаперечний. Але і смішно, і не
дуже. Все-таки рідну мову знати потрібно,
бо ж «не хлібом єдиним…» Не кажучи вже
про ковбасу.

З

1 КВІТНЯ

Сонце (схід — 5.53, захід — 18.53, тривалість дня
13.00). Місяць у Терезах. 15–16 дні Місяця.
Іменинники: Дарина, Софія, Інокентій.

Жовтий заряд хорошого настрою
Символічне усміхнене
обличчя — смайлик
— можна зустріти де
завгодно: від наліпок на
одязі й аж до щоденників
учнів молодших класів
— замість оцінок.
Тим цікавіше усмішка
виглядає на супутниковій
антені

www.volyn.com.ua

зараз не надто багато. Залишається побажати, щоб життя
дарувало нам більше приємних
моментів, особливо напередодні 1 квітня. J

Його картини розійшлися
по всьому світу
Щоб заохотити молодь до творчого розвитку,
Кабінет Міністрів України заснував стипендію
імені художника, учасника Революції гідності
Тараса Більчука з Рівненщини
Валентин СТАВСЬКИЙ

а грошову винагороду можуть претендувати
студенти установ вищої освіти державної форми власності, які здобувають спеціальності образотворче і декоративне мистецтво, реставрація,
дизайн і мають значні успіхи у навчанні та особливі
досягнення у творчій діяльності. Нагадаємо, Тарас
Більчук — відомий в Україні і світі художник, активний
учасник Революції гідності. За громадянську мужність,
патріотизм, відстоювання конституційних принципів
демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові митець був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та орденом Героїв Небесної сотні (посмертно). Торік у 56–літньому
віці Тарас Більчук помер. Його поховали в рідному селі
Коршів Здолбунівського району.
Фото Миколи ВАСИЛЕЧКА.

Н

Фото скривавленого Тараса Більчука
стало одним із трагічних символів Майдану.

початку списав це на наслідки обприскування. Та через деякий час помітив, що краплі
не завжди висять після «душу».
Потім зауважив, що банан «плакав» саме тоді,
коли надворі йшов дощ. Подібне повторилося і в
сніжну погоду. Відтак охрестив його «барометром».
Вранці підходжу поглянути на рослину: є краплі —
це до опадів, немає — буде ясно. Заcумнівався у
здібностях екзота лише тоді, коли нещодавно банан
випустив крапельки, а надворі було сонячно і без
опадів. Аж надвечір здогадався, до чого вони виступили: в полудень пригріло і з дахів добряче крапало.
Таки недарма сигналізував зелений барометр!

n Прогноз погоди

«Олексій, чоловік
Божий, зиму нанівець
зводить»
30 березня вшановують пам’ять преподобного
Олексія, названого в народі Теплим. Зазвичай
цієї пори активно тане сніг, тож за потоками
води провіщали погоду. Якщо великі вони — то
літо мокрим буде. Коли ж на Олексія тепло
— таку й весну чекай, а як холодно — то вона
трохи спізниться
За прогнозом чергового синоптика обласного
гідрометеоцентру Надії Голі, 30 березня — хмарно, невеликий дощ, вночі місцями з мокрим
снігом. Вітер південно–західний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — від -1 до +4,
вдень — 5—10 градусів тепла. 31-го — хмарно, невеликий дощ. Вітер південно–східний, 7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від 0 до
+5, вдень — 10—15 градусів тепла. 1-го — хмарно
з проясненнями, дощ. Вітер південно–західний,
7—12 метрів за секунду. Температура повітря вночі
— від +1 до +6, вдень — 10—15 градусів тепла. 2-го
— хмарно з проясненнями, дощ, вночі місцями
з мокрим снігом. Вітер західний, 5—10 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — від -1 до +4,
вдень — 2—7 градусів тепла. 3-го — без істотних
опадів, вночі невеликий дощ з мокрим снігом.
Температура повітря вночі — від -2 до +3, вдень —
2—7 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 30 березня було 1947 року — плюс 21, найхолодніше — 1952-го — мінус 6 градусів. Радіаційний фон
по області становив 0,010 мілірентгена за годину.
У Рівному 30 березня — хмарно, можливий невеликий дощ. Температура — від 3 до
11 градусів тепла. 31-го — від +5 до +15. 1-го
— від +9 до +15. 2-го — від +2 до
о +8.
3-го — від -2 до +5. Усі дні — похмухмуро, можливі опади.
Ведучий рубрики
Олександр ДУРМАНЕНКО.
Тел. 72–06–66

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

n

Завтра зустрінемо разом!

«ДУМАЮ, ЩО ЗА КРИК?
А ТО ЖІНКА РАДІЄ, ЩО ПОДАРУНОК
ВІД «ВОЛИНІ» ВИГРАЛА!»
Наталія Кудиба із села Микитичі Устилузької об’єднаної територіальної
громади не приховувала емоцій, коли дізналась, що стала володаркою
головного призу для річних передплатників «Волині-нової»
та Наталія
« Олег
одружились
26 років тому,
у той же рік
виписали
«Волинь»
і більше з нею не
розлучались.

Подружжя Кудиб:
«На хазяйстві без преси — ніяк».

»

Василь УЛІЦЬКИЙ

кричала «Ура!» так, що прибіг чоловік з іншої кімнати,
— сміючись, згадує жінка.
— Зателефонувала Світлана, наша
листоноша, і повідомила про виграш.
Якби дзвонила не вона, то, певно, і не
повірила б. Приємно!
А представникам редакції, які
вручили подружжю Кудиб новий
холодильник «Атлант», було приємно почути, що подарунок дістався
нашим давнім і відданим читачам:
Олег та Наталія одружились 26 років
тому, у той же рік виписали «Волинь» і
більше з нею не розлучались.
— У мене уже звичка виробилась
— сідаю обідати, а на столі має бути
«Волинь». Поївши, обов’язково мушу
погортати газету, — каже Наталія
Степанівна. — Батько точнісінько так
само робив, певно, від нього передалось.
— «Волинь» — це як третій наш
співрозмовник, жінка прочитала —
мені розказала, і вже є що обговорити, — сміється чоловік.
А ми після цих слів одразу ж
пропонуємо подружжю ще одного
співбесідника — «Цікаву газету на

—Я

вихідні», «доньку» «Волині», як ми її
називаємо. «Цікава газета» — це тижневик, який також можна дешевше
виписати у комплекті із «Волинню».
Вручаємо Наталії та Олегу кілька примірників нової газети, вони з інтересом її гортають, й одразу ж просять
свою листоношу Світлану Малецьку,
яка саме зайшла, щоб разом із ними
порадіти подарунку, передплатити її
вже з квітня. Поштарка радо погоджується.
— Якби не Світлана, то не знати,
чи й мали б ми приз. Вона постійно
нагадує про редакційну «лотерею», —
каже пані Наталія.
І радіє, коли чує, що під час жеребкування щасливий номер із їхнім
листом назвала сама паралімпійська
чемпіонка Пхьончхана, ковельчанка
Юлія Батенкова–Бауман.
— Читала про неї у «Волині»! Це
мужня жінка, передайте їй моє захоплення, а також подяку, що вибрала
саме наш лист, — просить вона.
Звісно, передамо, Наталіє Степанівно!
…А тим часом вирушаємо з Микитичів до Луцька і телефонуємо у село
Чаква Володимирецького району

Рівненської області. Наступний наш
маршрут проляже саме в цей населений пункт, адже там живе Юрій Купчишин, якому маємо вручити мікрохвильову піч — головний подарунок для
передплатників «Волині–нової» (або
її комплекту з «Цікавою газетою») у
Рівненській області. Під час телефонної розмови виявилось, що у гості нас
чекає …батько дев’ятьох дітей! Будемо поспішати. Репортаж про вручення і про те, як живеться багатодітній
родині, читайте вже у найближчих
номерах «Волині».
І на завершення : крім цих двох
подарунків, є ще 148. Методом
жеребкування вони були розподілені
між тими нашими передплатниками,

які виписали газету одразу на цілий
рік і документи про це надіслали у
редакцію. Тож якщо ви — річний передплатник, уважно читайте список
переможців в одному з наступних
номерів, можливо, там є і ваше прізвище.
Якщо ж ви передплатили газету
не на 12 місяців, а лише на перше
півріччя, — у травні буде жеребкування виграшів і для вас. А орієнтовно у листопаді — ще й для тих, хто
випише газету на ІІ півріччя («річники» беруть участь у цих розіграшах аж тричі). Тож передплачуйте
«Волинь–нову» та «Цікаву газету»,
вигравайте подарунки і… будемо
знайомитись особисто! n

«Цікава газета на вихідні»

Цікава —
до кави!

Відтепер
і
нас можна
жна передплатити
у будь-якому поштовому
відділенні України
Вартість передплати:
R 1 місяць – 12 грн. 00 коп.
R 3 місяці – 36 грн. 00 коп.
R 6 місяців – 72 грн. 00 коп.

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ:

Волинь — 60304  Рівненщина — 60312

У комплекті з «Волинню-новою» –
значно дешевше!

Цей

Фото webcitation.org.

День У Каїрі Богоматір зцілювала
в історії немічних на очах сотень людей
квітня

2

2 квітня 1968 року в місті Зейтун (передмістя єгипетської столиці)
над християнським храмом коптів віряни почали споcтерігати в небі
явлення Діви Марії
Тарас
СТЕПАНЮК

ершими світіння на
церкві помітили робітники–мусульмани.
У надвечірній темряві хтось
зауважив рух над куполом.
Спочатку подумали навіть,
що якась жінка хоче кинутися
вниз. Тож чоловік на ім’я Фарух тицьнув у фігуру перев’язаним пальцем (який йому
мали ампутувати) і закричав:
«Пані, не стрибайте!» Затим
кинувся викликати поліцію
та пожежників. У цей момент
«пані» в мерехтливому одязі
підвелася на ноги і одна з
присутніх жінок закричала
по–арабськи: «Наша Богоматір Марія!» Одразу нізвід-

П

ки з’явилася зграя сяючих
голубів, які почали кружляти
навколо видіння, не махаючи
крилами.

збиралося
« Навколо
до 250 тисяч чоловік.
Вперше в історії
разом молилося
стільки християн та
мусульман.

»

У силуеті впізнали Богородицю — саме такою її
зображали на іконах. Вона
стояла, схилившись перед
хрестом церкви, з якого теж
йшло сяйво. Наступного

ранку у госпіталі хірург був
вражений, коли побачив, що
палець Фаруха неушкоджений. Власне, це було перше
чудо зцілення у Зейтуні. Інформація про дивне явище
миттю поширилася Каїром.
У храм потягнулися віряни,
почали приносити хворих.
Діву Марію спостерігало багато людей. Причому
не тільки християни різних
конфесій, але й мусульмани, іудеї та атеїсти. Навколо
збиралося до 250 тисяч
чоловік. Вперше в історії
разом молилося стільки
християн та мусульман. Усі
вони говорили, що бачать
сяючу фігуру.
Богоматір з’являлася

Це фото 50 років тому облетіло увесь світ.

протягом трьох років і завжди
вночі. Іноді на куполі храму, іноді біля пальм у дворі
церкви. Діва Марія була то
сама, то з маленьким Ісусом,
то з Ісусом та Йосифом. За
цей час зцілилося багато
немічних.
Силует Богоматері
зафіксували фотографи.
Журналісти дізналися, що
колись ділянка під церквою
належала родині коптів
Халілу. У 1920 році одному з
них наснилася Богородиця і
сказала побудувати храм на

цьому м.ісці, який і спорудили через п’ять років. Поруч
пролягала дорога, якою, як
свідчать документи, колись
проходило Святе сімейство.
Комісії різних християнських церков підтвердили
істинність чуда. Єгипетська
влада також ствердила, що
явище не є містифікацією.
Поліція провела розслідування і виявила, що в радіусі
24 кілометри немає жодного
пристрою, який би був здатен проектувати зображення
на купол храму. n
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Погляд

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Політична кухня

НАРЕШТІ СВІТ СКАЗАВ:
«ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОСІЯ»

Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
газети «Волинь-нова»

ЖІНКИ, ВИ ХОТІЛИ
БУТИ ЯК ЧОЛОВІКИ —
НЕ НАРІКАЙТЕ?!
Маршрутки і тролейбуси у Луцьку в години
пік нагадують стару гру зі стільцями,
коли гравців більше, ніж місць. Салон
переповнений, пасажири знервовані,
кожен готовий зайняти сидіння, яке раптом
звільнилося. Нарешті така нагода випадає,
але старшу жінку випереджає молодик,
вмощується в кріслі, виймає телефон
і відмежовується від зовнішнього світу…
ещодавно ми в редакції обговорювали типову сьогодні
поведінку деяких чоловіків
(не всіх!) у транспорті, які
не тільки не поступаються
місцем, а можуть нахабно
зайняти його перед носом
у старших, вагітних, батьків із дітьми або жінок. Це
неподобство наші журналісти жартома назвали
гендерною рівністю, про
яку зараз багато говорять, і до якої дівчата буцімто прагнули. Мовляв,
от вам рівноправність у
всій красі. Хотіли бути як
чоловіки — не нарікайте.
Всі заплатили за проїзд,
всі мають однакове право
сидіти.
Зрозуміло, що норми
поведінки в громадському транспорті ігнорують
не тільки чоловіки, а й жінки. Поступатися місцем
тим, хто слабший, мала
би кожна вихована людина, і стать не грає суттєвої
ролі. Але хочеться зупинитися саме на чоловіках.
Чи повинні вони вставати,
щоб жінка сіла, чи норми
етики сьогодні змінилися? Безумовно, людина,
яка проявила увагу до іншої (не важливо до кого –
до пенсіонера чи молодої
дівчини з важкими сумками), заслуговує на повагу.
Та чи треба її осуджувати,
якщо вона цього не зробила?
Ви здивуєтеся, але
багато хто на це запитання зараз відповідає
«ні». Один із аргументів:
ми йдемо в Європу, а там
таке не прийнято. Пропонуючи дамі сісти, ви ніби
натякаєте на її вік, і тим
ображаєте. Я з цією точкою зору не погоджуюся:
наші жінки, як і європейські, також хочуть якомога довше залишатися
енергійними та активними, але при цьому не об-

Н

разяться, якщо молодь
дасть місце у транспорті.
Однак таке можна побачити все рідше.
Звісно, не тільки в європейській моді криється
причина сидіння чоловіків при стоячих жінках.
Всезнаючий інтернет, в
якому ця тема активно
обговорюється,
видав
чотири передумови такої
поведінки, посилаючись
на психологів. Перша —
чоловік не відбувся як
особистість. Друга — він
сідає за звичкою: спочатку його балувала мама,
потім дружина. Третя
причина — озлобленість
на жінок (ту ж маму чи
дружину). І четверта —
погане виховання.
Із
перерахованого
мені найбільш правдоподібним видається четверта причина. Погоджуюся, жіноча самостійність
зробила свою справу. Але
добре вихована людина,
джентльмен завжди буде
поводити себе відповідно. Для нього неприйнятно сидіти в товаристві
жінки, яка стоїть. Якщо в
сім’ї, де росте хлопчик,
дотримуються
правил
етики, то в майбутньому чоловікові це також
проявиться,
всупереч
гендерним віянням. Є
норми, які вибудовувалися століттями, і вони визначають внутрішній стан
людини. На підтвердження цієї думки хочу процитувати юриста із Дніпра:
«Те, що чоловік повинен
поступатися місцем у
транспорті, не прописано
жодним законом. Але так
само він не зобов’язаний
добре пахнути, подавати руку, відкривати двері
перед жінкою або допомагати їй нести важке.
Ніхто не може заставити
чоловіка бути чоловіком,
крім… нього самого». n

53 гривні 40 копійок заробляє
за годину середньостатистичний українець. Це лише 2 долари.
Найбільше платять у Києві – 81 гривню
50 копійок (приблизно 3 долари), найменше
у
Чернігівській
області – 42 гривні або 1,6 долара. Для по–
рівняння, середньостатистичний житель Ізраїлю заробляє
за годину 16 доларів (приблизно 418 гривень), США– $22
(майже 575 гривень), Данії – $50 (1300 гривень).

www.volyn.com.ua

На вчорашній день уже 25 держав, а також НАТО видворили дипломатів країниагресора через убивство Кремлем у Великобританії колишнього розвідника
Сергія Скрипаля. Розправу над ним здійснили за допомогою хімічної зброї
Фото 24tv.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

сього додому повернеться 151 співробітник
російських
посольств.
Зазвичай на двері в таких випадках показують шпигунам,
які працюють під виглядом
дипломатів. Найбільше путінських розвідників вигнали США
— 60 осіб, Британія — 23, та
Україна — 13. Причому віце–
президент ПАРЄ Володимир
Ар’єв повідомив, що Київ покине не технічний персонал,
а «серйозні дипломати, на рівні першого, другого секретаря
посольства».
Попри критику, що Україна
мала уже давно через війну
припинити дипломатичні відносини із агресором, теперішній крок Києва в основному зустрів схвалення експертів. «Тут
дії українського Президента
чіткі, правильні і виправдані, —
заявив український дипломат
та громадський діяч Богдан
Яременко. — Вдаючись до дій
на вияв солідарності з Великобританією, Україна не лише
опинилась в хорошій компанії,
що, погодьтесь, буває з нами
не так уже й часто, а й також
чужими руками цементує антиросійську коаліцію та позицію. Мудро».
Звісно, треба користуватись кожною нагодою для
атаки на Росію на будь–якому

У

Good Bye, Russia!

фронті, в цьому випадку — на
дипломатичному. Але можна
передбачити, що Кремль у відповідь вишле з Москви і укра-

ні, становище наших військовополонених чи заручників ніяким чином не міняється. Адже
йдеться про країну, де поняття

ми там дипломатів та консулів чи ні,
« Маємо
становище наших військовополонених чи
заручників ніяким чином не міняється.
їнських послів. Чи не вплине
це негативно на боротьбу за
наших полонених? Такі побоювання, зокрема, висловлювала віце–спікер Верховної
Ради Ірина Геращенко. Колишній міністр закордонних
справ Володимир Огризко
думає по-іншому: «Маємо ми
там дипломатів та консулів чи

»

права є доволі умовним», —
сказав він.
Москва поступово налаштовує проти себе увесь цивілізований світ. Фактично
формується своєрідний антипутінський фронт. Це для
України добре. Краще Мордор
зупиняти разом, а не самотужки. n

■ Пульс дня

87 НАРДЕПІВ МАЮТЬ 323 ОДИНИЦІ
ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

МЕРКЕЛЬ
СХВАЛИЛА
ГОЛОВНИЙ
АНТИУКРАЇНСЬКИЙ
ПРОЕКТ КРЕМЛЯ

Ще 63 чинних народних депутатів нагородили
пістолетами і, навіть, автоматами Адміністрація
Президента і міністр МВС Арсен Аваков. Однак
у деклараціях вони цього не відобразили,
очевидно, оцінивши їх дешевше за 80 тисяч
гривень
айбільш «озброєна» фракція в парламенті – «Опозиційний блок». Його депутати задекларували 188 одиниць вогнепальних засобів. 40 нагородних «стволів» фігурують у деклараціях представників Народного
фронту. На третьому місці – Блок Петра Порошенка з 27
нагородними «підпільними» пістолетами. Рекордсмен серед нагороджених – Ігор Котвіцький, який отримав 6 пістолетів, а от особливим любителем зброї виявився Нестор
Шуфрич – він задекларував колекцію зі 156 одиниць вогнепальної зброї. Його колега Михайло Добкін офіційно
вніс у звітність 18 мисливських рушниць та карабінів із
оптичними прицілами та навіть приладами нічного бачення. У Геннадія Бобова 3 гладкоствольні рушниці, три мисливські карабіни на базі автомата Калашникова, гвинтівка
Walther G22, карабін Browning BAR і травматичний пістолет «Форт 12Р». Четверте місце займає Віталій Хомутинник – 6 мисливських рушниць і 5 карабінів. Топ-5 замикає
Юрій Мірошниченко, в декларації якого вказані 5 мисливських рушниць. n

Німецька влада
дозволила будівництво
газопроводу «Північний
потік-2» у Балтійському
морі

Н

«

n Пряма мова
Юрій БІРЮКОВ, радник Президента Петра Порошенка,

омпанія «Nord Stream
2», засновником і єдиним акціонером якої є
«Газпром», має намір почати будівництво газопроводу
2018 року і завершити його
до кінця 2019-го. Протяжність
трубопроводу з пропускною
спроможністю 55 мільярдів
кубометрів газу на рік повинна становити 1220 кілометрів.
Він з’єднуватиме російську
Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд в обхід України. n

К

»

на своїй сторінці у «Facebook» написав, що ті, хто критикує
діючу владу, є ворогами держави:

Ми називаємо цих людей зрадофілами. Але чи не
час уже сказати очевидне? Вони – вороги.

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua
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Рятівник не вважає
свій вчинок геройством
Волинь
l Лісівники, правоохоронці та підрозділи Нацгвардії
почали активно охороняти ліси
у Маневицькому та Любешівському районах від копачів
бурштину. З настанням весни є
достатня кількість води для роботи
мотопомп, що теоретично збільшує
можливість незаконного видобутку
сонячного каменю. Врахувавши
досвід минулого року, розроблено
оперативний план дій щодо попередження незаконного промислу,
створено додаткові групи з працівників державної лісової охорони
для патрулювання.
l 831 114 гривень у ПриватБанку
та 7 мільйонів гривень готівкою
задекларував за 2017 рік голова
Волинської обласної ради Ігор
Палиця. Серед видатків: оплата
навчання у Швейцарії – 560,9
тисячі гривень, перевезення в
Україні – 1 мільйон гривень, сплата
податків та зборів – 2,4 мільйона,
придбання цінних подарунків у
Швейцарії – 481,2 тисячі гривень,
придбання одягу у Франції – 103,8
тисячі гривень. На ресторанні послуги у Швейцарії голова облради
витратив 177,4 тисячі, а на проживання в готелі у Великобританії –
166,2 тисячі гривень. Благодійність
в Україні обійшлася Ігорю Палиці у
2,7 мільйона.
l Село Островки Маневицького району хочуть перейменувати на Острови. Місцеві жителі
ухвалили зміни на загальних
зборах. Вони просять Волиньраду
підтримати ініціативу і затвердити
подання до Верховної Ради.
l У Володимирі-Волинському
відмовилися від побілки дерев.
Крім того, через несприятливі
погодні умови цьогоріч може не
відбутися загальноміська толока
для прибирання міста. «Дерева не
білити, бо кажуть, що це комуністичні пережитки. Хіба щось робити
– це комуністичні пережитки?»
– зазначив міський голова Петро
Саганюк та дав усім комунальним
службам розпорядження готувати
місто до Великодніх свят.
l У селі Дерно Ківерцівського
району пізня весна спричинила
підтоплення подвір’їв та вулиць.
Рятувальники встановили помпу,
яка й відкачувала воду у спеціальні відвідні рови. Як повідомив
сільський голова Олександр Гуч,
найбільше постраждала центральна частина населеного пункту. Особливо велика калюжа утворилася
на вулиці Спеціалістів.
l Волинський поет Василь
Слапчук отримав міжнародну
почесну медаль Франческо Петрарки (Італія). Цьогоріч нагороду за визначну творчу діяльність
отримали чотири відомі літератори
з трьох країн.
l 169 мільйонів гривень становили збитки «Волиньгазу» у
2017 році. Торік виручка компанії,
яка формується за рахунок тарифу
на розподіл природного газу,
становила 414,2 мільйона гривень.
Але видатки перевищили виручку.
Діяльність «Волиньгазу» є збитковою вже третій рік поспіль. n

У центрі Рівного на водоймі провалився під кригу школяр. Ще до
приїзду екстрених служб хлопця з крижаної води витягнув боєць
Національної гвардії України Анатолій Гордійчук
Фото rivne.dsns.gov.ua.

Валентин СТАВСЬКИЙ

ін із товаришем ішов
біля озера Лебединка і побачив, що
приблизно за 10 метрів
від берега у воді борсається підліток, намагаючись втриматися на плаву.
Військовик не розгубився
й одразу кинувся на порятунок хлопця. Коли дістав
потерпілого з води, то
з товаришем відвів його
до найближчого кафе,
де в теплому приміщенні
працівники закладу зігріли незвичайного відвідувача гарячим чаєм.
Зі школярем поспілкувалися поліцейські та
рятувальники. Його оглянули медики «швидкої». Хлопчина розповів,
що звати його Руслан,
йому 13 років і мешкає
він із тіткою в селі Забороль Рівненського району. Про необдуманий дитячий вчинок, який мало
не коштував йому життя,
говорив неохоче. Поліцейські зателефонували
до тітки та повідомили

В

Працівник «швидкої» допомоги, оглянувши Руслана,
констатував, що все обійшлося благополучно.

необдуманий дитячий вчинок, який
« Про
мало не коштував йому життя, говорив
неохоче. Поліцейські зателефонували
до тітки та повідомили про подію.
про подію. З хлопчиком
усе добре. До речі, Анатолій Гордійчук врятував
школяра у день свого

»

професійного свята. Він
не вважає себе героєм,
каже, що на його місці так
вчинив би кожен. n

НА ЧИЇХ ТРОЛЕЙБУСАХ БУДЕМО ЇЗДИТИ?
Учора працівники ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «Автомобільна
компанія «Богдан Моторс» прийшли до Луцької міської ради з вимогою
купувати електротранспорт українського виробництва
Марина ЛУГОВА

кція викликана тим, що влада
міста планує придбати тролейбуси, які були у використанні у Швейцарії, хоча на автозаводі в обласному центрі виробляють
цей транспортний засіб, на який є
попит і в інших містах України.
Оскільки протест був влаштований під час роботи 39-ї сесії міськради, то «тролейбусне» питання
відразу ж стало предметом обговорення. Депутати наводили факти на підтвердження того, що нові
«Богдани» свого часу мали суттєві
технічні проблеми. Була пропозиція,
аби власники підприємства подарували Луцьку декілька тролейбусів із
тим, щоб їх можна було перевірити
на якість, чи продали за ціною швейцарських.

А

Виконувач обов’язків міського
голови Григорій Пустовіт повідомив,
що зараз у Міністерстві фінансів
України є документи про підписання
угоди з Європейським інвестиційним банком на виділення 180 мільйонів гривень на закупівлю 30 одиниць електротранспорту для Луцька.
На його думку, підприємство «Богдан Моторс» боїться програти тендер, тому і вдалося до мітингу.
До речі, варто нагадати і про такий аргумент, заявлений у соцмережах активістом Ігорем Алексєєвим,
який не на користь «Богдана»: оснащення, зокрема електрообладнання для тролейбусів, які складають у
Луцьку, виготовляє російський завод, що спеціалізується на виробництві військової техніки для країни–
агресора. n

ВЗЯВ СЕРЖАНТ ХАБАРА ВІД СОЛДАТА
Луцький міськрайонний суд виніс вирок
колишньому командиру взводу зв’язку військової
частини А 1186 (м. Володимир-Волинський),
визнавши його винним у зловживанні впливом
(кримінальне правопорушення, передбачене
ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), та
призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі
800 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян — 13 600 гривень
Наталія МУРАХЕВИЧ

агадаємо, 25 січня
цього року старший сержант одержав від підлеглого сол-

Н

дата 3000 гривень за те,
що пообіцяв вплинути на
прийняття рішення про
непритягнення його до
дисциплінарної та адміністративної відповідально-

сті за вчинення порушень
при проходженні військової служби. Задля маскування факту одержання
хабара керівник надав
підлеглому номер банківської картки, на яку треба
було перерахувати кошти.
Затримали зловмисника у результаті спільно
спланованих і проведених
прокуратурою Волинської
області та працівниками обласного управління
Служби безпеки України
слідчих дій. n

Рівне
l Депутати Рівненської обласної
ради підготували звернення до Президента, Служби безпеки та Міністерства
закордонних справ із проханням вжити усіх можливих заходів для звільнення з полону країни-агресора громадського та політичного діяча, свого
земляка Миколи Карпюка. Уродженець
села Великий Житин Рівненського району
вже чотири роки перебуває у тюрмі в Росії. Документ підготував обранець Микола
Лобчук. Рівненська обласна рада розгляне
його на одній із найближчих сесій.
l У Рівному існує загроза обвалу
мостів на вулицях Князя Володимира
та Млинівській. Щоденно ними рухаються сотні багатотонних фур, оскільки через
них проходить об’їзна дорога навколо
Рівного. І їхній стан з кожним роком
погіршується. Втім, місто за власний кошт
не може відремонтувати мости, оскільки
утримує частину шляху. А ділянки безпосередньо над залізничними коліями перебувають на балансі Львівської залізниці.
l Мешканці обласного центру
вимагають перенести підприємство
«Акватон», що на вулиці Богдана
Хмельницького, за межі міста. З цією
фірмою місцеві жителі борються вже
давно. «Акватон» виготовляє емальований мідний дріт. Люди, які проживають
поблизу виробництва, скаржаться на
шкідливі викиди.
l На Рівненщині мама пече пряники, аби зібрати кошти на операцію
сину Матвійку Стрільчуку, якому зараз 1 рік і 4 місяці. У хлопчика діагностували двобічну сенсоневральну глухоту, а
лікування коштує майже 30 тисяч євро. Під
час сесії райради вдалося продати понад
100 пряників, зібравши таким чином майже 5,5 тисячі гривень. Ще 5 тисяч гривень своїм рішенням виділили депутати з
бюджету міста. Небайдужі також можуть
долучитися до збору коштів на лікування:
5168 7573 4401 4909, картка ПриватБанку Стрільчук Оксани.
l У поліському селі хочуть збудувати величезну школу, на її проект уже
витратили майже мільйон гривень.
Цими днями батькам влаштували віртуальну екскурсію майбутнім навчальним
закладом у селі Березове Рокитнівського
району. Розрахований він на 1152 учнівських місця. На відео видно величезну
майбутню школу та територію навколо
неї: поряд квітники, дитячі майданчики з
гойдалками, стадіон, велика зелена зона,
вело- та автопаркомісця.
l У Рівному виросте «Писанковий
сад». Великодні символи уже втретє
прикрасять парк молоді. Нині у дитячій
художній школі викладачі та учні готують
для виставки величезні розфарбовані
яйця.
В обласному центрі Рівненщини
п’яний водій намагався дати хабара
патрульним поліцейським. Автомобіль
марки BMW перетнув подвійну суцільну
лінію горизонтальної розмітки. Поліцейські під час спілкування з водієм помітили
в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. З метою уникнення відповідальності
26-річний чоловік намагався дати патрульним кошти, проте йому роз’яснили,
що це є кримінальним злочином. Водій
продовжував їх пропонувати, щоразу
збільшуючи суму. На місце події копи
викликали слідчо-оперативну групу. n
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n Спеціальний репортаж
ХОЛОДНИЙ ДУШ ДЛЯ КЕРІВНИКА
УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

«CКІЛЬКИ АЙФОНІВ
ВИ ПОДАРУВАЛИ БАБУСЯМ?»
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Перша оперативна нарада нового голови Волинської обласної державної
адміністрації Олександра Савченка в мене та колег викликала здивування,
а після її завершення навіть захоплення: невже різкий та рішучий генерал
таки розбудить, розшевелить сонне чиновницьке «царство»?
Кость ГАРБАРЧУК

«ЛЮБЛЮ БУВАТИ У СІЛЬСЬКИХ
ШКОЛАХ. БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ»

Разом із Олександром Савченком
у зал прийшов і екс-губернатор Володимир Гунчик, якого минулого тижня
відправили у відставку. А далі розпочалося найцікавіше, бо обласні керівники червоніли, ніяковіли, але терпляче слухали. І почули вони стільки
критики на свою адресу, скільки її не
звучало за попередні 4 роки. Делікатний та толерантний Володимир
Гунчик був поблажливим до підлеглих. А Олександр Савченко, як він
зізнався, нікого не знає в цьому залі
й у нього немає на Волині кумів та
родичів, тому не надто церемонився
з чиновниками й розкритикував їхні
доповіді.
— Скажу тільки два речення, —
розпочав новий керівник виконавчої
влади, але говорив дуже багато. —
Такого досвіду, який має Володимир
Петрович, я не досягну за тих півтора року, що працюватиму на Волині.
Ми — тандем центральної влади. Тож
ніхто не повинен розраховувати в області, що політика зміниться. З Володимиром Петровичем, я надіюся, ми
будемо працювати. Не тільки тому,
що він є депутатом обласної ради, а й
тому, що він має дуже великий досвід
управління регіоном...
А Володимир Гунчик лише додав,
що Президент поставив чітке завдання — зробити все, аби Волинь розвивалася й далі мовчки сидів всю нараду.
— Ви нічого не хочете сказати
Володимиру Петровичу? — запитав
Олександр Савченко.
Хтось із чиновників крикнув: «Дякуємо!» і всі стали дружно аплодувати.
А далі Олександр Савченко взявся критикувати підлеглих, які не поінформували його про День СБУ, День
Національної гвардії та про прийдешній Міжнародний день театру. А програми розвитку, які йому поклали на

Перший удар начальницької критики на себе прийняв головний водник Волині Ростислав Кравчук, коли
доповідав про підтоплення в Любешівському районі та підготовку й вжиті
заходи їхнім управлінням щодо запобіганню стихійному лиху.
— Проблема дуже серйозна. Чому
у вас тоді парадний звіт? — поцікавився губернатор. — Ви звернулися із закликом до кращого життя. Я не почув
жодної цифри, де показані недоліки.
Давайте будемо конкретно говорити.
Ваша доповідь не зараховується.
У нас в залі є людина, яка на моє прохання звільнилася з посади заступника директора «Житомирводоканалу»
— Олександр Закузенний. Він відтепер працюватиме моїм радником. Допоможе вам підготуватися.
Звіт керівника Державної служби
з надзвичайних ситуацій Володимира
Грушовінчука більше сподобався панові Савченку. Головний рятувальник
швидко зорієнтувався й став голосно
доповідати про конкретні заходи.
— Хочу звернутися до міського
голови Луцька, — зазначив Володимир Васильович, — у нас кожного

ОДА ще кілька
« Голова
разів перебивав пана
Грушовінчука, але загалом
похвалив його й порадив…
не відкачувати воду,
бо так найкраще списувати
та красти пальне.

»

« Мене не цікавить, чи ви будете в краватках. В очах має бути віддача».

стіл, назвав нікчемними. Як зазначив
пан генерал, він — аналітик і не любить
довго розмовляти. І представив нового чиновника, назвавши його великим
професіоналом — Петра Дмитровича
Столяра, радника з кадрових та юридичних питань.
Далі був невеликий ліричний відступ, коли пан Савченко згадав про
свою роботу в міліції й зазначив,
що пройшов усі щаблі офіцерської

кар’єри: від лейтенанта до генерал-полковника. Голова адміністрації
також розповів, як, працюючи у виконавчій владі на Київщині, любив бувати у сільських школах, щоб подивитися як живуть дітки і чим їх годують.
А місцеві керівники ображалися на
нього, бо робив це без них і без попередження. Очевидно, тепер таких
несподіваних візитів слід очікувати
і волинянам.

року проблеми на вулицях Львівській,
Степовій, Глубочицькій. Ми постійно
працюємо по відкачці води і надання
допомоги — з року в рік.
Слухаючи дуже уважно виступ, голова адміністрації відразу дав доручення:
— Завтра на нараду запросити виконувача обов’язків міського голови.
Якщо він не мобільний, все буває, —
«корона» на голові чи щось інше, то запросіть людину, яка за це відповідає.
А юристу дав вказівку підготувати
позов до суду на міську владу. Голова
ОДА ще кілька разів перебивав пана Грушовінчука, але загалом похвалив його
й порадив… не відкачувати воду, бо так
найкраще списувати та красти пальне.
— Різницю відчули між доповідачами? — запитав губернатор. — Мене
не цікавить, чи ви будете в краватках.
В очах має бути віддача. Не може не
бути недоліків, — резюмував Олександр Ілліч.

»

Закінчення на с.7

n Із перших уст

«Свої завдання двічі не повторюю»
Після оперативної наради Олександр Савченко розповів «Волині-новій»:
…ПРО СВОГО ПОПЕРЕДНИКА
ВОЛОДИМИРА ГУНЧИКА
І ЩОТИЖНЕВІ ОПЕРАТИВНІ
НАРАДИ

а якимось рейтингом Волинська область опинилася на останньому місці,
хоча вважаю такі показники суб’єктивними. Я не був особисто знайомий
з Володимиром Петровичем, але заочно поважав його. Знаю, що має величезний управлінський досвід…
Нарад у такому форматі, як раніше,
точно не буде. Ми не можемо їх відмінити, але кожна доповідь мусить стати
інформативно вагомою. Не сприймаю
парадних звітів. Свої завдання двічі не

—З

повторюю й рекомендую підлеглим їх
записувати.
…ПРО КОМАНДУ, ПРЕСУ,
УКРАЇНСЬКУ МОВУ ТА ПОЛІТИКУ

— Я і моя команда — радники — будемо жити в одному готелі, вже підписали договір. Повірте, в мене дуже
сильна команда, вони — справжні
професіонали…
Пресу я люблю, з журналістами
спілкуюся, мені нічого ховати. Все, що
їх цікавить, є у моїй декларації. Якщо
треба, можу показати, де я живу.
Мовою українською володію краще, ніж російською. Але досвіду спілкування українською в мене не так ба-

гато. В побуті розмовляю «як попало»,
трапляються русизми.

сприймаю парадних
« Незвітів.
Свої завдання двічі
не повторюю
й рекомендую підлеглим
їх записувати.

»

Я ніколи не займався політикою.
В молодості був у комсомолі, коли
йшов на службу в міліцію, то став членом компартії, але справжнім комуністом ніколи не був, бо це переконання
й стан душі.

…ПРО ІГОРЯ ПАЛИЦЮ

— Я краще знаю з їхньої команди
Олександра Лазорка, в мене з ним
були певні стосунки. Я його вигнав
з «Укртранснафти», яка була повернута моєю командою під керівництвом
Андрія Коболєва в державну власність. Особисто Ігоря Петровича не
знаю. Бачив його декілька разів у НАК
«Нафтогаз України», коли відповідав
за безпеку цієї структури. Я з ним
розмовляв у п’ятницю (23 березня,
день призначення на посаду. — Авт.).
Довго шукав телефон, але мені його
знайшли. Вірю, що у нас складуться
добрі стосунки.
Закінчення на с.7

»
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З перших уст

»

Закінчення. Початок на с.6

І відразу представив ще одного
новоспеченого чиновника:
— Валерій Криворог — мій радник
по будівництву будь-якому — дорожньому капітальному, поточному. Дуже
довго працював у Києві. Розумієте, які
масштаби? Зараз звільнився з посади заступника мера міста Фастова,
за що я йому вдячний, — додав пан
Савченко. — Дороги на вашій совісті.
Мене цікавить якість всіх робіт.
Половина залу ніч спати не буде
і це вже досягнення, — ніби пожартував губернатор. І додав:
— На Рівненщині дороги ще гірші,
ніж на Волині.
«СОНЦЕ ГРІЄ ПЛЕЧІ, РОЗПОВІДЬ
ХОРОША, ТВІР ШИКАРНИЙ»

Наступного доповідача, директора
департаменту інфраструктури Івана Мирку розпитував про запаси матеріалів
для ямкового ремонту асфальтового покриття, але чиновник не зміг відповісти.
— Це спілкування мені не приносить задоволення, — зробив висновок
голова адміністрації. — За вашою посадою ви ще відповідальні за туризм,
можливо у цій галузі щось краще.
Знаю про випадок кричущий на Волині, коли водій автобуса порвав посвідчення учасника бойових дій. Цей
водій сьогодні в АТО чи ні? Чи працює
він? Укртрансбезпека у нас в залі є?
Встаньте! Що, «корона»?
— Я призначений 12-го числа, —
взявся пояснювати чиновник.
— А я призначений у п’ятницю,
чому я знаю більше, ніж ви, — перебив
його губернатор…
— Сонце гріє плечі, розповідь хороша, твір шикарний, — так охарактеризував виступ керівника департаменту агропромислового розвитку
Юрія Горбенка Олександр Савченко.
— Якби був на уроці, поставив би вам
хорошу оцінку. — Й поцікавився чи є
на Волині рейдерське захоплення земель і яким чином департамент АПК
інформує волинян про аграрні розписки, про ситуацію з прийомом молока від селян після 1 липня?
Почувши у відповідь, що через
сайт, губернатор відразу перебив
пана Горбенка:
— Скільки айфонів ви роздали бабусям? Хто буде читати ваш сайт?
Не оминув увагою керівник виконавчої влади представницьку гілку й
ніби між іншим поцікавився:
— З обласної ради на нараді є колеги?
Почувши у відповідь, що немає,
іронічно висловився:
— Чудово! Аплодуємо! Ми повинні
все зробити, щоб вони були. n

З перших уст
Закінчення. Початок на с.6
…ПРО ДРУЖИНУ ТА ДОРОГІ
ГОДИННИКИ

»

— Моя дружина родом із Сарненського району Рівненської області, так
що не можна казати, що я зовсім чужий у цих краях.
Я не ношу дорогі годинники, записані в декларації (три швейцарських
наручних за 160 тисяч гривень, 95 тисяч та 35 тисяч гривень. — Авт.), тому
що йду до людей, а вони будуть дивитися на мене, як на придурка. Маю
нормальний функціональний годинник, суміщений з телефоном.
…ПРО АЛКОГОЛЬ ТА СПОРТ

— Люблю к’янті (червоне сухе італійське вино міцністю 11,5–12,5%.
— Авт.), не відмовлюся від віскі чи
якісної горілки. Регулярно займаюся
фізкультурою, можу гирі потягати. Зараз шукаю в Луцьку спортзал, де можна буде підтримувати себе у формі. n

ОБГОВОРЕННЯ ТИЖНЯ
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n А ви як думаєте?

За яку нагальну справу взятися
ви б порадили насамперед новому губернатору Олександру Савченку
Володимир
ЦИБУЛЬСЬКИЙ,
генеральний
директор АТ «СКФ —
Україна» (публічне)
(м. Луцьк):
— Після офіційного
представлення
Президентом нового голови облдержадміністрації Олександра Савченка
я мав можливість особисто з ним познайомитися, розповісти про наше
підприємство. У розмові зупинилися
на ключових моментах, що стосуються моєї роботи як керівника обласного
об’єднання організацій роботодавців. У нового губернатора є розуміння
найбільш болючих проблем області й
бачення шляхів для їхнього розв’язання. Завдання чіткі й зрозумілі. Але для
їхньої реалізації перш за все потрібно
сформувати команду професіоналів,
звичайно, з використанням частини
наявного кадрового потенціалу. Тільки
тоді можна розраховувати на успіх.
Ірина
КОНСТАНКЕВИЧ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Найперше, хочу
привітати з призначенням на посаду. Адже це
унікальна нагода для
пана Савченка залишитися в історії Волині добрими і корисними для жителів
краю справами. Що може бути більш
патріотично, ніж виконати свою місію
з користю для людей?! А щодо порад,
це справа невдячна… Тому утримаюся
радити щось досвідченому керівнику,
адміністратору. Лише побажаю не повторювати помилок попередніх керівників. На добрий початок із Богом і Україною в серці.
Артем
ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності
(м. Луцьк):
— Таких нагальних
справ дуже багато: від
видобутку
бурштину
(поки що нелегального) — до стану
наших доріг. Але яким чином їх вирішувати? Щодо янтарю, то на думку
спадають золоті лихоманки у ХІХ столітті в США та Канаді. За тогочасними
законами старателі повинні були мати
ліцензію на роботи, починаючи з пошукових. Золото офіційно продавалося
державі й усім була з цього користь.
У нашій області також створене комунальне підприємство «Волиньприродресурс», яке має на меті узаконити
видобуток бурштину. По цій стезі треба
і далі йти.
Так само й наші дороги, зокрема
державного значення. Скажу лише
про два об’їзні шляхи — через Рованці
і Княгининок. Вважаю, що їх треба ремонтувати на основі співфінансування
громади і держави. Село Боремель
Млинівського району не повинне саме
наводити лад на дорозі, яка проходить
через його територію, як і для ремонту
доріг у Луцьку, кошти мають виділятися не лише з міського, а й з обласного
бюджетів.
Петро ТРОФИМЧУК,
головний редактор
газети «Полісся»
(м. КаміньКаширський):
– Якщо виходити
з інтересів жителів Камінь-Каширського району, однією з першочергових справ
є відновлення доріг. Вони в нас у критичному стані. А шляхи — це основа
економіки. Крім того, варто навести
дисципліну у виконавчих структурах.

Я працював за різної влади і помітив,
що з кожним роком чиновники менш
відповідально ставляться до своїх
обов’язків.
Ігор ГУЗЬ,
народний депутат
України (м. Луцьк):
— Найважливішою
справою для нового керівника виконавчої влади нашого краю вважаю добудову шахти
№ 10. Це будуть нові робочі місця для
волинян і початок росту економічного
потенціалу всього регіону.

щоб
« Бажано,
і адміністрація, і обласна
рада спільно вирішували
нагальні питання, яких
в області немало.

»

Сергій
ТОРЧИНСЬКИЙ,
бронзовий призер
«Ігор Нескорених»
(м. Луцьк):
— Скажу про те,
з чим мав справу, працюючи
інспектором
розшуку та опрацювання матеріалів
дорожньо-транспортних пригод патрульної поліції Луцька. Ось скоро вже
настане справжня весна, а за нею й
літо з його зливами. І після першого ж щедрого дощу в обласному центрі буде потоп на вулицях Львівській,
Карпенка-Карого, на проспекті Соборності… Причина проблеми нібито й відома — зливова каналізація потребує
поліпшення. То, нарешті, треба вже
щось зробити. Або стан доріг… Це ж
не лише дискомфорт для водіїв і пасажирів — це біда, яку ми маємо через
дорожньо-транспортні дороги, в яких
гинуть люди. І, звичайно, парковка.
Кількість автотранспорту значно зросла, а місць, де можна поставити свою
машину, не додається.
Роман РОМАНЮК,
директор
Волинського
обласного центру
зайнятості
(м. Луцьк):
— Якщо не розпилятися, то я виділив би
три основні кроки. Перший — наведення порядку в обласній і міській радах.
Буде він, буде дисципліна, не перекручуватиметься порядок денний сесійних
засідань чи рішення органів влади, зможемо реалізувати поставлені Президентом України завдання. Другий, не менш
важливий, — підвищення рівня безпеки
на дорогах і їхньої якості. Вони у нас ще
в поганому стані. І третє — залучення інвестицій для створення нових робочих
місць. Це важливо для мене як директора Центру зайнятості, й волинян, які шукають роботу. Кількість нових робочих
місць в області має збільшуватися, щоб
зменшилась трудова еміграція.
Галина
САЛІВОНЧИК,
директор ЗОШ
I–II ступенів
(с. Щитинська
Воля Ратнівського
району):
— Хочеться, щоб
новий очільник дбав про волинян, як
про рідних, бо насторожує, що він не
наш земляк. Бажаю, щоб йому вдалося
об’єднати область, щоб не було розбіжностей між керівниками, а всі разом
вболівали за розвиток краю, бо всі їхні
чиновницькі «тертя» ми у низах відчуваємо. Бажано, щоб і адміністрація,
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і обласна рада спільно вирішували нагальні питання, яких в області немало.
І, насамперед, розбиті дороги — у нашому районі з цим велика проблема.
Взимку, для прикладу, на відрізку Самари-Оріхові автобуси зовсім не їздили, такий той шлях розбитий.
В’ячеслав
РУБЛЬОВ,
депутат Волинської
обласної ради
(м. Луцьк):
— Наскільки я розумію, новий голова
обласної
державної
адміністрації вже почав займатися нагальною проблемою, котра турбує всіх
волинян — це дороги. Я часто буваю
у районах і добре знаю катастрофічну
ситуацію у цьому питанні. Адже відремонтовані шляхи — це зручне та швидке транспортне сполучення, розвиток
інфраструктури. Ще порадив би дослухатися до органів місцевого самоврядування, коли буде формуватися перелік доріг, які потребують ремонту.
Володимир
ЛИТВИНЮК,
судинний хірург
Волинської обласної
клінічної лікарні
(м. Луцьк):
— Навряд чи Олександр Савченко потребує моїх порад, бо коли людина погоджується на таку відповідальну посаду,
то мусить мати продуманий план дій.
Звичайно, дещо насторожує той факт,
що керівниками органів виконавчої влади на місцях призначають представників
силових структур, а не економістів-менеджерів. Але я трохи знаю Олександра
Савченка, а тому сподіваюсь, що йому
не забракне рішучості й досвіду на посаді голови облдержадміністрації.
Мені, звичайно, хотілося б, аби
в полі зору нового губернатора були
проблеми охорони здоров’я. Реформування галузі почали з первинної
ланки, але у сільській місцевості люди
не мають з кого вибирати собі лікаря.
А через бездоріжжя й «швидка» в глибинку не завжди доїде. Молоді спеціалісти там не затримуються, бо нема
житла. Та й загалом до думки медичної
спільноти наші «верхи», на жаль, не
прислухаються.
Андрій БОНДАРЧУК,
письменник,
громадський діяч,
народний депутат
України І скликання
(м. Луцьк):
— Порадив би розпочати роботу з аналізу
кадрів. Передивитися хто чого вартий.
Я не прихильник того, що всіх треба
міняти. У старій команді теж є хороші,
знаючі спеціалісти, котрі живуть проблемами області. Але дотримуюся думки, що люди, які працюють на державній
службі, повинні трудитися заради блага
України, мешканців області й викладатися сповна. Новий очільник має вимагати ефективної роботи від усіх служб.
Кожна «свіжа» людина, яка приходить в область, не знає її історії, традицій. Тож голові облдержадміністрації
порадив би зайнятися їхнім вивченням.
І, звісно, йому потрібно зорієнтуватися
в проблемах, які найбільше турбують
волинян. З-поміж них є такі, що лежать
на поверхні, а є й такі, котрі треба побачити, вивчити. Як на мене, слід взятися
за оздоровлення стосунків між обласною радою і держадміністрацією. Це
теж болюче питання для області.
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Кость ГАРБАРЧУК, Лариса ЗАНЮК,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Катерина ЗУБЧУК, Євгенія СОМОВА. n
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Чому у жертв
Яка ж доля напівзруйнованого
просять пожертви
приміщення коледжу?
Останнім часом мало хто цікавиться
в учасників Другої світової і тих, хто недавно
повернувся з окопів на Сході України
та опинився у Волинському обласному
госпіталі ветеранів, як вони почуваються,
чи потребують, крім моральної, ще й
матеріальної підтримки, чи медичному
закладу треба чимось допомогти, аби його
пацієнти швидше ставали на ноги

Фото Мирослави СТРУК.

Це питання неабияк
хвилює жителів
Любешівщини, адже
обвал стіни стався
ще в серпні 2017–го,
але й до сьогодні
там не розпочалися
роботи з розчищення
руїн, які продовжують
небезпечно обвисати,
та відновлення самої
будівлі. Чи, можливо,
то вже нова історична
пам’ятка краю? Адже
дійсно тепер це
приміщення–легенда,
яке вижило, точніше
«недоруйнувалося»,
попри дощі, вітри,
морози та сніги… То ж
яка подальша доля
аварійного корпусу
коледжу?

Петро ЮШКОВЕЦЬ,
ветеран Другої світової війни

Т
Обвал стався у серпні. А «віз» і нині там...

Мирослава СТРУК

умно констатувати, але,
за офіційним висновком
експертної комісії Луцького національного технічного
університету, це сталося через
порушення цілісності несучої
стіни. А от слідство ще триває,
тож винних і досі не встановлено.
Та, попри цю неприємну
обставину, навчання у коледжі розпочалося вчасно — для
цього кімнати в гуртожитку
переобладнали під аудиторії.
Виконувач обов’язків директора цього закладу Анатолій
Хомич зазначив, що навчально–виробничий процес проходить відповідно до графіка,
без жодного збою, до того ж
— в одну зміну.
Загалом же наразі тут
навчається двісті вісімдесят
студентів та триста шістдесят
учнів. Звичайно, місця надто
мало, що додає як студентам, так і працівникам ряд
незручностей. І якщо раніше
у цьому закладі був сучасний
конференц–зал, де проводилися різні заходи, а за потреби орендували його й інші
установи, адже він був одним
із кращих у Любешові (!), то тепер змушені обходитися лише
«тимчасовими» кабінетами
в гуртожитку.
Як розповідають самі ж
студенти, деякі пари об’єднали та ведуть їх відразу для
декількох груп разом. Однак якщо врахувати те, що
на першому поверсі в гуртожитку декілька кабінетів
здають в оренду (фотостудія,
майстерня рукоділля тощо),
напрошується висновок, що
місця для навчального процесу вистачає всім.
От тільки як довго учні
та студенти змушені будуть
тулитися в гуртожитку, нікому не відомо. Адже ситуація
з аварійною стіною у коледжі
і до сьогодні лишається незмінною. Попри побоювання
подальшої руйнації (адже, як
зазначають працівники закладу, після обвалу на стінах аварійного корпусу з’явилися нові
тріщини), наразі для вирішення
цієї проблеми так нічого і не
зроблено. Щодо цього
в. о. директора коледжу Анато-
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им, хто пройшов крізь горнило війни, понюхав
пороху в юності чи підлітком працював із девізом: «Усе для фронту, усе для перемоги», потрібні увага і турбота. Передусім її мали б проявляти
керівники, яким люди довірили високі посади. Приклад можна брати з волинянина Бориса Климчука,
який жив проблемами громади. Завдяки його піклуванню було капітально відремонтовано кілька відділень госпіталю, на що витрачено кошти і бізнесових
структур.
Прикро, що після відходу у Вічність шанованого
керівника таких чуйних посадовців високого рангу
поки що немає. Про те, що заклад потребує конкретної підтримки, знають і за межами України. От і нещодавно надійшло таке потрібне обладнання із-за

лій Хомич зазначив:
— Аби щось почати робити,
насамперед необхідно виготовити проектно–кошторисну
документацію, орієнтовна вартість якої 250 тисяч гривень.
І лише тоді, коли матимемо її
на руках, можна буде рухатися
далі, зокрема розпочинати
будівельно–аварійні роботи.
Однак кошти на розробку документації нам лише обіцяють.
До того ж обіцянки щоразу

відновлення
« Нааварійного
приміщення треба
буде близько
шістнадцяти
мільйонів гривень.
Їх в обласному
бюджеті немає.

»

відтерміновують. До прикладу,
ще першого березня запевняли, що гроші будуть. Та і донині цього не сталося. Тепер
же нам сказали, що питання
щодо коштів розглядатиметься на черговій сесії обласної
ради, котра має відбутися на
початку квітня. Разом із тим
я мав розмову із керівником
організації «Волиньпроект»,
яка займається розробкою
нашої проектно–кошторисної
документації. Він зауважив,
що роботи з виготовлення ще
тривають. Однак доки не отримають фінансів, логічно, не
можуть її завершити, — поінформував Анатолій Васильович.
У свою чергу, ректор Луцького національного технічного
університету Петро Савчук
у телефонній розмові сказав:
— За інформацією, яку
отримав від виконувача
обов’язків директора Любешівського технічного коледжу
Анатолія Хомича, мені відомо,
що проектно–кошторисна
документація до кінця ще не
завершена. Щодо виділення
грошей, то прогнозую, що 4
квітня на сесії обласної ради
(за 250 тисяч гривень на це)
депутати таки проголосують.
Все, що від мене залежить,

я зробив. Щодо паралельних
процесів, то необхідно майже
три мільйони гривень для
початкових ремонтно–аварійних робіт (для зміцнення та
укріплення стін), аби унеможливити подальшу руйнацію
корпусу. На комісії, до якої
входжу як депутат облради,
ініціюватиму звернення, аби
ці кошти були виділені. На
відновлення аварійного приміщення треба буде близько
шістнадцяти мільйонів гривень. Їх в обласному бюджеті
немає. Загалом же колектив
коледжу робить все для того,
аби ситуація не погіршувалася. Я також тримаю це на
контролі.
Ось така вималювалася
доволі непроста картина.
А тим часом, доки одні
обіцяють, а інші чекають та
контролюють, у будівлі, яка
зазнала руйнації, продовжує відпадати плитка, а ще
із приходом весни там…
щебечуть пташки. Можливо, вони теж, як і любешівці
в кулуарах, «обговорюють»
цю актуальну тему, песимістично наспівуючи: «Ніхто
його ремонтувати не буде.
Так і пропаде, як й інші
підші під
приємства в Любешові.
ві.
Не знаємо як людям,
а нам хоч гніздитися
буде де…» n

які мають гроші, забувають
« Люди,
про тих, хто захищав державу та їхній

»

добробут.

кордону. Та на цьому проблеми не вичерпуються, бо
державне фінансування не забезпечує навіть елементарних потреб. Пацієнтів у стаціонарі найперше
просять по можливості здати кілька гривень на профілактично–дезінфікуючі, миючі засоби тощо. І люди
не можуть відмовити. Совість не дозволяє. От і виходить: у жертв війни просять пожертви.
Колись відомі бізнесмени забезпечували усім необхідним лікарні, а зараз навіть нема кому придбати
для потреб госпіталю дешеві речі. Скажімо, у вестибюлі терапевтичного відділення стоїть несправний
телевізор. Де ж ви, меценати? Хворим теж хочеться
дізнатися про те, що діється у державі і світі. Люди,
які мають гроші, забувають про тих, хто захищав державу та їхній добробут.
Буває, нам, 90–річним ветеранам чи атовцям, які
лікуються у стаціонарі, через затримку із прийняттям обласного бюджету і запізнілим надходженням
коштів доводиться самим купувати деякі препарати.
В аптечних пунктах цінова вакханалія, з’ясувати, чи
не довелося переплатити, неможливо.
На противагу цим прикрим випадкам медичний
колектив госпіталю — чудовий, чуйний. Особливо заслуговують найщирішої вдячності працівники терапевтичного відділення. Хоча воно щоразу переповнене
ь увагу.
пацієнтами, але медики кожному приділяють
чці
За це ми щиро вдячні працівникам та завідувачці
— лікарю від Бога Олені Миколаївні Федорчук.
м. Ківерці. n
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n Наболіло!

*

НЕ ДАЙТЕ ЗГУБИТИ «ПРОЛІСОК»!
Ось уже кілька останніх місяців наш колектив живе
під високою напругою, що викликана складною
ситуацією довкола призначення директором
санаторію Валентини Касарди. Колективне звернення
з проханням залишити нашого багаторічного
керівника на цій посаді ми подали задовго до
закінчення терміну його контракту, але депутати
обласної ради своєчасно не відреагували на нього
і поставили на засідання постійної комісії з питань
майна кадрове питання «Проліска» в останній день
закінчення трудової угоди з Валентиною Касардою
амість того, щоб позитивно розв’язати його,
обранці громади дали їй
можливість ще попрацювати
лише три місяці й оголосили
конкурс на заміщення посади
директора, хоча насправді
на цей час вона не є вакантною. Такі кадрові викрутаси
розцінюємо як намагання
усунути Валентину Касарду, протягнувши на її місце
когось іншого, хто накинув
оком на успішне комунальне
підприємство, яке останніми
роками стрімко розвивається.
Завдяки менеджерським
здібностям Валентини
Іванівни, її компетентності,
постійному пошуку нових
видів лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних послуг
санаторій став сучасним

З

закладом, який має високотехнологічну діагностично–
лікувальну базу, впроваджує
новітні розробки провідних
науково–дослідних інститутів
України. Клінічні обстеження
здійснює лабораторія, акредитована за вищою категорією.
Саме директор стала ініціатором проекту будівництва
за грантові кошти Євросоюзу
водолікувального комплексу
із двома басейнами, кабінетами лікувальної фізкультури,
що обладнані унікальною
апаратурою, якої поки що не
має жоден санаторій Західної
України. Як далекоглядний
керівник вона багато уваги
приділяє навчанню, перенавчанню, підвищенню кваліфікації як медичного, так й
обслуговуючого персоналу.

Валентина Касарда довела, що комунальне підприємство можна
успішно розвивати, як і приватне.

просимо
« Публічно
депутатів облради
врахувати думку
140 працівників
санаторію.

»

Чимало наших працівників
освоїли суміжні професії.
Валентина Касарда
довела, що комунальне
підприємство можна успішно розвивати, як і приватне.

Вона зробила все, щоб зберегти «Пролісок» у власності
територіальної громади
Волині. Тому в нас виникає
запитання: чому депутати
запускають кадрову карусель
із продовженням контракту?
Чому вперто поширюють
твердження про те, що перешкодою для продовження
угоди з Касардою є її вік, хоча
в українському законодавстві
немає жодного положення
про заборону пенсіонерам

працювати на будь–якій
посаді.
Ми вважаємо, що усунення Валентини Касарди
загрожує стабільності роботи
санаторію «Пролісок». Як наслідок — ймовірний розвал,
доведення до банкрутства
та зміна власника, в результаті чого волинська громада
втратить своє майно, а ми —
робочі місця.
Депутат Волинської
обласної ради трьох скликань, кавалер ордена Княгині
Ольги Валентина Іванівна
Касарда має багато ідей та
планів, втілення яких сприятиме подальшому розвитку
санаторно–курортних послуг
на Волині. Її досвід, управлінські якості, вболівання
за «Пролісок» — найкращі
аргументи для продовження трудового контракту на
посаді директора санаторію
матері і дитини. Таким є одностайне рішення загальних
зборів колективу. Публічно
просимо депутатів облради
врахувати думку 140 працівників санаторію «Пролісок»,
що стверджують це власними підписами, а також відгуки численних клієнтів, серед
яких учасники бойових дій
на Сході України, ветерани
війни та праці, чорнобильці,
батьки дітей–інвалідів.
Колектив санаторію
«Пролісок». n

n Політична реклама

ТОРЧИНСЬКА ОТГ:

ФАЛЬСИФІКАЦІЇ НА СТАРТІ!
Процес децентралізації та формування об’єднаних
територіальних громад дає можливість громадянам самотужки
впорядковувати своє життя. Місцеве самоврядування нарешті
отримує ресурси для розвитку сіл та селищ, а місцеві громади
– більше повноважень й можливостей. Уже зараз там, де за
новою виборчою системою обрані органи самоврядності,
помітні позитивні зміни та менше корупції і зловживань: тут
владу контролює сам народ
Марина ВЕСНИЧ

роте реформування та
відродження справжнього
самоврядування зіткнулося з новими перепонами.
Оголосивши курс на децентралізацію, влада робить усе для того, щоб
демотивувати активних громадян і
зробити новостворені ОТГ неповноцінними та залежними. Програвши
ідеологічно, хочуть виграти силою.
Справді, у багатьох громадах було
зафіксовано застосування адміністративного ресурсу і підкупу виборців, інші порушення. Але особливо
усі негативні моменти проявилися з
початком старту виборів у Торчинській ОТГ.
Уже саме формування складу Торчинської селищної виборчої комісії
ознаменувалося своєрідним політичним колоритом – туди було включено
представників від «Опозиційного блоку». Колишня Партія регіонів
була відсутня у політичних процесах
краю після відомих революційних
подій 2014 року. І раптом така активність! У селищі багатьом відомо, що
запропонував цих членів комісії Юрій

П

Кревський, торчинський селищний
голова, який певний час активно
співпрацював з регіональною організацією. Ось такі політичні реверанси,
аби тільки мати можливість впливати
на більшість складу ТВК.
20 березня відбулося засідання Торчинської селищної виборчої комісії та винесено на розгляд
питання про поділ на одномандатні
виборчі округи. Виявили бажання
взяти участь у засіданні і прибули
сільські голови Буянівської, Веселівської, Садівської сільських рад.
Проте комісія відмовила керівникам
сільських громад. Звичайно, творити
порушення краще без зайвих очей.
Але дивним чином тут був присутній
заступник голови Волинської обласної організації ВО «Батьківщина» Андрій Козюра, а також з’явився Юрій
Кревський.
Під патронатом своїх наглядачів
виборча комісія не тільки з порушенням норм виборчого законодавства
визначає кількість та межі виборчих
округів, а й заперечує усю природу
речей. Простий математичний розрахунок доводить: середня кількість
виборців у 26 територіальних окру-

гах з урахуванням вимог ч. 5 ст. 17
Закону України «Про місцеві вибори»
обчислюється шляхом ділення 6217
виборців, виборчі адреси яких віднесені до ОТГ, на загальний склад із 26
депутатів та становить 239 осіб. Але у
членів комісії своя особлива математика: для 412 виборців села Усичі
– один депутат, для 686 виборців сіл
Садів, Кошів – 2 депутати.

курс на
« Оголосивши
децентралізацію, влада
робить усе для того,
щоб демотивувати
активних громадян і
зробити новостворені
ОТГ неповноцінними та
залежними. Програвши
ідеологічно, хочуть виграти
силою.

»

Пояснення таких обмежень прав
виборців сільських громад просте: ні
селищний голова, ні місцеві осередки парламентських політичних
партій не мають підтримки. Партійне
керівництво вимагає електоральних
результатів, а селяни вперто не довіряють збанкрутілим діячам. У гонитві
за дешевим рейтингом вдаються до
різних маніпулятивних технологій.
Так, у селі Веселе неодноразово
був помічений Андрій Козюра, який
підбурював за вихід із ОТГ. Може
хотів поділитися «досвідом» міської
ради, сесії якої супроводжуються
скандалами, перепалками та навіть

бійками. Проте веселівці виявилися
мудрішими: депутати Веселівської
сільської ради повторно підтвердили
участь в ОТГ.
Для Юрія Кревського (в разі обрання) зменшення кількості сільських
депутатів зручне тим, що можна буде
обмежувати фінансування сільських
громад і порушувати питання про
скорочення освітніх та медичних закладів. Розробка ефемерних проектів
із будівництва спортивного комплексу чи містечкового аеропорту зручніша, аніж гарантування та забезпечення елементарних умов розвитку
віддалених сіл. Поділяти виборців на
сорти, щоб володарювати, — простіше, ніж згуртувати та об’єднати.
Сільські голови Галина Кучер,
Оксана Семенюк, Іван Шендюх, відстоюючи законні виборчі права своїх
односельчан, звернулися в суд з адміністративним позовом. Волинський
окружний адміністративний суд
рішенням від 23 березня встановив:
«Визнати протиправною та скасувати
постанову №2 від 20.03.2018 року
«Перші вибори депутатів Торчинської
селищної ради об’єднаної територіальної громади і торчинського селищного голови 29 квітня 2018 року».
Зобов’язати Торчинську селищну
виборчу комісію з перших виборів
депутатів Торчинської селищної ради
об’єднаної територіальної громади і
торчинського селищного голови, які
відбудуться 29 квітня 2018 року, утворити одномандатні виборчі округи з
приблизно рівною кількістю виборців
відповідно до частини 2 статті 17 Закону України «Про місцеві вибори».
Проте махінатори не вгамувалися. Львівський адміністративний
апеляційний суд, розглянувши
апеляційну скаргу Торчинської ТВК,
постановив: апеляційну скаргу
залишити без задоволення. Активні
громадяни захистили своє право на
участь у виборах. Із сильного самоврядування згодом постане реальне
народовладдя. Головне сьогодні –
вистояти і перемогти! n
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n Ті, що тримають небо

…Ці коридори для мене
пахнуть дитинством, а ще тут
особливе відчуття часу, де
все лише починається, все
ще попереду. І ось я стою біля
шкільного вікна і, як колись,
спостерігаю за деревами,
які виросли, змінилися, як
і я сама. Чекаю, поки продзвенить дзвінок…

«У ШКОЛІ, ЯК І У ФУТБОЛІ,
НЕМАЄ ПЕРЕМОГ
БЕЗ ТРЕНЕРА»

«Треба вірити в дитину» – таке професійне кредо
легенди педагогів Старовижівщини

Учитель кількох поколінь Євген
Тимофійович ділиться власними
спостереженнями про те, чи стали іншими діти за ці чотири десятиліття.
— Рівень вихованості зміню-

Фото Людмили ВЛАСЮК.

«КОЖЕН УЧЕНЬ —
ТО ДЛЯ МЕНЕ ЗІРОНЬКА,
І МОЄ ЗАВДАННЯ —
ЇЇ ЗАСВІТИТИ»

Я завжди із захопленням дивилася на цього педагога і разом
з тим тремтіла перед його кабінетом: здавалося, що скажу щось
не те і він у мені розчарується.
Євген Тимофійович і сьогодні для
мене – жива легенда навчального
закладу. «Запрошую у світ дитинства і водночас дякую за твій візит!» — усміхнено каже 70–річний
учитель, відчиняючи двері класу.
Він змінився: з’явилося більше
зморшок навколо очей, посивіли
скроні, але залишився з такими ж
принципами та переконаннями,
які формували моє уявлення про
світ та скеровували у життєвих
мандрах. Вдихаю на повні груди
запаморочливий запах хімічного
кабінету, сідаю за шкільну парту,
яка видається напрочуд маленькою. Дитячі спогади роблять надміру сентиментальною.
— Коли потрапляєш у ті місця, де пройшло твоє дитинство,
починає працювати душа, включаються емоції, — помічає Євген
Тимофійович. — Байрон говорив
так: «Пригадати — це значить пережити знову». Прості слова, але
несуть у собі неймовірну силу.
У послужному списку Євгена Короля — численні нагороди:
знак «Відмінник народної освіти», нагрудний знак «Василь Сухомлинський», ювілейна медаль
«Двадцять років незалежності
України», грамоти Міністерства
освіти і науки України, управління освіти і науки Волинської
ОДА, Старовижівської РДА і районної ради… Народився у селі
Везденьки на Хмельниччині. Після закінчення Львівського державного університету імені Іва-

брий день» не кажуть. Я сидів,
слухав, нарешті, не витримавши,
сказав: «А ви знаєте, що вітаються першими ті, хто більше вихований?» Після цього на учительських зібраннях таких розмов не
було.

НА УРОКАХ ХІМІЇ ЄВГЕНА КОРОЛЯ
ЗВУЧИТЬ ПОЕЗІЯ ЛІНИ КОСТЕНКО

Людмила ВЛАСЮК

й двійки,
« Яалеставлю
роблю це так,
щоб не «вбивати» учнів,
а піднімати. Намагаюся,
аби оцінка не стала
батогом.

»

У послужному списку вчителя – численні нагороди різних рівнів.

Його уроки ніколи не хотілося прогулювати,
бо ці сорок п’ять хвилин перетворювалися на
справжнісіньку гру і суцільне цікаве дослідження.
Євген Король із Кримного, що на Старовижівщині,
ось уже майже півстоліття викладає школярам хімію.
Талановитий педагог, як ніхто інший, заслужив
цю високу державну нагороду — звання «Заслужений
учитель України». Недаремно ж такому наставнику
на заняттях аплодують!
на Франка працював учителем
біології у Смідинській середній
школі. А з 1972 року незмінним місцем роботи стала ЗОШ
І–ІІІ ступенів села Кримне. Викладав також астрономію, військову справу, а сьогодні трудиться
вчителем хімії. Успіхи дітей говорять самі за себе. За роки праці
Євген Король підготував 80 призерів районних, 74 учасники та
31 призера обласних, трьох учасників всеукраїнських олімпіад.
Педагог розпочинає розмову з філософських запитань,
демонструє власні дописи і спостереження, які занотовує у спе-

ціальний зошит, захоплюється
етимологією — наукою про походження слів. Про свій предмет говорить із запалом.
— Хімія має особливість, що
на її уроках можна показувати
досліди, а вони завжди привертають увагу, дають можливість
учням себе проявити, — розповідає Євген Тимофійович. — Я вже
відчуваю вагу років, але треную
пам’ять, розгадую кросворди,
виконую важкі завдання. Читання — цьому всьому фундамент.
Якщо вчитель не читає, зупинився у навчанні сам — він вмирає як
педагог. Дуже люблю поезію Ліни

За чотири десятиліття цей наставник став справжнім тренером
своєї незмінної шкільної команди.

Костенко, яку використовую і для
занять. «Бомбами влучили у спокій» або ж «Моє нечуване терпіння
іще ніхто не переміг». Хіба можна сказати краще? Змушую і дітей творити, навіть писати вірші,
щоб вони бачили хімію у поетичному образі. Коли у мене немає
настрою, дивлюся на вечірнє зоряне небо і відчуваю себе піщинкою, котра хоче осягнути оцю таємницю над головою. І тому я не
дивуюся, що зорі кличуть до себе
і надихають бажанням піднятися
до них. Кожен учень — то для мене
зіронька, і моє завдання — її засвітити.
Щоб молоді люди були успіш-

ними в житті, їх перш за все треба
навчити вчитися, запевняє Євген
Тимофійович.
— Я помітив, учні люблять,
щоб їм щось розповідали, крім
предмету, щоб ця розповідь не
була нудною, — продовжує педагог. — Ми повинні не «напихати» дітей знаннями, а допомогти
знайти себе. Запалений у школі
вогник горітиме все життя. І не
варто звинувачувати у невдачах
лише учнів, велика частка їхнього
неуспіху залежить від нас. У мене
був один випадок на педраді ще
за часів Радянського Союзу. Учителі почали жалітися, мовляв, що
то за виховання, коли діти «до-

ється — це дійсно так. Є нечемні
учні, але я стараюся обходити гострі кути без конфліктів, — каже
педагог. — А розумні діти як були
колись, так є і зараз. Тільки вони
стали більш практичні і деякою
мірою зруйновані психологічно.
Ми ж вважали, що живемо у найкращій країні світу, і від того були
щасливі. А вони сьогодні бачать,
що це не так, і цей психологічний
тиск має вплив на них. Я б не сказав, що сучасні діти гірші, просто
ми не навчилися глибоко оцінювати молоде покоління, яке перебуває на певній відстані від нас.
І від того наші душі не співзвучні
з їхніми, тому ми їх не розуміємо.
У 23 роки ми не дуже відставали
від п’ятнадцятилітніх. А зараз між
нами утворилася прірва, бо темп
розвитку в інформаційному світі
прискорився.
— Біда нашої держави ще й
у тому, що вчителями стають не
найкращі учні, — зізнається Євген Тимофійович. — А треба, щоб
найталановитіші ішли в школу,
наприклад, як у Японії, де спеціально відбирають найздібніших,
готують їх, тому що думають про
майбутнє. А нас сьогодні змушують виживати. Звідси і наша
жорстокість. А жити — це значить
проявляти людські якості. Колись
півдня чекаєш, поки в село приїде машина з хлібом, стільки ж

часу ще стоїш у черзі, але купиш
хлібину і йдеш додому щасливий.
Якось, не витримавши, зателефонував до першого секретаря райкому партії:
— Поясніть, будь ласка, чому
до цього часу немає хліба? Як ми
так байдуже керуємо?
— Хто говорить? — чую у відповідь. Думаю, якщо скажу, що
вчитель, то добряче дістанеться.
Представився працівником радгоспу імені Жданова. — А чому ви
так амбіційно зі мною розмовляєте? — не заспокоюється чиновник.
Я ж, ледь стримуючи сміх, відповідаю:
— Голодна людина завжди
збуджена.
Отак і ми: втрачаємо авторитетний статус учителя через свій
внутрішній голод і спустошення.
Як би хто не думав і що б не говорив, але майбутнє бажаної для
нас України твориться за шкільною партою. Чому футбольні команди, які мають чудових гравців,
потребують тренера? Бо з професіоналом вони демонструють
кращу гру. Так само і з учителем.
Євген Тимофійович мріяв бути
вченим, натомість запалив незгасиму іскру за ці чотири десятиліття у серцях багатьох вихованців.
Справжній тренер своєї незмінної
шкільної команди.
— Треба вірити в дитину, аби
вона відчувала, що її люблять, що
вчитель старається не просто відбути урок, а вкласти у нього душу,
— наголошує педагог. — Я ставлю
й двійки, але роблю це так, щоб не
«вбивати» учнів, а піднімати. Намагаюся, аби оцінка не стала батогом. Бо тільки те, що породжене почуттями, запам’ятовується.
Треба, щоб уроки були емоційними. А для цього варто жартувати
з учнями. Перше, що я запитую
в них, коли заходжу в клас: «Як настрій?» Потім пишу на дошці: «Задоволення, нудьга, сум…» Наприкінці занять діти вибирають свої
відчуття. Тільки щаслива людина
може виховати щасливого учня.
Тільки у цьому випадку відмінник
у навчанні зможе стати відмінником у житті.
Євгене Тимофійовичу, вчителі теж потребують нашої любові, і чим далі, тим більше.
Головне — не боятися і не соромитися їм про це говорити…
Люблю Вас! n

n Варто знати
Українські землевласники стають
дедалі вибагливішими до сільськогосподарської техніки. При купівлі
нового трактора вони прагнуть кращих
технічних характеристик, високого
рівня керованості, нового дизайну
та комфорту. Довго придивляються,
аналізують і лише потім роблять свій
вибір. Для деяких господарів земельних ділянок раціональним вибором
став оновлений трактор 5244НРХ від
ДТЗ із його перевагами

и зустрілися з одним із досвідчених аграріїв із Рівненщини.
Після недовгих роздумів восени минулого року Володимир придбав
5244НРХ. Він його вже випробував і дуже
задоволений своїм вибором. Насамперед ми запитали, що саме подобається
землеробу в цій моделі.
І ось що із захватом розповів нам
про знайомство з 5244НРХ рівненський
господар Володимир:
«Склалося враження, що я сів за
кермо іномарки!
Перше, що привабило в цьому тракторі у порівнянні з усім, що я бачив, — це
широченні крила, бризковики і навіть
підсідельний захист — це захищає від
пилу, бруду, працювати можна з ком-

М

Основні переваги ДТЗ 5244НРХ:
історія землероба з Рівненщини

*

фортом. Робоче місце відрізняється від
усіх тракторів — вражає його простір,
підніжка для зручної посадки, гумовий
килим, гумові накладки на педалях,
ніяких важелів під ногами, м’яке сидіння,
великі дзеркала, панель приладів з регулюванням яскравості. Задній навісний
механізм помітно масивніший за той, що
бачив у інших машин. Високий повітряний фільтр має аж 5 ступенів очистки! Є
датчик наявності води в паливній системі
— я такого не бачив у жодного трактора,
лише чув. А ще великий бак, додатковий
гідровихід, широкі колеса, найбільший
кліренс та вага серед інших марок.
Особливої уваги заслуговує двигун.
Якщо порівнювати з тими, що я дивився,
— то там було всього 1531 см3. А у цього
нового трактора об’єм двигуна збільшений — аж до 1908 см3! Я уявив, наскільки
легше буде орати і тягати важкий вантаж!

Ще й моторесурс більший, ніж у інших
тракторів.
Хочу також сказати про тришвидкісну
коробку передач із реверсом, змінити
напрямок можна одним рухом, передачі
перемикаються дуже легко і трактор працює тихо.
Після того, як дізнався про 2 роки
гарантії (такої ніде нема!), про те, що
всі запчастини завжди є в наявності,
— я лише кивав продавцю, усміхався
і думав про те, що хочу скоріше забрати
свого коня на поле!»
Володимир, 39 років, Рівненська обл.
Отже, Володимир працює з 5244НРХ
близько 5 місяців і немає жодних
нарікань. До речі, два його односельці
продали свої старі трактори і придбали
цю модель.
ЧОМУ ЗЕМЛЕРОБИ ОБИРАЮТЬ
САМЕ 5244НРХ?

Перевага 1 — потужний двигун,
24 к. с.
Традиційний для тракторів цього
класу об’єм двигуна лише 1531 см3,
а у 5244 НРХ він збільшений на 25% — аж
до 1908 см3! Саме цей показник надає
трактору солідний запас потужності,
який уже відчули в роботі на полі його
власники.
Перевага 2 — ідеальна трансмісія
На трактор встановлена додаткова
реверсивна коробка передач — тобто три
швидкості з трьома діапазонами і з реверсивним редуктором надають 9 швидкостей вперед і 9 назад: (3х3)+(3х3).
Передачі перемикаються легко і чітко,
контроль швидкості простий, як ніколи,
— на цьому теж акцентують увагу господарі.
Перевага 3 — ергономіка і дизайн
Панель приладів з інформативним

регіоні України, запчастини доступні та
завжди в наявності, тож з обслуговуванням у власників не виникає жодних
питань.
Про ще більше переваг ви можете
дізнатись на нашому сайті ДТЗ!
+38 (0562)3-44-555
+38 (099)23-44-555
+38 (067)16-11-000
www.dtz.ua
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Вітаємо!

Сьогодні 5
50-річний ювілей відзначає генеральний
директор ТзОВ «БРВ – Україна», депутат Нововолинської
міської ради, ххороший сім’янин, надійний друг і просто
лю
прекрасна людина
Олександр Іванович
ГОЦКА.
Щ
Щиро вітаємо! Нехай міцне здоров’я, оптимі
мізм і відчуття потрібності не покидають вас ще
ба
багато
років, а любов близьких і повага колег
з
зігрівають,
додають сил і натхнення на всіх
ж
життєвих
дорогах!
Щасливий той, кого шанують люди
За труд, за щирість, за тепло душі.
Нехай добра і сонця вам прибуде,
Нехай до серця старість не спішить.
В щоденні – успіхів, везіння,
У справах – вічного горіння!
Друзі.

Слово – зброя!
ОТОЖ КОМОЮ
НЕ ВИДІЛЯЄМО!

Не вмирає душа наша,
Не вмирає воля.
І неситий не виоре
На дні моря поле.
Не скує душі живої
І слова живого.
Не понесе слави
Бога,
Великого Бога.
Тарас ШЕВЧЕНКО.

Як правильно боротися?
Від дієслова боротися часто
неправильно утворюють
н
особові форми. У множині
о
слід казати боремося, а
не боремся, борються, а не
боряться, як це частенько чуємо й
читаємо.
Запам’ятайте: боремося –
борються.

Отож вживається
в значенні «так-от» з
дієсловами наказового
ні,
способу при спонуканні,
заохоченні до чогось,
при висловленні поради,
перестороги тощо.
«Бач, в Синопі, султане, Клубки
диму в’ються?
Отож твої моряки з Нахименком б’ються (Петро ГУЛАКАРТЕМОВСЬКИЙ). «Коні у вас
добрі, – отож зразу і поганяйте до
Вінниці» (Михайло СТЕЛЬМАХ).

НАВЕСНІ ДОЩ
ІДЕ Й ПАДАЄ...

Прийменник у(в) вказує, що
дія спрямована всередину предмета, простору, а до — що дія
відбувається в напрямі до них.
Коли мається на увазі рух до міста,
села, селища, то треба ставити
прийменник до.
Поїхав до Львова, до Луцька.

Обидва варіанти сполучень дієслів іде й падає
з іменником дощ можна спокійно використовувати
у мовленні: дощ
в
іде
ід і дощ падає.
Зверніть увагу на закінчення
-ах: дощ стукає по
че
вікнах.
Не «по вікнам», «по воротам»,
як часто люблять сказати.
Тож дощ стукає по вікнах,
а м’яч летить по воротах.

Біля – улюблений
прийменник закоханих

ТИХЕНЬКИЙ ДОЩ ПАДАЄ
НА МІСТО...

Куди поїхати навесні:
у Львів чи до Львова?

Адже вони часто призначають
зустрічі біля чогось:
біля годинника, біля університету...
Отож прийменник біля вживається тільки на означення місця:
зупинився біля будинку, став
біля батька.
Прийменник біля не потрібно
використовувати на позначення
приблизної кількості «біля ста»,
часу «біля десятої». Правильно сказати: близько (коло) ста,
близько десятої години.
Р

цифровим табло. Місце водія — просторе і комфортне, оснащене регульованим сидінням. Засоби керування
розміщені ідеально, не заважають
і зручні під час роботи. Дизайн — сучасний і стильний.
Перевага 4 — ексклюзивна гарантія 2 роки (!)
Виробник свідомо йде на цей крок,
тому що впевнений у якості свого «випускника», а сервісні центри є в кожному
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Так тихо серце плаче,
Як дощ шумить над містом.
Нема причин неначе,
А серце ревно плаче!
О, ніжно як шумить
Дощ по дахах, по листю!
У цю тужливу мить
Як солодко шумить!
Артюр РЕМБО
в перекладі Максима
РИЛЬСЬКОГО.
Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК
(e-mail: volyn.lyst@
gmail.com)
Л

А

М
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n Футбол
Фото dynamo.kiev.ua.
Фото tribuna.ua.

Ось вам «то яма, то канава»: забили то Ракицький, то Караваєв!

НАГНАЛИ ТРОХИ ХМАР
НА КРАЇНУ ВРАНІШНЬОГО СОНЦЯ!
36-річний Руслан Ротань всоте вийшов у складі збірної України,
а волинянин Тарас Романчук дебютував за збірну Польщі…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

овариський матч. Японія —
Україна — 1:2 (0:1 – Ярослав
Ракицький, 21 хв.; 1:1 – Томоакі
Макіно, 41 хв.; 1:2 – Олександр Караваєв, 69 хв.)
27 березня. Льєж (Бельгія). Стадіон
«Моріс Дюфран». Головний суддя Барт
Вертентен (Бельгія).
Україна: Андрій П’ятов, Едуард Соболь (Микола Матвієнко, 61 хв.), Ярослав Ракицький, Іван Ордець, Богдан
Бутко (Олександр Караваєв, 62 хв.), Тарас Степаненко, Руслан Маліновський
(Віталій Буяльський, 61 хв.), Євген
Коноплянка (Віктор Циганков, 79 хв.),
Олександр Зінченко (Руслан Ротань,
80 хв.), Марлос (Іван Петряк, 90+3), Артем Бєсєдін. Головний тренер Андрій
Шевченко.
Підопічні Андрія Шевченка після не
надто виразної нічиєї у матчі зі збірною Саудівської Аравії зустрічалися з
японцями. Таким собі феноменом сучасного світового футболу. Адже збірна
Японії лише 1998 року зуміла вперше
пробитися на Чемпіонат світу, фінальна
частина якого відбувалася у Франції.
На наступний ЧС-2002 японці — разом із південнокорейцями — кваліфікувалися «автоматом» на правах господарів. Проте згодом вони пробилися
й на чотири наступні футбольні світові
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Відразу якось уявилася
картина: ЧС-2026,
фінальний поєдинок
Україна — Бразилія —
і переповнений стадіон
стоячи вітає 44-річного
Руслана Ротаня у його
150-му поєдинку в складі
Національної команди!

»

форуми — включно з ЧС-2018. Шість
мундіалів підряд — це вам не жарти! До
того ж японці здобули чотири із семи
останніх Кубків Азії!
І так приємно, що підопічні Андрія
Шевченка в цьому поєдинку не розчарували.
Наші відкрили рахунок в середині
першого тайму. Після дальнього удару
Ярослава Ракицького м’яч — з рикошетом від голови гравця збірної Японії Наоміті Уеди на прізвисько «Крокодил» —
влетів у ворота!
Ну а за п’ять хвилин до перерви наші
пропустили – знову після триклятого
стандарту! Андрій П’ятов таки дотягнувся до м’яча після удару головою Томоакі Макіно, проте повноцінно парирувати
його не зміг. Вкотре пропускаємо гол,
якого не повинно б бути…
К
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Ближче до середини другого тайму
Шевченко зважується на першу заміну — відразу потрійну. Зокрема, замість Богдана Бутка на полі з’являється
Олександр Караваєв.
А трохи згодом Євген Коноплянка виводить Караваєва на прекрасну
ударну позицію. В того є і час, і простір
— тож він холоднокровно розстрілює
кут воріт Ейдзі Кавасіми! Це був перший гол гравця «Зорі» у футболці Національної збірної. Хай і в товариському
матчі, проте справді пам’ятний та переможний.
«Під занавіс» поєдинку японці таки
спромоглися на штурм українських воріт, однак відігратися не змогли. Ну а
загалом до продемонстрованої нашими гри претензії справді є, хоча на багатьох вона справила таки оптимістичне враження.
Ну а ще поєдинок з Японією став
«матчем маленьких ювілеїв». Руслан
Маліновський вдесяте вийшов у складі Національнохї збірної, Богдан Бутко
вдягнув «футболку з тризубом» 30-й
раз, Ярослав Ракицький — 50-й, Євген
Коноплянка — 70-й, Андрій П’ятов —
80-й…
Проте всі ці досягнення беззастережно тьмяніли на тлі подвигу 36-річного Руслана Ротаня. За десять хвилин до
фінального свистка наш ветеран сподобився всоте вийти на поле у складі

збірної Ук
України і таким чином доєднав якому досі перебуватися до «клубу»,
«к
Анатолій Тимощук (144 матчі)
ли лише А
та Андрій Шевченко (111).
Після гри Ротань скромно заявив,
що сотий матч за збірну — всього лиш
статистика. Натомість молоді партнери
статистик
«вікового» гравця у своїх коментарях
поєдинку навперебій взялися чи
після поє
захоплюватися Русланом, чи то трото захопл
кепкувати з нього. Скажімо, Олекхи кепкув
сандр Зінченко
заявив, що для нього
Зі
це величезна
честь — бути заміненим
велич
самим Русланом
Ротанем. Натомість
Р
Артем Бєсєдін висловив упевненість, що його одноклубнику цілком
до снаги
довести кількість зіграних
сн
за збірну
поєдинків до 150-ти…
зб
Відразу
якось уявилася карВ
тина:
тин ЧС-2026, фінальний поєдинок
Україна — Бразилія — і
ди
переповнений
стадіон стоячи
п
вітає
44-річного Руслана Ров
таня у його 150-му поєдинку
в складі Національної команди! Ну а
трохи згодом похнюплені «чарівники
м’яча» на чолі з 34-річним Неймаром із
заздрістю споглядають, як наш Руслан
переможно здіймає над головою Кубок
світу. До речі, вже вдруге в житті — бо
ЧС-2022 ми, звісно, теж виграємо…
А якщо серйозно, то загалом серед
«товарняків» вівторка чи не найпомітнішою подією став розгром Іспанією Аргентини з рахунком 6:1. І хай за латиноамериканців у Мадриді не грав Ліонель
Мессі та ще кілька «зірок» — на певні
роздуми щодо фаворитів майбутнього
ЧС це наштовхує.
Ну а корінний волинянин, випускник СНУ імені Лесі Українки і ровесник української Незалежності Тарас
Романчук остаточно «перетворився на
поляка», дебютувавши за «Кадру» в її
переможному поєдинку (3:2) з Південною Кореєю. Кажуть, що, вийшовши
в «старті», екс-ковельчанин затягував
«Jeszcze Polska nie zginela» голосніше
за Роберта Левандовського, Лукаша
Піщека та Каміля Гросицького, разом
узятих! Ну що ж, буває і таке…
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ШЕВЧЕНКО, головний
тренер Національної збірної України:
«Задоволений
змістом гри. Звичайно, крім пропущеного гола, де ми
не розібралися в ситуації. Також не
сподобалися останні п’ять–сім хвилин, коли ми втратили концентрацію,
втратили контроль, дозволили супернику відчути, що він може повернутися в гру. Хоча до того мали достатньо
моментів, щоб забити більше, але
кінцівку провели дуже погано…
Буду тільки радий за Ротаня, якщо
він поб’є мій рекорд за матчами в
збірній. Ми вже його привітали, сподіваємося, він буде нам допомагати й
далі». n

А

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
Дівчина катає біля будинку у
вiзку немовля. До неї підходить
її колишня однокласниця і
каже:
— Давно не бачилися! Ну
треба ж, дитина, як дві краплі
води, схожа на твого чоловіка.
Дівчина дивиться на дитину,
замислюється:
— І правда схожа. Це
сусідка з третього поверху
попросила мене погуляти
з нею.
:)) :)) :))
У суді слухають справу про
розлучення.
Дружина:

— Я вимагаю, щоб нас
розлучили: чоловік без мого
відома продав усі каструлі, а
гроші пропив.
Чоловік:
— Я теж прошу нас
розлучити: зникнення каструль
ця ідеальна господиня виявила
тільки на сьомий день.
:)) :)) :))
Якщо вам налили чай по
вiнця, то це не від щедрості, а
щоб вам не вдалося покласти
туди цукор.”
:)) :)) :))
Начальник звертається до
підлеглих:
— Не треба називати мене
«бос», «шеф».
— А як вас називати?
— Наприклад, «годувальник».
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РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки
впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля
27.03.2018р.
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на
довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)
2018326397
(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність,
яка підлягає оцінці впливу на довкілля
Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Любешівагроліс», код ЄДРОУ 35298111, інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.
Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Любешівагроліс»,
44200, Волинська обл., Любешівський
район, смт Любешів, вул. Незалежності,
1А, телефон 80336230058. Директор —
Симонович Віктор Петрович.
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Проведення санітарно–оздоровчих
заходів (суцільне рубання санітарне)
на території Національного природного
парку «Прип’ять—Стохід» (господарська зона) згідно з актом лісопатологічного обстеження лісових насаджень у
природно–заповідному фонді ДП СЛАП
«Любешівагроліс» Волинського ОУЛМГ
від 01.03.2018 р. на підставі спеціального дозволу — лісорубного квитка.
Технічна альтернатива 1.
Технічна альтернатива 2.
3. Місце провадження планованої
діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Проведення санітарно–оздоровчих
заходів (суцільне рубання санітарне)
на території Національного природного
парку «Прип’ять—Стохід» (господарська зона) ДП СЛАП «Любешівагроліс» на площі 62,4 га, загальна маса —
10527 м куб., а саме:
Гірківське лісництво — 18,2 га,
2566 м куб.
Залізницьке лісництво — 5,1 га,
997 м куб.
Люб’язівськ лісництво — 18,9 га,
3199 м куб.
Любешівське лісництво — 20,2 га,
3765 м куб.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
4. Соціально–економічний вплив
планованої діяльності.
Планова діяльність у вигляді проведення санітарно–оздоровчих заходів
(суцільне рубання санітарне) на території Національного природного парку «Прип’ять—Стохід» (господарська
зона) ДП СЛАП «Любешівагроліс» носить позитивний характер. Найбільш
важливим із екологічних та соціально–
економічних факторів є оздоровлення
лісових насаджень від ураження шкідниками та хворобами лісу, забезпечення паливною сировиною місцевого населення, соціальні заклади та частково
деревообробний цех підприємства,
поповнення доходів державного та
місцевого бюджетів, забезпечення за-

йнятості населення та створення нових
робочих місць.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва
тощо).
Проведення санітарно–оздоровчих
заходів (суцільне рубання санітарне) на
території Національного природного
парку «Прип’ять—Стохід» (господарська
зона) ДП СЛАП «Любешівагроліс» на площі 62,4 га загальною масою 10527 м куб.
6. Екологічні та інші обмеження
планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
При складанні карти технологічного
процесу розробки лісосік враховувати
вимоги Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про рослинний світ».
Дотримуватись Санітарних правил в
лісах України, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 27 липня
1995 р. №555 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня
2016 р. №756).
Під час розробки лісосік дотримуватись вимог «Правил пожежної безпеки
в лісах України», затверджених наказом
ДКЛГУ від 27.12.2004 р. №278 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24.03.2005 р. №328/10608), щодо місць
спалювання порубочних решток, влаштування мінералізованих смуг тощо.
Під час розробки дотримуватись
«Правил охорони праці для працівників
лісового господарства та лісової промисловості», затверджених наказом
ДКЛГУ від 13.07.2005 року №119 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22.09.2005 року №1084/11364), щодо
безпечного перебування працівників на
лісосіках, наявності засобів індивідуального захисту, справних машин та механізмів, наявності будиночків для обігріву
тощо.
щодо технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2.
7. Необхідна еколого–інженерна
підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
Додаткового еколого–інженерного
захисту не потрібно
щодо технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи
щодо територіальної альтернативи 2.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
Клімат та мікроклімат — вплив не передбачається.
Повітряне середовище — потен-
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ційний вплив планової діяльності на
повітряне середовище передбачає
здійснення мінімальних викидів забруднюючих речовин під час спалювання
порубочних решток, від роботи двигунів
тракторів та автомобілів під час трелювання та вивезення деревини, роботи
двигунів бензопил під час звалювання
та розкряжування деревини.
Грунт — незначне порушення лісової підстилки під час вивезення та трелювання деревини, потенційний вплив
на тваринний світ через підвищення
рівня шуму під час вивезення та лісозаготівлі.
щодо технічної альтернативи 2
щодо територіальної альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії
видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля
та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і
частину статті 3 Закону України «Про
оцінку впливу на довкілля»).
Планова діяльність належить до першої категорії, а саме: п. 21, частина 2
статті Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність
значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік
держав, довкілля яких може зазнати
значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень
та рівень деталізації інформації, що
підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля відповідно до ст.6
ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»
№2059–VIII від 23 травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на
довкілля та можливості для участі в
ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний
вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля — це
процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь–
якої додаткової інформації, яку надає
суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під
час громадського обговорення, під час
здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом
мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим
цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу
на довкілля у рішенні про провадження
планованої діяльності, зазначеного у
пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з
оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без
оцінки впливу на довкілля та отримання
рішення про провадження планованої
діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкіл-

ля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі,
зокрема на стадії обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з оцінки впливу на довкілля, а також на
стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів
громадськості надається можливість
надавати будь–які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля
та планованої діяльності, а також взяти
участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню
до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 20 робочих днів від дня
оприлюднення цього повідомлення на
офіційному веб–сайті уповноваженого
органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення,
зауваження і пропозиції до планованої
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення).
Це значно спростить процес реєстрації
та розгляду ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і
пропозицій громадськості вони будуть
розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля та передані суб’єкту
господарювання (протягом трьох робочих днів від дня їх отримання). Особи, що
надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їхніх персональних даних. Суб’єкт
господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний
врахувати повністю, врахувати частково
або обґрунтовано відхилити зауваження
і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з
оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з
оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження
планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої
діяльності буде спеціальний дозвіл на
використання лісових ресурсів — лісорубний квиток, що видається Волинським обласним управлінням лісового
та мисливського господарства (орган,
до повноважень якого належить прийняття такого рішення).
15. Усі зауваження і пропозиції
громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня
деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, необхідно надсилати
до
Міністерства екології та природних
ресурсів України: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035,
відділ оцінки впливу на довкілля.
m.shimkus@menr.gov.ua
тел. (044)206-20-89.

Р Е К Л А М А

ДО УВАГИ
НАСЕЛЕННЯ!
ПРИЙМАЄМО ЗАМОВЛЕННЯ
НА УГОРСЬКІ БРОЙЛЕРНІ ІНДИКИ
породи БІГ - 6Н (ростуть до 30 кг).

Тел. для довідок:
0667104092, 0975383107.

Видалення
аварійних
дерев.
Тел.
067 332 38 92.
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ПЕРЕКРИВАЄМО ДАХИ І ЗВОДИМО НОВІ,
УТЕПЛЮЄМО ДАХИ, ГОРИЩА МIНВАТОЮ.
Пiдшивка підсафідкою,
вагонкою, металопрофілем,
встановлюємо водостічну систему.
Складаємо кошторис,
доставляємо матеріали.

Тел. 0988381301.

14
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З РОСИ І ВОДИ!

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
90 років від дня народження святкуватиме 1 квітня дорога матуся, любляча бабуся,
найкраща прабабуся, жителька села Сокиричі Ківерцівського району
Ніна Василівна
ДИДЮК.
Матусю, бабусю, ви наша єдина,
Вас щиро вітає уся родина.
Діти, внуки, правнуки вам, дорогенька,
Шлють щирий уклін низенько.
За молодість нашу, за ласку й тепло
Дай Боже вам жити
і горя не знати,
Щоб сотую весну
з нами зустрічати.
З повагою,
шаною та любов’ю
діти, внуки, правнуки.

2 квітня святкуватиме 60-річний ювілей добрий господар, чоловік, тато, люблячий дідусь, житель села Фаринки Камінь-Каширського району
Анатолій Дмитрович
ЛЕБИЧ.
Бажаєм здоров’я багато, хай щастя
і мир залишаються в хаті, хай горе обходить завжди
стороною, а радість приходить і ллється рікою. Хай
довго всміхається сонце і небо, хай Бог береже вас
весь час. Та іншого щастя нам більше не треба, живіть
із нами і для нас. Ваш ювілей, то мудрості пора, хай
сонце світить вам завжди і вік ваш за 100 літ минає,
та на поріг хвороб і старість не пускає. Щоб не боліли
натруджені руки, хай гордістю будуть вам діти й онуки. І завжди збігаються наші дороги
до отчого дому, до рідних порогів.
Низький вам уклін.
З любов’ю
дружина, діти, внуки.

Р

Е

К

Л

А

М

76-й рік народження 27 березня
відзначив тато, дідусь, житель села Богунівка Горохівського району
Анатолій Максимович
МІСЮРА.
У праці роки пролетіли,
Неначе ластівки блакить.
Хай серце ваше молодіє,
Душа хай піснею бринить.
Бажаємо жити довгі роки
Не знати горя і біди.
Бажаємо щастя і здоров’я
Сьогодні, завтра і завжди.
Хай вас обминають невдачі і грози,
Хай тільки від щастя з’являються сльози,
Ми вам посилаємо
ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа.
З повагою
дочка, зяті, внуки.

А

ПП БУРМАКА Н. П.

31 березня, 14 та 21 квітня
відбудеться індивідуальний прийом лікарями
ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування ? анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6 (Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел. (0332) 75'11'75, 20'05'55, моб.: 095'808'20'53,
098'388'88'36, 063'241'25'51.
м. Рівне, тел. (0362) 43'57'58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Крупської, 1/1 (0472) 63'16'16, 63'25'28.

РЕАЛІЗУЄМО:

ДВОСПАЛЬНІ ЛІЖКА.

КОМБІКОРМ
(для тварин і птиці),
ПТИЦЮ (бройлер,
качка, м’ясояєчна,
гуска, індик).
Доставляємо по області.

Продаємо НАСІННЯ
ГОРОХУ сорту
Готівський (Чехія),
2 репродукція,
гречки Арно,
2 репродукція.
Тел. 0673320024.

Ліцензія Серія АВ № 539362

Матеріал – вільха, ясен, сосна.

Ціна 2 500 грн.

Тел.: 066-408-77-76,
067-362-95-32, 067-332-62-50,
067-332-68-00.

Тел.
0664117016.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ ТА ОХОРОННИЦЬ.
Метод роботи — стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.: 067 361 88 59, 067 361 47 27.

ТзОВ «Ківерцівське РТП»
надає послуги:

ремонт автотракторних двигунів;
шліфування колінчастих валів;
ремонт паливної апаратури;
ремонт ПД?10, П?350;
ремонт компресорів КамАЗ,
ЗІЛ?130, Т?150, МАЗ;
автомобільні перевезення;
токарні, слюсарні послуги.
Якість гарантуємо.

м. Ківерці, вул. 17 Вересня, 49,
тел.: (03365) 2'21'70, 0677767599,
0990339210.

Sandra OLEK

рибульцем був гарний
білий пухнастий кіт.
Щойно переступила
поріг,
він
ліниво
підвівся з килимка, на якому
сидів, неспішно підійшов до
мене, потерся об ноги.
Один котяра пішов на гульки,
то привів собі на заміну іншого.
Подумавши так, почала плакати.
Кіт здивовано глянув на мене,
але почав лащитися з подвійною
силою і при цьому голосно
муркотіти. Мимоволі нахилилася
й погладила пухнастика.
Настав час спати. Я підійшла
до ліжка, де ще вчора поряд зі
мною мирно похропував Андрій,
і знову залилася сльозами. Кіт
почекав, поки ляжу, примос(
тився поряд, муркаючи й наче
наспівуючи: «Мур(ня, мур(ня, не
плач, все, що було, — дур(ня».
Заколисана такою колисковою,
не помітила, як і заснула, та так
міцно, що не почула дзелень(
чання годинника. Але пухнастик
і тут мені допоміг. Йому
набридло спати й він почав
гратися моїми кучерями. Я
прокинулася. Ми пішли на
кухню. Поки готувала сніданок,
кіт сидів на килимку й терпляче
вислуховував мою сповідь про
нещасне кохання.
«І як тобі це подобається? –
звернулася до нього. – Поки був
босий(голий, то жив зі мною, а
щойно знайшов хорошу роботу,
то за п’ять хвилин вже йому
стара стала. А ми ж із ним
ровесники. Що ти на це
скажеш»?
Кіт недовго думав. Він знову
повторив: «Мур(ня, мур(ня, не
плач, все, що було, — дур(ня».
Це діяло дуже заспокійливо,
краще, ніж снодійне.
Через кілька днів такого
лікування мені й справді стало
легше. І дійсно, хіба на всьому
світі тільки один Андрій?
«Знайшов молодшу», – пере(
кривляла його, стоячи перед
дзеркалом. І продовжила: «Але в
мене, на відміну від тебе, нема
залисин і пивного живота. Та й
ніхто ніколи не давав мені моїх
законних тридцять п’ять. А в
транспорті, просячи передати на
проїзд, ще й досі кажуть:
«Дівчино».
За місяць я остаточно
позбулася думок про Андрія.
Навіть якось аж розквітла. І як
було собі не подобатися, коли
кіт, зустрічаючи мене з роботи,
терся об мої ноги
і наче
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з історією для душі!
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■ На поворотах долі

«

«ÕÐÅÑÒ» ÍÀ ÊÎÕÀÍÍ²
Він забіг до моєї квартири саме в той момент, коли Андрій
сказав, що йде назавжди, бо покохав молодшу. Це виглядало
так, наче тіло мого колишнього покинуло мою оселю, а душа,
зазнавши видозміни, таки повернулася до мене. Я помітила
прибульця лише через кілька годин, коли, наплакавшись у
спальні, зайшла до кухні попити чаю
намуркував: «Кра(си(ва, кра(си(
ва».
Я й справді стала такою, як
багато років тому, коли ми
вперше зустрілися з Андрієм.
Тепер мені дихалося легко.
Жилося весело. З колишнім
зустрілася на одній із вечірок,

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 2 КВІТНЯ
06:00 Мультфільм
06:15, 22:45 «Слідство вели... з
06:00, 15:40 М/с «Чорний Джек»
Леонідом Каневським»
06:25 ПРОФІЛАКТИКА!!! 14:00
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини
Перша шпальта 14:30 Радіо. День
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
15:00, 21:00 Новини 15:15
Інтером»
Лайфхак українською 15:25 М/с
10:10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
«Гон» 16:10 Хто в домі хазяїн?
12:00 Новини
16:35 Телепродаж 16:55
12:25 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
Розсекречена історія 18:00
Інформаційна година 19:00
МАЛИНІВЦІ»
Розважальна програма з Майклом 14:20 Х/ф «ТИ A МЕНІ, Я A ТОБІ»
Щуром 19:40 До справи 20:15 16:10 «Чекай мене»
Війна і мир 21:30 Новини. Спорт 18:00, 19:00 Ток(шоу «Стосується
21:50 Телевізійний серіал
кожного»
«Окуповані» 22:40 Д/с
«Найекстремальніший» 23:35 Т/с 20:40 Т/с «Заради кохання я все
зможу!»
«Доньки Єви. Історія Девори»

УТ1

1+1

16

Я ствердно хитнула головою.
— Чим він займається?
— Любить мене.
— Це помітно. Ким працює?
— Психологом.
— Це теж видно. А як його
звати?
— Пушок.
— Що? – аж хитнулася
подруга.
— Так. Пушок. І «він» – це мій
кіт.
— Негайно позбався його, –
категоричним тоном наказала
подруга.
— Чому? Він загоїв мої рани.
Не п’є, не курить, не скандалить.
— Бо кіт – це хрест на

УКРАЇНА

07:50 «Світами за скарбами»
11:15 Х/ф «ВАМ І НЕ СНИЛОСЯ»
13:05 «Битва екстрасенсів 18»
17:30, 22:00 «Вiкна(Новини»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
19:55, 22:40 «Слідство ведуть
екстрасенси»
23:35 «Один за всіх»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45, 19:20 Надзвичайні новини
06:35, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
10:10 Антизомбі
11:10, 13:20 Секретний фронт.
Дайджест
13:45 Х/ф «ФОРСАЖA4»
16:20 Х/ф «ФОРСАЖA5:
ШАЛЕНА П’ЯТІРКА»
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес(3»
22:30 Свобода слова

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Україною
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
19:30 ТСН: «Телевізійна
09:30 Зірковий шлях
служба новин»
11:30 Реальна містика
09:30 «Чотири весілля»
11:00, 12:20 «Одруження наосліп» 13:30, 15:30 Агенти
справедливості(5 12+
12:50, 14:05, 15:30 «Міняю жінку»
16:00 Історія одного злочину (2
17:10 Т/с «Мама»
16+
20:30 «Секретні матеріали»
НОВИЙ КАНАЛ
18:00 Т/с «Обручка з рубіном»
21:00 Т/с «Сувенір з Одеси»
05:34,
06:49 Kids Time
19:45 Ток(шоу «Говорить Україна»
22:00 «Гроші 2018»
05:35 М/с «Луні Тюнз шоу»
21:00
Т/с
«Добрі
наміри»
23:15 «Голос країни 8»
23:30 Х/ф «БРЕХУН, БРЕХУН» 06:50 Т/с «Бібліотекарі»
11:20 Х/ф «ПУСТУН»
ІНТЕР
СТБ
13:10 Х/ф «ІСТОРІЯ ЛИЦАРЯ»
05:30, 20:00 «Подробиці»
05:55, 15:35 «Все буде добре!»
15:50 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І

влаштованих нашими спільними
друзями, і він спершу мене навіть
не впізнав. А розгледівши, поці(
кавився, що я думаю про те, щоб
нам знову жити разом. Ми ж,
мовляв, кохаємо одне одного. На
це відповіла йому мудрими
словами мого домашнього

Т Б

лікаря: «Мур(ня, мур(ня».
— Що ти сказала? Мені
вчулося «дурня».
— Саме це я мала на увазі.
— У тебе хтось з’явився, – не
спитала – ствердила подружка,
побачивши мене на вулиці. – Ти –
шикарна. Живете разом?

2+2

06:00 Мультфільми
НАПІВКРОВНИЙ ПРИНЦ»
08:00 Т/с «Атлантида 2»
19:00 Ревізор. Крамниці
08:55 «Нове Шалене відео
21:10 Таємний агент
по(українськи»
22:50 Таємний агент. Пост(шоу
11:05 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ
МЕГА
ВУЛКАНА»
06.00 Бандитська Одеса 08.00, 12:45 Т/с «Команда»
00.30 Правда життя 09.00, 22.40 16:30 Х/ф «ВТІКАЧІ»
Мегазаводи 09.50 Азія класу
18:15 «Спецкор»
люкс 10.40 Дракула та інші
18:50 «ДжеДАІ»
11.40, 04.20 Містична Україна
19:20 «102. Поліція»
12.20 Прокляття Че Гевари 13.10
20:05 Т/с «Опер за викликом»
Скептик 14.10 Речовий доказ
15.20, 21.40 Полювання на рибу( 21:00, 22:50 Т/с «Кістки 9»
монстра 16.10, 20.50 Мисливці за
ZIK
зброєю 17.10 Операція:
людожери 18.10 Диво з острова 07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест
Борнео 19.00 Фантастичні історії
23.40 Великі тирани 05.10
07:15 «МультZIK»
Дивовижна Індія
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
головне. Ранок. Новини
К1
08:15, 09:10 Д/ф «КультУра!»
06:30 «TOP SHOP»
09:50, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10,
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
17:10, 18:10 Перші про
08:20 «Красуні»
головне. Коментарі
09:00 «Карамболь»
12:00 Докаz
10:00, 16:30 Т/с «Беверлі(Хілс,
13:00, 15:00 Перші про головне.
90210»
День. Новини
11:45 «Навколо М»
16:00 Перші про головне. День.
12:40, 18:15 «Орел і Решка»
Дайджест
20:00 «Орел і Решка.
17:00, 19:00 Перші про головне.
Перезавантаження»
Вечір. Новини
21:00 «Орел і Решка.
18:00 Перші про головне. Вечір.
Рай та пекло 2»
Дайджест
22:00 «Бєдняков+1»
22:50 Х/ф «ДИЯВОЛ І ДЕНІЕЛ 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко
ВЕБСТЕР»

21:00 Перші про головне.
Підсумки
21:35 Гра Z вогнем
22:30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним
23:30 Док.фільм

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Шлях до Ельдорадо»
11.00 Т/с «Усі жінки ( відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00, 23.00 Панянка(
селянка
14.00, 21.00 Готель Галіція
15.00 Віталька
16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
18.00 Одного разу під Полтавою
20.00 «100 в 1»

ФУТБОЛ1
06:00 МЮ ( Свонсі. Чемпіонат
Англії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Маріуполь ( Динамо.
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 «Великий футбол»
12:05 Лас(Пальмас ( Реал.
Чемпіонат Іспанії
13:55 Сталь ( Олімпік. Чемпіонат
України
16:00 Чемпіонат Англії. Огляд
туру. Прем’єра
16:55 Топ(матч

Ê³ò ïî÷åêàâ,
ïîêè ëÿæó,
ïðèìîñòèâñÿ
ïîðÿä, ìóðêàþ÷è é
íà÷å íàñï³âóþ÷è:
«Ìóð-íÿ, ìóð-íÿ,
íå ïëà÷, âñå, ùî
áóëî, — äóð-íÿ».

»

любові. Маючи його, жінка
перестає бути мисливицею
на чоловіків і живе самотою.
Он і доказ. Всі знають, що
Андрій хотів повернутися, а
ти
відмовила.
Отож,
негайно…
«Дур(ня, дур(ня», – заспівав
мені кіт, коли ми лежали в ліжку
під ковдрою й слухали музику
першого дощу весни, що так
забарилася. Мені було тепло і
затишно. Ноги самі підняли мене
з ліжка й винесли на балкон. Була
північ. Щось заспівало в моїй
душі і вилилося тихенькими
словами: «Весна іде, красу
несе».
— «… і тій красі радіє все», –
несподівано підтримав мене
чоловічий голос поверхом вище.
А коли ми закінчили співати,
мужчина сказав: – Запросив би
вас до себе на каву, але…
— Ви одружені.
— Ні, якраз навпаки, я живу
сам. Просто ви маєте чоловіка.
Раніше часто бачив вас із ним.
– І я живу сама.
— То заходьте. Завтра ж
субота. Вихідний.
І я зайшла. Через кілька
місяців ми одружилися.
А ще через трошки
прибігла заплакана покинута
співмешканцем подруга і, як
ви думаєте, що попросила?
Вгадали.
Вона
сказала:
«Позич мені кота». ■

17:00 Барселона ( Рома. 1/8
фіналу (2001 / 2002)
Золота колекція Ліги
чемпіонів. Прем’єра
18:50 Челсі ( Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
20:40 Севілья ( Барселона.
Чемпіонат Іспанії
22:50 Журнал Ліги Європи
23:20 Ворскла ( Верес. Чемпіонат
України

09:00 Серіал «Чорна рада»
13:43, 19:30 «Тема дня» 14:10
Фольк ( music 15:00 Надвечір’я.
Долі 16:00 РадіоДень «Життя +»
16:20 Суспільний університет
17:13 Т/ф «Дисиденти. Микола
Руденко. Формулу життя
знайдено» 17:40 Музичний
проспект 18:00 Такти і факти
19:55 «Спорт для всіх» 20:30
Новини. Сурдопереклад

РТБ

АВЕРС

07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 6 с. 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40 Суботня
тема 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50
Служба розшуку дітей 17.10 Т/ф
«Марія Левитська. Театральний
романс» 17.40 Муз. фільм «То
рідна сторона» 17.55 Т/ф «Доля.
Григір Тютюнник» 1 с. 18.40 Вхід у
храм. Великий піст 19.25 Тема
дня 19.55 Слухати 20.00 Почерк
долі. Архієрейський хор
«Знамення» 20.50 Казки Сашка
Лірника

06.00 Шляхами Волині 06.30
Євромакс 07.00 Новини «На часі»
Спецвипуск 07.30 На часі. Неділя.
Повтор 08.00 Новини «На часі».
Спецвипуск 08.30 Феєрія мандрів
09.00, 16.00 Огляд світових подій
09.30 Завтра(сьогодні 10.00,
15.00 В гостях у Добрячка 10.20,
15.20 Англійські Класи 10.30,
15.30 М/с «Авто про добро»
11.00, 19.00, 20.00 Т/с «Пані
покоївка» 12.00, 17.00, 03.00
Знай більше! 12.30 Волинський
портрет 13.00 МузейОк 13.30,
00.30 Камерний оркестр
Рівненської філармонії 16.30 Сад.
Город. Квітник 16.45 Я тут живу
18.00 На часі 18.00 18.30 Як це
було 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі» 21.00 На часі
21.00 22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.00 Глобал 3000 23.30, 02.00
На часі 04.05 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини

Перезавантаження»
Коментарі
21:00 «Орел і Решка. Рай та пекло 16:00 Перші про головне. День.
2»
Дайджест
22:00 «Бєдняков+1»
16:10 Перші про
23:45 Т/с «Секс у великому місті»
головне.Коментарі
17:00, 19:00 Перші про головне.
2+2
Вечір. Новини
06:00 Мультфільми
18:00 Перші про головне. Вечір.
08:00 Т/с «Атлантида 2»
Дайджест
08:55 «Облом.UA.»
19:15 VOX POPULI
09:35, 18:15 «Спецкор»
20:00 Хард@ток@шоу «DROZDOV»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
21:00 Перші про головне.
10:55, 19:25 «102. Поліція»
Підсумки
11:50, 17:15 «Загублений світ»
21:35 Спецпроект «Плагіат»
13:50 «Нове Шалене відео по@
23:00 Громадська прокуратура
українськи»
України
15:30 Х/ф «МОРСЬКІ КОТИКИ 23:30 Док.фільм
ПРОТИ ЗОМБІ»
ТЕТ
20:20 Т/с «Опер за викликом»
06.00 Байдиківка
21:20, 22:55 Т/с «Кістки 9»
06.30 ТЕТ Мультиранок
ZIK
09.30 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ ДРУГ
07:00 Перші про головне. Ранок.
ШПИГУНА»
Дайджест
11.00 Т/с «Усі жінки @ відьми»
07:15 «МультZIK»
12.00 Чотири весілля
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
13.00, 19.00, 23.00 Панянка@
головне. Ранок. Новини
селянка
08:15, 09:10 Д/ф «КультУра!»
14.00, 21.00 Готель Галіція
09:50, 11:10, 15:10, 17:10, 18:10, 15.00 Віталька
22:00 Перші про головне. 16.00 Країна У
Коментарі
17.00, 22.00 Танька і Володька
12:00 FACE 2 FACE з Тетяною
18.00 Одного разу під Полтавою
Даниленко
20.00 «100 в 1»
13:00, 15:00 Перші про головне.
ФУТБОЛ1
День. Новини
13:10 Перші про головне. День. 06:00, 16:05 «Європейський

WEEKEND»
07:15 Хетафе @ Бетіс. Чемпіонат
Іспанії
09:00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
10:00, 15:40, 20:50, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Зірка @ Олександрія.
Чемпіонат України
12:10 «Великий футбол»
13:55 Севілья @ Барселона.
Чемпіонат Іспанії
17:20 Лас@Пальмас @ Реал.
Чемпіонат Іспанії
19:05 Маріуполь @ Динамо.
Чемпіонат України
21:00, 23:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
21:35 LIVE. Ювентус @ Реал. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА

20:00 «Орел і Решка.
Дайджест
Перезавантаження»
17:00, 19:00 Перші про головне.
21:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
Вечір. Новини
20:30 «Секретні матеріали»
16:00 Історія одного злочину @2 05:45 М/с «Луні Тюнз шоу»
УТ1
2»
18:00 Перші про головне. Вечір.
07:35 Т/с «Мерлін»
21:00 Т/с «Сувенір з Одеси»
16+
06:00, 15:40 М/с «Чорний Джек»
22:00 «Бєдняков+1»
Дайджест
11:00 Т/с «Друзі»
18:00 Т/с «Обручка з рубіном»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25, 22:00 «Одруження наосліп 4»
19:45 Ток@шоу «Говорить Україна» 12:00 Т/с «Статус відносин @ все 23:45 Т/с «Секс у великому місті» 19:15 VOX POPULI
13:00, 15:00, 21:00 Новини 06:35, 23:35 Х/ф «ФАЛЬШИВІ
складно»
ЗАРУЧИНИ»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
21:00 Перші про головне.
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
2+2
17:00, 19:00 Від пацанки до
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
Підсумки
Країно! 09:40 Д/с «Африка.
ІНТЕР
06:00 Мультфільми
панянки 16+
Небезпечна реальність» 10:35,
21:35
Гра
Z вогнем
СТБ
08:00 Т/с «Атлантида 2»
13:35, 16:35 Телепродаж 11:00 06:00 Мультфільм
21:00 Аферисти в мережах 16+
22:30 Перші другі
08:55 «Нове Шалене відео по@
06:25, 15:35 «Все буде добре!»
Д/с «Незвичайні культури» 12:00 06:15, 22:40 «Слідство вели... з
21:45 Суперінтуїція
23:30 Історична правда з
українськи»
08:25 «МастерШеф @ 7»
Леонідом Каневським»
Д/ц Смаки Культур 13:10
Вахтангом Кіпіані
МЕГА
09:35, 18:15 «Спецкор»
РадіоДень 13:55 Наші гроші
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 11:55 «Хата на тата»
ТЕТ
14:30 52 вікенди 15:15 Лайфхак
06.00
Бандитська
Одеса
08.00
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
17:30, 22:00 «Вiкна@Новини»
Новини
українською 15:25 М/с «Гон»
Правда життя 09.00, 22.40
10:55, 19:25 «102. Поліція»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
07:10, 08:10, 09:15 «Ранок з
06.00 Байдиківка
16:55 Війна і мир 17:40
Мегазаводи 09.50, 17.10
11:50, 17:15 «Загублений світ»
історія»
Інтером»
06.30 ТЕТ Мультиранок
ТАКАШОТАМ 18:00 Інформаційна 10:10, 12:25, 20:40 Т/с «Заради 20:00, 22:40 «МастерШеф.
Операція: людожери 10.40 Місця 13:50 «Помста природи»
09.30 Х/ф «КОРОЛЬ
година 19:00 Д/ц «Пліч@о@пліч»
сили 11.40, 02.10 Містична
15:25 Х/ф «ЖИТТЯ НА МЕЖІ»
Кулінарний випускний»
кохання я все зможу!»
СКЕЙТБОРДУ:
19:25 Д/с «Пригоди Остіна
Україна 12.20 Аджимушкай.
20:20 Т/с «Опер за викликом»
НАЙБІЛЬШ
Стівенса» 20:25 Складна розмова 12:50 Т/с «Що робить твоя
Підземелля смерті 13.10 Скептик
ICTV
21:20,
22:55
Т/с
«Кістки
9»
дружина?»
21:30 Новини. Спорт 21:50
ВЕРТИКАЛЬНИЙ
14.10 Речовий доказ 15.20,
05:05
Т/с
«Відділ
44»
Телевізійний серіал «Окуповані» 14:50, 15:45, 16:45 «Речдок»
21.40 Полювання на рибу@монстра
ПРИМАТ»
ZIK
22:40 Д/с «Найекстремальніший» 18:00, 19:00 Ток@шоу «Стосується 05:50, 10:05 Громадянська
16.10, 20.50 Шалена подорож
11.00 Т/с «Усі жінки @ відьми»
07:00
Перші
про
головне.
Ранок.
оборона
кожного»
23:35 Т/с «Доньки Єви. Історія
18.10 Дивовижна Індія 19.00
12.00 Чотири весілля
Дайджест
06:30 Ранок у великому місті
Марії Магдалини»
Фантастичні історії 23.40 Великі
20:00 «Подробиці»
13.00, 19.00, 23.00 Панянка@
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 тирани 00.30 Паранормальний 07:15 «МультZIK»
1+1
селянка
УКРАЇНА
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
Факти
світ 01.20 Брама часу
14.00, 21.00 Готель Галіція
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
головне. Ранок. Новини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:20, 19:20 Надзвичайні новини
К1
15.00 Віталька
«Сніданок з 1+1»
08:15, 09:10 Д/ф «КультУра!»
Україною
11:00, 17:35, 21:25 Т/с «Пес@3»
06:30
«TOP
SHOP»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 12:05, 13:20 Т/с «У полі зору»
09:50, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 16.00 Країна У
17.00, 22.00 Танька і Володька
19:30 ТСН: «Телевізійна
17:10, 18:10 Перші про
23:00 Сьогодні
15:25, 16:20, 22:35 Скетч@шоу «На 07:40 «Чи знаєте ви, що...»
18.00 Одного разу під Полтавою
08:20 «Красуні»
служба новин»
головне. Коментарі
09:30 Зірковий шлях
трьох» 16+
20.00 «100 в 1»
09:00 «Карамболь»
09:30 «Чотири весілля»
12:00, 20:00 HARD з Влащенко
10:30 Місія: краса
20:20 Секретний фронт
10:00, 16:30 Т/с «Беверлі@Хілс,
11:00, 12:20 «Одруження наосліп» 11:30 Реальна містика
13:00, 15:00 Перші про головне.
23:40 Х/ф «НЕСТРИМНІ$2»
ФУТБОЛ1
90210»
12:50, 14:05, 15:30 «Міняю жінку» 13:30, 15:30 Агенти
День. Новини
06:00 Арсенал @ Сток Сіті.
НОВИЙ КАНАЛ 11:45 «Навколо М»
17:10 Т/с «Мама»
16:00 Перші про головне. День.
справедливості@5 12+
Чемпіонат Англії
05:44, 07:34 Kids Time
12:40, 18:15 «Орел і Решка»

07:45 «Моя гра» О. Дитятьєв
08:15 Сталь @ Олімпік. Чемпіонат
України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Челсі @ Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
12:10 Маріуполь @ Динамо.
Чемпіонат України
13:55 Евертон @ Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
16:05, 20:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:40 Ювентус @ Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
18:30 Севілья @ Баварія. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20:50 Топ@матч
21:00 «Сіткорізи»
21:30 LIVE. Ліверпуль @ Ман Сіті.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
23:40 Журнал Ліги Європи

21:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
Дайджест
2»
17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини
17:10 Т/с «Мама»
12:05 Т/с «Статус відносин @ все 22:00 «Бєдняков+1»
18:00 Т/с «Обручка з рубіном»
УТ1
23:45 Т/с «Секс у великому місті» 18:00 Перші про головне. Вечір.
20:30 «Секретні матеріали»
складно»
19:45 Ток@шоу «Говорить Україна»
06:00, 15:40 М/с «Чорний Джек» 21:00 Т/с «Сувенір з Одеси»
Дайджест
16:50, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Т/с «Добрі наміри»
2+2
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
19:15 VOX POPULI
22:00 «Міняю жінку @ 13»
21:00 Аферисти в мережах 16+
23:20 Контролер
13:00, 15:00, 21:00 Новини 06:35,
06:00 Мультфільми
20:00 Докаz
22:00 Вар’яти
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку, 23:00 «Право на владу 2018»
СТБ
08:00 Т/с «Атлантида 2»
21:00 Перші про головне.
Країно! 09:40 Д/с «Африка.
ІНТЕР
МЕГА
08:55, 13:50 «Облом.UA.»
06:55, 15:35 «Все буде добре!»
Підсумки
Небезпечна реальність» 10:35,
09:35, 18:15 «Спецкор»
08:40 «МастерШеф @ 7»
06.00 Бандитський Київ 08.00
21:35 Прямим текстом з Остапом
13:35, 16:35 Телепродаж 11:00 06:00 Мультфільм
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
Правда життя 09.00, 22.40
12:00 «Хата на тата»
Дроздовим
Д/с «Незвичайні культури» 12:00 06:15, 22:40 «Слідство вели... з
10:55, 19:25 «102. Поліція»
Леонідом Каневським»
Мегазаводи 09.50 Операція:
17:30, 22:00 «Вiкна@Новини»
23:00 Стежками війни
Д/ц Смаки Культур 13:10
11:50, 17:15 «Загублений світ»
людожери 10.40 Місця сили
РадіоДень 13:55 До справи 14:30 07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
23:30 Док.фільм
Новини
15:35 Х/ф «ПРИРОДЖЕНИЙ
11.40, 01.20 Містична Україна
Радіо. День 15:15 Лайфхак
історія»
ТЕТ
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
ГОНЩИК»
українською 15:25 М/с «Гон»
20:00, 22:40, 23:00 «Я соромлюсь 12.20 Майор «Вихор» 13.10
Інтером»
Скептик
14.10
Речовий
доказ
16:55 Твій дім 17:20 #ВУКРАЇНІ.
06.00
Байдиківка
20:20
Т/с
«Опер
за
викликом
2»
свого тіла 5»
«Карабазівка. Маленький
15.20, 21.40 Полювання на рибу@ 21:20 Т/с «Кістки 10»
10:10, 12:25, 20:40 Т/с «Заради
06.30 ТЕТ Мультиранок
ICTV
український Кувейт» 18:00
монстра 16.10, 20.50 Шалена
кохання я все зможу!»
09.30 Х/ф «ЩОДЕННИК
22:55 Т/с «Кістки 9»
Інформаційна година 19:00
подорож 17.10 Крилаті мавпи
12:50 Т/с «Що робить твоя
05:40 Громадянська оборона
СЛАБАКА»
ZIK
#ВУКРАЇНІ. «Нижня Апша.
Шангрі@Ла 18.10 Дикий Індокитай
дружина?»
06:30 Ранок у великому місті
11.00 Т/с «Усі жінки @ відьми»
Румунські королі» 19:25 Д/с
14:50, 15:45, 16:45 «Речдок»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 19.00 Фантастичні історії 23.40 07:00 Перші про головне. Ранок. 12.00 Чотири весілля
«Пригоди Остіна Стівенса» 20:25 18:00, 19:00 Ток@шоу «Стосується
Великі тирани 00.30
Дайджест
Факти
13.00, 19.00, 23.00 Панянка@
Схеми. Корупція в деталях 21:30
Паранормальний світ 02.00
кожного»
07:15 «МультZIK»
09:15,
19:20
Надзвичайні
новини
селянка
Новини. Спорт 21:50 Телевізійний 20:00 «Подробиці»
Таємниці кримінального світу
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
10:05 Секретний фронт
14.00, 21.00 Готель Галіція
серіал «Окуповані» 22:40 Д/с
головне. Ранок. Новини
11:00, 17:35, 21:25 Т/с «Пес@3»
15.00 Віталька
«Найекстремальніший» 23:35 Т/с
УКРАЇНА
К1
08:15, 09:10, 12:00 Д/ф
12:05, 13:20 Т/с «У полі зору»
«Доньки Єви. Історія Сари і Агар» 06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
16.00 Країна У
06:30 «TOP SHOP»
«КультУра!»
15:20, 16:20 Скетч@шоу «На трьох»
17.00, 22.00 Танька і Володька
Україною
1+1
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
09:25 Добрий ZIK
16+
18.00 Одного разу під Полтавою
07:00,
08:00,
09:00,
15:00,
19:00,
08:20 «Красуні»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
09:50, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 20.00 «100 в 1»
20:20 Інсайдер
23:00
Сьогодні
09:00
«Карамболь»
«Сніданок з 1+1»
17:10, 18:10 Перші про
23:40 Х/ф «НЕСТРИМНІ$3»
ФУТБОЛ1
10:00, 16:30 Т/с «Беверлі@Хілс,
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 09:30 Зірковий шлях
головне. Коментарі
10:30
Місія:
краса
НОВИЙ
КАНАЛ
90210»
19:30 ТСН: «Телевізійна
06:00 Атлетіко @ Депортіво.
12:30 Історична правда з
11:30 Реальна містика
05:54, 07:45 Kids Time
11:45 «Навколо М»
служба новин»
Чемпіонат Іспанії
Вахтангом Кіпіані
13:30, 15:30 Агенти
05:55 М/с «Луні Тюнз шоу»
12:40, 18:15 «Орел і Решка»
09:30 «Чотири весілля»
13:00, 15:00 Перші про головне. 07:45 Журнал Ліги Європи
справедливості@5 12+
07:50 Т/с «Мерлін»
20:00 «Орел і Решка.
10:55, 12:20 «Одруження наосліп»
08:15 Зірка @ Олександрія.
День. Новини
Перезавантаження»
12:55, 14:10, 15:30 «Міняю жінку» 16:00 Історія одного злочину @2 11:10 Т/с «Друзі»
Чемпіонат України
16:00 Перші про головне. День.
16+

10:00, 15:40, 21:20 Футбол NEWS
10:25 Ювентус @ Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
12:10 Арсенал @ Сток Сіті.
Чемпіонат Англії
13:55 Севілья @ Баварія. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
16:05, 20:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
16:40 Барселона @ Рома. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
18:30 Ліверпуль @ Ман Сіті. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
20:50 Топ@матч
21:00, 21:40 «Шлях до Ліона»
21:55 LIVE. Арсенал @ ЦСКА. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА
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19:45 Ток@шоу «Говорить Україна» 06:05 М/с «Луні Тюнз шоу»
08:00 Т/с «Мерлін»
21:00 Т/с «Добрі наміри»
11:40 Т/с «Друзі»
23:30 Т/с «CSI. Місце злочину»
12:35 Т/с «Статус відносин @ все
ІНТЕР
СТБ
складно»
06:00 Мультфільм
06:40, 15:35 «Все буде добре!»
17:15, 19:00 Дешево і сердито
06:15, 22:40 «Слідство вели... з
08:25 «Все буде смачно!»
21:00 Аферисти в мережах 16+
Леонідом Каневським»
10:35 «МастерШеф @ 7»
22:00 Від пацанки до панянки 16+
07:00, 08:00, 09:00, 17:40 Новини 13:45 «Хата на тата»
МЕГА
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
17:30, 22:00 «Вiкна@Новини»
06.00 Бандитський Київ 08.00
Інтером»
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
Правда життя 09.00, 22.40
10:10, 12:25, 20:40 Т/с «Заради
історія»
Мегазаводи 09.50 Азія класу
кохання я все зможу!»
19:55 «Наречена для тата»
люкс 10.40 Місця сили 11.40
12:00 «Новини»
22:45 «Давай поговоримо про
Містична Україна 12.20
12:50 Т/с «Що робить твоя
секс»
Полювання на НЛО 13.10 Скептик
дружина?»
14.10 Речовий доказ 15.20,
ICTV
14:50, 15:45, 16:45 «Речдок»
21.40 Полювання на рибу@монстра
05:00
Т/с
«Відділ
44»
18:00, 19:00 Ток@шоу «Стосується
16.10, 20.50 Мисливці за зброєю
05:50, 20:20 Громадянська
кожного»
17.10 Операція: людожери 18.10
оборона
20:00 «Подробиці»
Дивовижна Індія 19.00
06:30 Ранок у великому місті
Фантастичні історії 23.40 Великі
УКРАЇНА
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 тирани 00.30 Паранормальний
1+1
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
світ 01.20 Підроблена істрія
Факти
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Україною
09:20, 19:20 Надзвичайні новини
К1
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 10:05 Більше ніж правда
06:30
«TOP
SHOP»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
23:00 Сьогодні
11:00, 13:20 Т/с «Менталіст»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
19:30 ТСН: «Телевізійна
09:30 Зірковий шлях
13:35 Т/с «У полі зору»
служба новин»
10:30 Місія: краса
15:25, 16:20, 22:35 Скетч@шоу «На 08:20 «Красуні»
09:00 «Карамболь»
09:30 «Чотири весілля»
11:30 Реальна містика
трьох» 16+
10:00, 16:30 Т/с «Беверлі@Хілс,
10:55, 12:20 «Одруження наосліп» 13:30, 15:30 Агенти
17:35, 21:25 Т/с «Пес@3»
90210»
12:50, 14:05, 15:30 «Міняю жінку»
справедливості@5 12+
23:45 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
11:45 «Навколо М»
17:10 Т/с «Мама»
16:00 Історія одного злочину @2
НОВИЙ КАНАЛ 12:45, 18:15 «Орел і Решка»
20:30 «Секретні матеріали»
16+
06:04, 07:59 Kids Time
20:00 «Орел і Решка.
21:00 Т/с «Сувенір з Одеси»
18:00 Т/с «Обручка з рубіном»

УТ1

06:00, 15:40 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:40 Д/с «Африка.
Небезпечна реальність» 10:35,
13:35, 16:35 Телепродаж 11:00
Д/с «Незвичайні культури» 12:00
Д/ц Смаки Культур 13:10
РадіоДень 13:55 Складна
розмова 14:30 Радіо. День 15:15
Лайфхак українською 15:25 М/с
«Гон» 16:55 Світло 18:00
Інформаційна година 19:00
Перший на селі 19:25
Посттравматичний синдром
20:25 Наші гроші 21:30 Новини.
Спорт 21:50 Телевізійний серіал
«Окуповані» 22:40 Д/с
«Найекстремальніший» 23:35 Т/с
«Доньки Єви. Історія Рут і Ноеми»

22:00 «Поверніть мені красу @ 3»
23:25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»
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РТБ
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 7 с. 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50,
18.55 Служба розшуку дітей 17.10
До справи 17.40 Муз. фільм
«Калиноньки пісня ллється» 18.00
Зроблено в Європі 18.20
Напам’ять 18.30 Без права на
забуття 19.55 Слухати 20.00

РТБ
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 8 с. 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50
Служба розшуку дітей 17.10 Наші
гроші 17.40 Муз. фільм
«Здолбунівські дзвіночки» 18.00
Т/ф «Неперевершена» 19.55

РТБ
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 9 с. 13.30, 17.00,
19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50,
18.55 Служба розшуку дітей 17.10
Складна розмова 17.40 Муз.
фільм «Україна, мов калина»
18.00 Т/ф «Воскові крила Ікара»
18.30 Молодіжний прорив 19.55
Слухати 20.00 Так було 20.15
Штрихи з натури 20.50 Казки
Сашка Лірника

Перехрестя правди 20.50
Казки Сашка Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Серіал «ЧОРНА РАДА»
13:43, 19:30 «Тема дня» 14:10
Фольк @ music 15:00 Надвечір’я.
Долі 16:00 РадіоДень «Життя +»
16:20 Суспільний університет
17:13 «До справи» 17:40 «Кошик
творчих ідей» 18:00 Т/ф «Ольга
Косач@Кривинюк: Лелія для
України» 18:30 «Волинська
веселка» 19:55 Т/ц «Роки і долі»
20:30 Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 00.30 П/ф «Пасхальний
досвід» 06.30 Глобал 3000 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 07.30 На Часі
18.00. Повтор 08.30, 23.30, 02.00
На Часі 21.00. Повтор 09.00,
22.00 Т/с «Справа Дойла» 10.00,
15.00 В гостях у Добрячка 10.20,
15.20 Англійські Класи 10.30,
15.30 М/с «Авто про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
12.00, 13.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Пані покоївка» 14.00, 01.00
К.Малицька «Серце не камінь»
16.00 Джем 18.00 На Часі 18.30
Як це було 21.00 На Часі 23.00 У
фокусі Європа 04.05 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

Слухати 20.00 Перехрестя
правди 20.50 Казки Сашка
Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Серіал «ЧОРНА РАДА»
13:43, 19:30 «Тема дня» 14:10
Фольк @ music 15:00 Надвечір’я.
Долі 16:00 РадіоДень «Життя +»
16:20 Суспільний університет
17:13 «Наші гроші» 17:40
«Дитячий світ» 18:00 «Воїни
миру» 18:30 «Музичний
проспект» 19:55 Т/ф «Рунчак»
20:30 Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 00.30 П/ф «Пасхальний
досвід» 06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі» 07.30 На
Часі 18.00. Повтор 08.30 На Часі
21.00. Повтор 09.00, 22.00 Т/с
«Справа Дойла» 10.00, 15.00 В
гостях у Добрячка 10.20, 15.20
Англійські Класи 10.30, 15.30 М/с
«Авто про добро» 11.00, 17.00,
03.00 Знай більше! 12.00, 13.00
Т/с «Пані покоївка» 14.00, 01.00
Концерт MORJ 16.00 Джем
18.00 На Часі 18.30 Як це було
19.00 Глобал 3000 19.30
Відкрита рада. Область 21.00 На
Часі 23.00 Євромакс 23.30,
02.00 На Часі 04.05 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Серіал «ЧОРНА РАДА»
13:43, 19:30 «Тема дня» 14:10
Фольк @ music 15:00 Надвечір’я.
Долі 16:00 РадіоДень «Життя +»
16:20 Суспільний університет
17:13 «Складна розмова» 17:40
«Волинська веселка» 18:00
«Історія без купюр» 18:25
«Незвідане Закарпаття» 19:55
Т/ф «Габріеля Запольська. Не бути
лялькою» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 00.30 П/ф «Пасхальний
досвід» 06.30 Євромакс 07.00,
08.00, 18.45, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На Часі» 07.30 На Часі
18.00. Повтор 08.30 На Часі
21.00. Повтор 09.00, 22.00 Т/с
«Справа Дойла» 10.00 В гостях у
Добрячка 10.20 Англійські Класи
10.30, 15.30 М/с «Авто про
добро» 11.00, 17.00, 03.00 Знай
більше! 12.00 МузейОк 12.30
Волинський портрет 13.00, 01.00
Концерт MORJ 14.00 Відкрита
рада. Область. Повтор 16.00
Джем 18.00 На Часі 18.30 Як це
було 19.00, 20.00 Т/с «Пані
покоївка» 21.00 На Часі 23.00
Завтра@сьогодні 23.30, 02.00 На
Часі 21.00 Повтор 04.05 Х/ф
«РОКСОЛАНА»
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11:35 Т/с «Друзі»
12:35 Т/с «Статус відносин - все
складно»
05:50 «Моя правда. Тото Кутуньо. 17:00, 19:00 Суперінтуїція
Любовний трикутник»
21:00 Аферисти в мережах 16+
06:45 «Моя правда. Альбано.
22:00 Хто зверху? 12+
Підступна фелічіта»
МЕГА
07:45 Х/ф «П’ЯТЬ РОКІВ ТА
06.00 Бандитська Одеса 08.00
ОДИН ДЕНЬ»
Правда життя 09.00, 22.40
09:35 Х/ф «ПІЗНЄ КАЯТТЯ»
Мегазаводи 09.50 Операція:
17:30, 22:00 «Вiкна-Новини»
людожери 10.40 Легендарні
18:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
замки України 11.40, 04.30
історія»
Містична Україна 12.20 Місто, яке
20:00, 23:05 «Холостяк - 8»
зрадили 13.10 Скептик 14.10
22:40 «Небачене Євробачення
Речовий доказ 15.20, 21.40
2018»
Полювання на рибу-монстра
16.10, 20.50 Шалена подорож
ICTV
17.10 Диво з острова Борнео
05:35 Громадянська оборона
18.10 Дикий Індокитай 19.00
06:30 Ранок у великому місті
Фантастичні історії 23.40 Великі
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 тирани 00.30 Бандитський Київ
Факти
К1
09:20, 19:20 Надзвичайні новини
06:30
«TOP
SHOP»
10:05 Інсайдер
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
11:00, 17:35 Т/с «Пес-3»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
1+1
08:20 «Красуні»
12:05, 13:20 Т/с «У полі зору»
Україною
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
09:00 «Карамболь»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 15:25, 16:20 Скетч-шоу «На трьох»
«Сніданок з 1+1»
10:00, 16:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
16+
23:00 Сьогодні
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
90210»
20:20
Антизомбі
09:30 Зірковий шлях
11:45 «Навколо М»
19:30 ТСН: «Телевізійна
21:25 Дизель-шоу 12+
11:30 Реальна містика
12:45, 18:15 «Орел і Решка»
служба новин»
13:35, 15:30 Т/с «Секрет майя»
НОВИЙ КАНАЛ 20:00 «Орел і Решка.
09:30 «Чотири весілля»
18:00 Т/с «Обручка з рубіном»
Перезавантаження»
10:50, 12:20 «Одруження наосліп» 19:45 Ток-шоу «Говорить Україна» 06:04, 07:55 Kids Time
21:00 «Орел і Решка. Рай та пекло
06:05 М/с «Луні Тюнз шоу»
12:55, 14:10, 15:30 «Міняю жінку» 21:00 Т/с «Добрі наміри»
2»
08:00 Т/с «Мерлін»
17:10 Т/с «Мама»
20:15 «Ліга сміху 2018»
06:00, 15:25 М/с «Чорний Джек»
22:20 «Ігри приколів 2018»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
23:20 «Розсміши коміка»
13:00, 15:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
ІНТЕР
Країно! 09:40 Д/с «Африка.
06:00 Мультфільм
Небезпечна реальність» 10:35, 06:15, 22:00 «Слідство вели... з
13:35, 16:20 Телепродаж 11:00
Леонідом Каневським»
Д/с «Незвичайні культури» 12:00
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Д/ц Смаки Культур 13:10
Новини
РадіоДень 13:55 Схеми. Корупція
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
в деталях 14:30 Радіо. День
Інтером»
15:15 Лайфхак українською
10:10, 12:25 Т/с «Заради кохання
16:50 Фольк-music 18:00
я все зможу!»
Інформаційна година 19:00
Культурна афіша здорової людини 12:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
19:25 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса» 20:25 Перша шпальта 14:50, 15:45, 16:45 «Речдок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
21:30 Новини. Спорт 21:50
кожного»
Фільм-концерт «Supernation» гурту
20:00 «Подробиці тижня»
«Друга ріка» 22:40 Д/с
«Найекстремальніший» 23:35 Т/с 23:50 Х/ф «ПОБІЧНИЙ ЕФЕКТ»
«Доньки Єви. Історія Рахілі і Лії»
УКРАЇНА

УТ1

23:20 Слідами

СТБ

Т Б
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06:30 «Чекай мене»
08:00 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА»
09:50 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
11:30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13:00 «Сходження Благодатного
Вогню в Храмі Гроба
Господнього»
15:00, 20:30 Т/с «Я прийду сама»
20:00 «Подробиці»
23:00 «Великодня літургія. Пряма
трансляція»

06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:35 М/с «Гон» 10:05
Хто в домі хазяїн? 10:30 Лайфхак
українською 10:45, 16:00
Телепродаж 11:05 Д/с «Незвідані
шляхи» 12:00 Х/ф «ІСУС. БОГ І
ЛЮДИНА» 15:30 Д/с «Незвичайні
культури» 16:25 Д/с
«Найекстремальніший» 18:10
Телевізійний серіал «Окуповані»
20:00 Розсекречена історія 21:35
Як дивитися кіно 22:00 Х/ф
УКРАЇНА
«ЧЕРВОНА ЧЕРЕПАХА» 23:35 Т/с
07:00,
15:00,
19:00 Сьогодні
«Доньки Єви. Історія Марії - матері
07:15 Зірковий шлях
Ісуса»
08:45 Т/с «Добрі наміри»
1+1
13:30, 15:20 Х/ф «ПАПЕРОВІ
06:00, 19:30 ТСН: «Телевізійна
КВІТИ»
служба новин»
16:00, 19:40 Т/с «Всупереч долі»
06:45 «Гроші 2018»
21:00 Шоу Братів Шумахерів
08:00 «Сніданок. Вихідний»
23:00 Т/с «Я житиму»
09:45, 23:20 «Світське життя 2018»
СТБ
11:00 «Голос країни 8»
06:10 «Караоке на Майдані»
14:00 «Ліга сміху 2018»
07:10 «Хата на тата»
16:25, 21:15 «Вечірній квартал»
09:00 «Все буде смачно!»
18:30 «Розсміши коміка. Діти
10:35 «МастерШеф. Кулінарний
2018»
випускний»
20:15 «Українські сенсації»
14:05 «Холостяк - 8»
ІНТЕР
17:05 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
06:00 Мультфільм
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»

19:00 «Світами за скарбами»
21:30 «Вечір з Наталею
Гаріповою. Павло Зібров»
22:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»

ICTV
05:15 Скарб нації
05:25 Еврика!
05:30, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Більше ніж правда
07:35 Я зняв!
09:25 Дизель-шоу 12+
10:40, 11:40 Особливості
національної роботи
12:35, 13:00 Х/ф «НЕСТРИМНІ»
14:35 Х/ф «НЕСТРИМНІ#2»
16:30 Х/ф «НЕСТРИМНІ#3»
19:20 Надзвичайні новини.
Підсумки
20:05 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
МИСЛИВЕЦЬ»
22:25 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:09, 07:49 Kids Time
05:10 М/с «Лунтик і його друзі»
06:30 М/с «Луні Тюнз шоу»
07:50 Ревізор. Крамниці
10:00 Таємний агент

06:00 ВЕЛИКОДНЯ
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ 10:00
Х/ф «ІМПЕРІЯ СВЯТОГО ПЕТРА»
13:35 Перший на селі 14:00,
16:00 Телепродаж 14:20 Фолькmusic 15:30 Документальний
фільм «Спадок на кінчиках
пальців» 16:25 Д/с
«Найекстремальніший» 18:10
Телевізійний серіал «Окуповані»
19:55 Д/с «Імперія» 21:00
Новини 21:30 «Сонце».
Концертна програма гурту
«Антитіла» 23:50 «Гордість світу»

ШУРИКА»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 8»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 07.20
Скарб.UA 08.20 Прихована
реальність 11.30 Великі тирани
12.30 Реальна історія Ісуса 15.20
Дикий Індокитай 17.30 Шалена
подорож 18.20 Таємний код
зламаний 21.00 Таємниці Хреста
23.50 Паранормальний світ
00.40 Код доступу 05.20
Містична Україна

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 Мультфільми
09:00 «Ух ти show»
11:20 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
13:00 «Орел і Решка. Шопінг»
14:10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Їже, я люблю тебе!»
23:00 Х/ф «МОЄ ВЕЛИКЕ
ГРЕЦЬКЕ ВЕСІЛЛЯ 2»

Т Б

Í Å Ä ² Ë ß , 8 КВІТНЯ
УТ1

11:30 Таємний агент. Пост-шоу
13:20 Т/с «Бібліотекарі»
18:00 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
19:20 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
21:00 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ»
23:50 Х/ф «НЕПРОХАНІ»

СТБ

05:55 «Хата на тата»
07:40 «Як вийти заміж»
ІНТЕР
09:00 «Все буде смачно!»
06:30 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК» 10:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 «Удачний проект»
11:05 «Караоке на Майдані»
09:00 «Готуємо разом»
10:00 «Орел і Решка. Морський 12:05 «Вечір з Наталею Гаріповою.
Павло Зібров»
сезон»
13:00 Х/ф «НАРЕЧЕНА ДЛЯ
11:00 «Орел і Решка.
ТАТА»
Перезавантаження.
15:05 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
Америка»
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
12:10 Х/ф «Я НІЧОГО НЕ ЗНАЮ,
16:55, 23:35, 23:50 «Я соромлюсь
АЛЕ СКАЖУ ВСЕ»
свого тіла 5»
13:45 Х/ф «ЛЮДИНА З РІО»
19:00 «Битва екстрасенсів 18»
16:00 Х/ф «ДІВЧАТА»
18:00 «Крутіше всіх. Новий сезон» 21:20 «Один за всіх»
1+1
22:35 «Слідство ведуть
20:00 «Подробиці»
06:10 ТСН: «Телевізійна служба 20:30 Т/с «Я прийду сама»
екстрасенси»
новин»
23:10 Х/ф «ДЕВ’ЯТЬ ОЗНАК
ICTV
07:05 «Українські сенсації»
ЗРАДИ»
05:55 Скарб нації
08:00 «Сніданок. Вихідний»
УКРАЇНА
06:05 Еврика!
09:00 «Лото-забава»
06:10, 12:45, 18:45 Факти
06:50
Сьогодні
09:40 М/ф «Маша і ведмідь»
06:30 М/ф «Денніс-бешкетник:
07:45 Зірковий шлях
09:50 «Розсміши коміка. Діти
Вдалий круїз»
08:15 Т/с «Добрі наміри»
2018»
08:00 Я зняв!
13:10 Т/с «Всупереч долі»
10:45, 11:45, 12:45 «Світ навиворіт 17:10, 20:00 Т/с «Наречений для 09:50 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
- 2: Індія»
11:20, 13:00 Х/ф «ДІТИ
дурепи»
ШПИГУНІВ#3»
13:50 Т/с «Сувенір з Одеси»
19:00 Події тижня з Олегом
13:10 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
17:35 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
Панютою
МИСЛИВЕЦЬ»
ІНШІ ПРИГОДИ
22:00 Т/с «Бабине літо»

15:35 Х/ф «ХОББІТ:
НЕСПОДІВАНА
ПОДОРОЖ»
20:35 Х/ф «ХОББІТ: ПУСТКА
СМОҐА»
23:35 Х/ф «ЕРА ДРАКОНІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:55, 09:04 Kids Time
06:00 М/с «Луні Тюнз шоу»
09:05 Х/ф «МАРМАДЬЮК»
11:00 М/ф «Велика собача втеча»
12:50 М/ф «У пошуках Жар-птиці»
14:10 М/ф «Іван Царевич і Сірий
вовк 2»
15:45 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ»
18:35 Х/ф «ГАРРІ ПОТТЕР І
ДАРИ СМЕРТІ 2»
21:00 Х/ф «КОНАН#ВАРВАР»
23:10 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»

МЕГА

22:00 «Бєдняков+1»
23:45 Х/ф «СЕРЦЕЇДКИ»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00, 13:50 «Відеобімба»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55 «102. Поліція»
11:50, 17:15 «Загублений світ»
15:35 Х/ф «НАВВИПЕРЕДКИ З
ЧАСОМ»
19:25 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
21:00 Х/ф «ГЕРОЙ У РОЗШУКУ»
22:50 «Змішані єдиноборства.
UFC»

18:00 Перші про головне. Вечір.
Дайджест
19:15 VOX POPULI
20:00 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко
21:00 Перші про головне.
Підсумки
21:35 Спецпроект з Н. Влащенко
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
11.00 Т/с «Усі жінки - відьми»
12.00 Чотири весілля
13.00, 19.00 Панянка-селянка
ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок. 14.00 Готель Галіція
15.00 Віталька
Дайджест
16.00 Країна У
07:15 «МультZIK»
17.00 Танька і Володька
08:00, 09:00, 11:00 Перші про
18.00 Одного разу під Полтавою
головне. Ранок. Новини
20.00 «100 в 1»
08:15, 09:10 Д/ф «КультУра!»
09:50, 11:10, 13:10, 15:10, 16:10, 21.00 Х/ф «ЛЮДИ ІКС: ДНІ
МИНУЛОГО
18:10 Перші про головне.
МАЙБУТНЬОГО» (16+)
Коментарі
23.30 Х/ф «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
12:00 HARD з Влащенко
МІЛЬЯРДЕРА»
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини
ФУТБОЛ1
16:00 Перші про головне. День.
06:00 Барселона - Рома. 1/4
Дайджест
фіналу. Ліга чемпіонів
17:00, 19:00 Перші про головне.
УЄФА
Вечір. Новини
07:50 «LaLiga Chronicles».
17:10 Перші про
Чемпіонат Іспанії
головне.Коментарі

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «102. Поліція»
10:05 Т/с «Команда»
13:50 26 тур ЧУ з футболу
«Динамо» - «Зоря»
16:00 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
17:30 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»
19:20 Х/ф «ВИХІД: БОГИ ТА
ЦАРІ»
22:10 Х/ф «ЖИВИЙ ТОВАР»

ZIK
07:00, 10:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест
07:15 «МультZIK»
08:00, 23:00 Д/ф «КультУра!»
09:00, 22:30 Гараж
09:30 Спецпроект «Плагіат»
10:15 Перші про головне.
Коментарі
11:00 Злий дім
12:00 Худ. фільм
13:30 HARD з Влащенко
14:30 FACE 2 FACE з Тетяною
Даниленко
15:30 Хард-ток-шоу «DROZDOV»
16:30, 17:15 Спецпроект
з Н. Влащенко
17:00, 19:00 Перші про головне.
Вечір. Новини
19:15 Вижити в Україні
19:40 Громадська прокуратура
України

К1
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:20 Мультфільми
09:00 «Ух ти show»
10:20 М/ф «Воруши ластами,
Семмі»
12:00 «Орел і Решка. Шопінг»
13:10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
22:00 «Їже, я люблю тебе!»

2+2
06:00, 23:20 «Змішані
єдиноборства. UFC»
08:00 «Він, вона і телевізор»
13:15 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
РЕЛІКВІЯМИ»
17:05 Х/ф «САНКТУМ»
19:05 Х/ф «БЕН#ГУР»
21:30 «ПРОФУТБОЛ»

ZIK

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест
06.00 Бандитська Одеса 07.20
Містична Україна 08.20 У пошуках 07:15 «МультZIK»
істини 09.10, 18.20 Таємний код 08:00, 23:00 Д/ф «КультУра!»
зламаний 11.30 Великі тирани
09:00, 22:30 Гараж
12.30, 23.00 Таємниці Хреста
09:30 Джокери
15.20 Дикий Індокитай 16.30
10:00 Перші про головне. Деталі
Дивовижна Індія 17.30 Шалена 11:00 Злий дім
подорож 21.00 Таємниці Біблії
12:00 Худ. фільм
23.50 Паранормальний світ
13:30 Стежками війни
00.40 Україна: забута історія

20:00 Докаz
21:00 Перші про головне. Деталі
22:00 Джокери
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ

08:10 Ворскла - Верес. Чемпіонат
України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25, 23:20 Атлетіко - Спортінг.
1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА
12:15 Ювентус - Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА
14:05 «Ніч Ліги чемпіонів»
14:35 Топ-матч
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра
16:05, 20:20 «Шлях до Ліона»
16:40 Арсенал - ЦСКА. 1/4 фіналу.
Ліга Європи УЄФА
18:30 Лейпциг - Марсель. 1/4
фіналу. Ліга Європи УЄФА
21:05 Світ Прем’єр-Ліги
21:35 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
22:50 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру

РТБ
07.00 Ранкове шоу 07.30, 08.00,
08.30 Новини 09.00 Х/ф
«РОКСОЛАНА» 10 с. 13.30,
17.00, 19.00, 20.30 Інформаційний
випуск «День» 13.40, 19.25 Тема
дня 14.10 Фолькмюзик
(дорослий) 15.10 Надвечір’я. Долі
16.00 Радіодень «Життя» 16.20
Суспільний університет 16.50
Служба розшуку дітей 17.10
Схеми 17.40 Муз. фільм «Духовні
піснеспіви» 17.55 Телевистава

УЄФА
17:10 LIVE. Сельта - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
19:10 Передмова до матчу «Ман
Сіті - МЮ». Чемпіонат
Англії
19:15 LIVE. Ман Сіті - МЮ.
Чемпіонат Англії
21:30 Топ-матч
21:40 LIVE. Барселона - Леганес.
Чемпіонат Іспанії
23:40 Олександрія - Сталь.
Чемпіонат України

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Якось у лісі»
11.30 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ:
СЬОМА ПОДАЧА»
13.15, 23.00 Панянка-селянка
14.15 Готель Галіція
РТБ
18.15 Х/ф «ЯК ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА
07.00 Казки Лірника 07.10 Хочу
МІЛЬЯРДЕРА»
бути 07.30 Хто в домі хазяїн
20.00 «100 в 1»
08.00 Ранкове шоу 09.45
21.00 Танька і Володька
Мистецькі історії 13.30
ФУТБОЛ1
Відеопоезія 13.35 Служба
розшуку дітей 13.40 Тема дня
06:00 Депортіво - Малага.
14.10 Х/ф «РОКСОЛАНА» 7, 8 с.
Чемпіонат Іспанії
17.10 Відеопоезія Рівненщини
07:45 Чемпіонат Іспанії.
17.15 Муз. фільм «Солов’їна
Передмова до туру
родина» 17.40 Вхід у храм.
08:15 Лейпциг - Марсель. 1/4
Введення 18.05 Без права на
фіналу. Ліга Європи УЄФА забуття 18.30 Азбука смаку 18.45
10:00, 15:55, 22:30 Футбол NEWS Так було 19.00 Інформаційний
10:25 Арсенал - ЦСКА. 1/4 фіналу. випуск «День» 19.30 Суботня
тема 20.00 Розсекречена історія
Ліга Європи УЄФА
(три сезони) 20.50 Казки Сашка
12:10 Ліверпуль - Ман Сіті. 1/4
Лірника
фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА
13:55 LIVE. Алавес - Хетафе.
Чемпіонат Іспанії
14:45, 18:00 Футбол Tables
16:15 Огляд матчів. Ліга Європи

14:00 Спецпроект з Н. Влащенко
16:00 Громадська прокуратура
України
16:25 Добрий ZIK
16:55 Пестуни долі
17:00, 19:00, 21:00 Перші про
головне. Вечір. Новини
17:15 VOX POPULI
18:00, 19:15 Прямим текстом з
Остапом Дроздовим
20:00, 21:15 Гра Z вогнем
22:00 Вижити в Україні
23:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
12.00, 23.00 Панянка-селянка
14.00 «100 в. 1»
21.00 Танька і Володька

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Школа Мері Поппінс»
07:15 «Казки Лірника Сашка»
07:30 «Як це?» 08:00 «Ранок

12:55 LIVE. Леванте - ЛасПальмас. Чемпіонат Іспанії
13:45, 18:00 Футбол Tables
15:10 Журнал Ліги чемпіонів
16:05 «Моя гра»
17:05 Передмова до матчу «РеалАтлетіко». Чемпіонат
Іспанії
17:10 LIVE. Реал - Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії
19:25 LIVE. Сосьєдад - Жирона.
Чемпіонат Іспанії
21:20 «Великий футбол»
23:00 Арсенал - Саутгемптон.
Чемпіонат Англії

РТБ

«Енні» 19.55 Слухати 20.00
Азбука смаку 20.13 Невгамовні
дослідники 20.50 Казки Сашка
Лірника

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00, 07:35, 08:05, 08:35 «Ранок
«Нової Волині» 07:30, 08:00,
08:30, 13:30, 17:00, 19:00 Новини
09:00 Серіал «Чорна рада» 13:43,
19:30 «Тема дня» 14:10 Фольк music 15:00 Надвечір’я. Долі
16:00 РадіоДень «Життя +» 16:20
Суспільний університет 17:13
«Схеми» 17:30 «Протилежний
погляд» 18:25 «Офлайн» 19:55
«Грані» 20:30 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 00.30 П/ф «Пасхальний
досвід» 06.30 Завтра сьогодні
07.00, 08.00, 18.45, 21.30, 00.00,
02.30 Новини «На Часі» 07.30 На
Часі 08.30, 23.30, 02.00 На Часі
09.00 Т/с «Справа Дойла» 10.00,
15.00 В гостях у Добрячка 10.20,
15.20 Англійські Класи 10.30,
15.30 М/с «Авто про добро»
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
12.00, 13.00, 19.00, 20.00 Т/с
«Пані покоївка» 14.00, 01.00 Д/ф
«Третій день» 16.00 Джем 18.00
На Часі 18.30 Як це було 21.00
На Часі 22.05 Вголос 22.10
«Європа в концертах» 23.00
Євромакс 04.05 Х/ф
«РОКСОЛАНА»

«Нової Волині» 09:45
«Мистецькі історії» 13:30
«Музичний проспект» 13:43
«Тема дня» (сурдопереклад)
14:13 Серіал «Чорна рада»
15:10, 16:00 Серіал «Чорна рада»
17:00 «Натхнення» 17:25
«Волинська веселка» 18:05 Т/ц
«Музеї Волині» 18:25 «Урок для
батьків» 19:00 Новини.
Сурдопереклад 19:30 «Тема дня»
20:00 «Розсекречена історія»

АВЕРС
06.00, 00.20 П/ф «Пасхальний
досвід» 06.30 М/с «Велика книга»
07.00 М/с «Літаючий будинок»
07.30 На Часі 08.00, 09.00,
18.45, 00.00, 02.30 Новини «На
Часі» 08.30 На Часі 09.30
МузейОк 10.00 «2 Я - одне життя»
11.00 М/с «Авто про добро»
12.00 Малюваки 12.20 Англійські
Класи 12.30 У фокусі Європа
13.00 «Європа в концертах»
14.00, 02.50 Т/с «Справа Дойла»
18.00, 21.00, 23.30, 02.00 На Часі.
Субота 18.30 Як це було 19.00
Завтра-сьогодні 19.30 Огляд
світових подій 20.00 Д/ф «Третій
день» 21.30 Новини «На часі»
21.50 Вголос 21.55 Д/ф
«Воскресіння» 23.00 Глобал 3000
01.00 Д/ф «Ієшуа. В пошуках
реального Ісуса»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 «Школа Мері Поппінс»
07:15 «Казки Лірника Сашка»
07:30 «Як це?» 08:00 «Хочу бути»
08:30 «Хто в домі хазяїн» 09:00
«Ранок «Нової Волині» 09:45
«Мистецькі історії» 13:30, 18:25
«Музичний проспект» 13:43
«Тема дня» 14:13, 15:10 Серіал
«Чорна рада» 16:00 Фольк music. Діти 17:00 «Світло» 18:00
«Кошик творчих ідей» 18:40
«Роздягалка» 19:00
«Протилежний погляд» 20:00
«Розсекречена історія»

АВЕРС

06.00 Відкрита рада. Область.
07.00 Хочу бути 07.30 Хто в домі Повтор 07.30 Духовність 08.00,
09.00 Новини «На Часі» 08.20 На
хазяїн 07.45 Як це 08.00 Школа
Часі. Субота 08.50 Як це було
Мері Поппінс 08.15 Штрихи з
09.20 Вголос 09.30 Євромакс
натури 08.30 Молодіжний прорив 10.00 Д/ф «Воістину Воскрес!»
09.00 Ранкове шоу. Дайджест
10.30 Огляд світових подій 11.00
ФУТБОЛ1
09.45 Мистецькі історії 13.30
М/ф «Обітниця Пасхи» 12.00
06:00 Сельта - Севілья. Чемпіонат Вхід у храм. Воскресіння Христове Малюваки 12.20 Англійські Класи
Іспанії
13.45 Суботня тема 14.10 Х/ф 12.30 Світлана Весна «Мій рідний
край» 14.00, 03.00 Т/с «Пані
«РОКСОЛАНА» 9, 10 с. 16.10
07:45, 16:35 Світ Прем’єр-Ліги
покоївка» 18.00, 21.00, 23.30,
Фольмюзик. Діти 17.00 Світло
08:15 Ман Сіті - МЮ. Чемпіонат
02.00 На Часі. Неділя 18.30,
18.00
Муз.
фільм
«Дорогою
Англії
21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
10:00, 15:40, 20:15 Футбол NEWS ціною» 18.35 Почерк долі.
Часі». Спецвипуск 19.05 «Європа
Архієрейський хор «Знамення»
в концертах» 20.00, 01.00 Глобал
10:25 «Халатний футбол»
19.00 Роздягалка 19.30 Т/ф
3000 20.30, 01.30 МузейОк 22.00
11:15 «Моя гра». Прем’єра
«Світло Христового Воскресіння» Х/ф «ШОКОЛАДНІ ПОЦІЛУНКИ»
11:45, 14:55, 19:10 Топ-матч
20.00 Розсекречена історія (три 00.30 П/ф «Пасхальний досвід»
12:00 Огляд матчів. Ліга Європи сезони) 20.50 Казки Сашка
05.30 Волинський портрет
УЄФА
Лірника
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n Секрет успіху

ВЕЛИКОДНІЙ ХЛІБ — ЦЕ АНАЛОГ
ЦЕРКОВНОГО, ПРОТЕ ЙОГО
ЗАВЕДЕНО ГОТУВАТИ ВДОМА
Цікаво, що
в слов’янських народів
з ним пов’язані не
тільки християнські
звичаї. Його не лише
освячували у церкві, але
й розкладали шматочки
в полі, закликаючи
врожаї, а по тому, якою
вийде у господині паска,
визначали, наскільки
вдалим буде для неї
наступний рік. За
формою традиційний
великодній хліб нагадує
церкву з куполом,
тому на верхівці
зображували хрест. Це
особливий вид випічки
— складно пояснити,
чому дріжджовий хліб,
спечений на Великдень,
може довго зберігатися
і не покриватися
пліснявою
У різних країнах існують
свої рецепти «пасочок». До них
додають і родзинки, і цукати,
і різні спеції. Представники виробника борошна ТМ «ВІЛІЯ»,
ТзОВ «ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ» спробували розібратися, а які ж рецепти та особливості випікання великоднього
хліба існують у господинь, що
мешкають на території, де
власне і вирощується сировина для виготовлення борошна.
Першою повідала нам про
свої секрети Антоніна Василівна Мельнічук, яка народилась
і проживає в селі Бокійма Млинівського району Рівненської
області, людина, яку любить
тісто, онуки та правнуки (має
3 дітей, 6 онуків та 2 правнуки).
«Першу паску спекла в
25 років, коли не стало мами,
і вже роблю це понад 35 літ:
печу короваї, хліб, паски.
Завжди слідувала рецепту, що
залишила мама, а зараз і моя
дочка користується ним, хоча
може щось вдосконалити, не
боїться експериментувати»,
— розказує господиня і показує фото власноруч спечених
короваїв. Пізніше дізнаємося, що навіть з Польщі отримує замовлення. Запитуємо
про великодній хліб: у чому ж
секрет? Тільки всміхається,
каже, що нічого особливого.
Розпочинає приготування паски завжди зрання у середу чи
четвер, щоб пасочка вдалась,
у хаті повинно бути чисто і те-

Випікає ще й великоднього
баранчика, якого прикрашає
гілочками букшпану (самшит),
який теж освячує.
РЕЦЕПТ ПАСКИ
ВІД ЛЮБОВІ ГРИГОРІВНИ

ХХочете
очете п
послухати
ослухати у Л
Луцьку
уцьку
класну українську музику?
Пропонуємо піти
на виступ гурту

«Один в каное»!
А з нашого борошна паска буде неперевершеною.

пло, а головне — тихо, щоб, як
то кажуть, «тісто не втекло»,
господиня повинна бути чистою і охайною.
Випікає пані Антоніна паску в печі, має окремо відведений посуд для тіста. Місить
його довго, до 2-х годин, чекає, коли підійде ще 3–4 години, користується лише чавунними формами, до них звикла,
бо коли використовуєш паперові, треба пильнувати, адже
є ризик, що паска згорить.
Ділиться своїм секретом: щоб
вона не черствіла, необхідно
додати стопку горілки або дві
ложки спирту.
Витягнувши готову з печі,
змазує її медом, розведеним
у воді, та прикрашає власноруч зробленими квітами. За
один раз може спекти до 18
пасок. До Великодня пече ще
й мазурки — солодку здобу,
яку дуже полюбляють онуки.
Антоніна Василівна радо
поділилась з нами своїм рецептом.
РЕЦЕПТ ПАСКИ
ВІД АНТОНІНИ ВАСИЛІВНИ

Інгредієнти: 1 л молока; 9 ст. цукру; 30 яєць;
300 г дріжджів; 1 кг масла;
1 склянка рафінованої олії;
500 г родзинок; 500 г кураги; 3 пачки ваніліну; 1 чайна
ложка кориці; борошно, 1
стопка горілки або 2 ст. л.
спирту.

А ми продовжуємо дослідження. Далі наша зупинка —
село Пустомити Горохівського
району Волинської області,
де мешкає родина місцевого
священика отця Степана. Любов Григорівна Трефлер (наступна наша господиня) сама
родом із Львівщини, але вже
15 років як оселилися тут, де
чоловік отримав парафію.
Спочатку пані Любов не
пекла пасок, їх завжди приносив церковний староста,
та після народження доньки
зрозуміла, що вже час самій
починати.
Перший раз пекла за маминим рецептом, але з часом
удосконалила його. Завжди
випікає святковий хліб у суботу, але цього року традицію
доведеться порушити: готувати в четвер, бо в суботу велике
церковне свято — Благовіщення.
Згадує, що бабуся розпалювала піч свяченою вербою,
випікала одну велику паску
і несла її на освяту до церкви,
замотуючи в хустку. Повчала:
щоб в житті все було добре,
пасочка не повинна розірватись під час випікання, а для
цього не можна заглядати до
неї, поки вона печеться.
Починає готувати Любов
Григорівна з молитви, використовує лише домашні молоко та яйця, а борошно тільки
ТМ «ВІЛІЯ».

ТМ «ВІЛІЯ» дякує справжнім леді
(в перекладі з англійської — та, що місить
хліб) за набутий досвід, цікаві історії. А усім,
хто хоче випробувати себе у випіканні
великоднього хліба, бажає успіхів.

Великий сольний концерт цього колективу у рамках всеукраїнського туру відбудеться вже цієї суботи, 31 березня, в розважальному центрі «Промінь» о 19.00 (просп.
Президента Грушевського, 2).

Інгредієнти: 1 л молока; 100 г дріжджів; 2 склянки
цукру; 100 г олії (рафінованої); 100 г масла; 10 яєчних
жовтків; щіпка солі; 1 пачка
ваніліну.
Про перший не зовсім
вдалий досвід у випіканні великоднього хліба (перегріта
піч — і підгоріла пасочка) розказує нам Євгенія Петрівна
Гомон, 1948 року народження,
жителька села Бубнів Горохівського району Волинської області. Пече паски з 1969 року,
як вийшла заміж. Починає ще
у середу: пересіває борошно 2
рази, щоб воно набралося повітря та нагрілося, а вже в четвер, у чистенькій хаті, з самого
ранку, починається дійство
створення святкового хліба.
РЕЦЕПТ ТРАДИЦІЙНОЇ
ПАСОЧКИ ВІД ПАНІ ЄВГЕНІЇ

Інгредієнти: 2 л молока, 15 цілих яєць та 15 жовтків, 400 г масла, 200 г маргарину, 4 пачки дріжджів, 2 л
цукру, лимонна цедра, кориця, ваніль, 1 склянка олії.
Рецепт сирної: 1 кг
сиру, 4 ст. л. манки, 100 г
масла, 4 яйця, 1 пачка ванільного цукру.
цу ру

Зустріч концерту
в «Facebook»:
https://goo.gl/J2Gfwg
Квитки від 150 грн у касі
РЦ «Промінь» та онлайн:
https://goo.gl/syLnsm

Довідки за телефоном
(063) 733 22 28.

Джамала народила
первістка
Щаслива подія сталася
27 березня. Про це зірка
написала на сторінці в
«Instagram» і вже оприлюднила
ім’я хлопчика
«Наш маленький принц. Моя найкраща з усіх пісня – Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов»,– зворушливо написала вона. Допис новоспеченої
мами за лічені хвилини вподобали понад 15 тисяч користувачів соцмережі.
Люди вітають і Джамалу (на фото), і
її чоловіка Сеїта-Бекіра Сулейманова з народженням сина. Знаменита
українська співачка до останнього дня
вагітності
ті брала участь у зйомках популярнихх телепроектів. Через надмірну
мірну активність
Джамала
а побоювалась, що пологи можуть розпочатись
зпочатись
передчасно,
сно, тому
завжди возила
озила із
собою речі,
ечі, які
необхідно
о брати в родзал.
зал. А
от народжуважувати в Україні
їні –
це її приннципове
рішення. n

Р Е К Л А М А

ПСГП
«ПАВЛІВСЬКА РИБА»
продає рибопосадковий матеріал:
– дворічок
коропа, товстолобика,
білого амура;
– річняків щуки.

Село Павлівка Іваничівського району.
Тел.: 097 4456029, 097 4436689.

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ
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НЕРУХОМІСТЬ

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

l

Продається цегляний будинок (газ,
вода, силова лінія, сучасне опалення, ремонт, меблі). Є літня кухня, хлів, льох, гараж. Тел. 066 74 45 693.
l Продається у с. Семки Маневицького
району будинок (83 кв. м) у дуже доброму
стані. Є усі надвірні споруди. Поряд — ліс,
річка. Ціна договірна. (5 км від смт Колки).
Тел. 068 72 59 342.
l Продається недобудований 1.5–поверховий будинок у центрі Луцька (вул.
Коперника). Недобудовані надвірні споруди, є 0.15 га землі. Тел.: 096 14 15 774, 050
64 82 484, 093 22 57 275.
l Продається цегляний будинок у
с. Борохів Ківерцівського району (5 кімнат, газ, вода, телефон, цегляні надвірні
споруди, 0.30 га приватизованої землі.
Тел.: 096 14 15 774, 050 64 82 484, 093
22 57 275.
l Продається у Луцьку (район Відродження) 1/2 будинку (кімната — 13 кв. м,
кухня — 9 кв. м, санвузол). Окремі вхід,
подвір’я. Є цегляний гараж. Можливість
добудови. Тел. 066 92 03 183.
l Продається 4–кімнатна квартира (77
кв. м) у м. Нововолинськ (6–й мікрорайон).
Ціна за домовленістю. Тел.: 095 89 60 728,
068 28 21 266.
l Продається у с. Городок (13 км від
Луцька) цегляний газифікований будинок
з надвірними спорудами (літня кухня, хлів,
клуня, льох). Є колодязь, сад, 0.58 га землі. Ціна договірна. Тел.: 066 64 18 982, 098
77 77 047.
l Продається будинок (130 кв. м, можна
частину будинку) у с. Сирники Луцького
району. Є газ, вода, світло. Тел. 050 20 82
298.
l Продається невеликий житловий будинок. Є газ, вода, літня кухня, сараї, 50
соток землі (25 км від Луцька). Тел. 095 85
87 995.
l Продається будинок (2 км від Луцька).
Є земельна ділянка (0.38 га). Тел. 097 25
46 137.
l Продається в центрі села Затурці Локачинського району дерев’яна хата з надвірними спорудами (77 кв. м, 3 кімнати,
кухня, ванна, газ, вода, колодязь, 3–фазна
лінія). Є 0.20 га приватизованої землі. Тел.
099 30 43 714.
l Продається будинок з надвірними спорудами (с. Воютин Луцького району). Є садок, 0.5 га землі, газ, вода, льох, криниця.
Тел. 050 19 83 917.
l У с. Журавники Горохівського району
терміново продається 1.5–поверховий
цегляний будинок (накритий металочерепицею, нові пластикові вікна). Всі документи зроблені. Ціна договірна. Тел. 097
99 54 499.
l Продається цегляний будинок (71 кв. м)
у с. Суховоля (20 км від Луцька). Є хліви, колодязь, погріб, 50 соток городу. Ціна 320 000
грн. Тел.: 098 07 36 892, 066 84 59 765.
l Продається у с. Підгайці Луцького
району кімната в гуртожитку (32 кв. м.,
перший поверх). Можна під комерційну
діяльність. Тел.: 099 33 68 120, 096 62 14
316.
l Продається половина цегляного будинку в центрі м. Рожище (3 кімнати,
кухня, ванна, сучасний євроремонт, усі
зручності). Є 4 сотки землі. Тел. 066 00
18 595.
l Продається будинок з надвірними
спорудами (с. Копачівка Рожищенського
району). Тел.: 098 51 62 019, 098 57 19
002.
l Недорого у с. Бережанка Горохівського району продається газифікований дерев’яний шальований будинок
(2 кімнати, комора, веранда). Проведена
вода. Є газифікована літня кухня, погріб,
хлів, садок, 50 соток приватизованої
землі. Зручний доїзд. Власник. Тел. 099
19 97 628.
l Продається земельна ділянка (12 соток) у с. Забороль Луцького району. Є усі
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Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
зручності, хороший доїзд. Недорого. Тел.
068 83 87 046.
l Терміново продається приватизована
земельна ділянка (0.09 га) у с. Прилуцьке
Ківерцівського району (район аеродрому).
Поряд — електролінія, газ. Ціна договірна.
Тел.: 095 18 00 104, 099 61 15 861.
l Продається у с. Богушівка Луцького
району земельна ділянка (0.21 га) під забудову. Є вода, газ, усі документи. Тел.:
095 89 60 740, 097 25 60 531.
l Продається приватизована хата з
усіма надвірними спорудами (с. Чаруків
Луцького району). Є садок, 25 соток землі.
Тел.: (0332) 79-88-85, 097 37 08 976.

АВТОРИНОК

l

Куплю двигун до автомобіля ГАЗ-53 у
робочому стані. Тел.: 095 48 50 927, 098
06 02 012.
l Продається автомобіль ВАЗ-2106,
1992 р. в., у доброму стані, бежевого кольору, об’єм двигуна 1,5. Тел. 066 60 95
432.
l Продається комплект запчастин до автомобіля УАЗ-469. Тел. 096 24 22 020.
l Куплю автомобіль ВАЗ («Жигулі») у доброму стані. Недорого. Тел. 095 36 08 071.
l Куплю автомобіль ЛуАЗ та запчастини
до нього. Дорого. Тел.: 066 12 99 287, 097
31 71 804.
l Куплю автомобіль у будь–якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099
73 74 388, 098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l Продається комплект запчастин (б/в)
до комбайна «Нива». Тел. 097 96 31 310.
l Продається прес–підбирач «Фортшрит» К-454 В, 1991 р. в. (привезений з
Польщі). Тел.: 096 34 21 236, 099 92 36 855.
l Продається трактор МТЗ-82, буряковий комбайн, зернові сівалки, копачка.
Тел.: 098 95 90 058, 095 30 79 245.
l Продається комплект запчастин до
трактора МТЗ. Тел. 096 24 22 020.
l Продається комплект запчастин до
комбайна СК-5 «Нива». Тел. 096 24 22 020.
l Продам: сівалки кінні та тракторні на
15, 17, 26, 30 лійок (анкерні), на гумовому ходу «Фіона», «Саксонія», Нордстен»
та сошникові (з баком на міндобриво) «Сімула», «Тумме», «Конскідле», «Нодет». Доставлю. Тел.: 096 85 85 455, 098 11 67 547.
l Продається зернозбиральний комбайн «Джон Дір-950» (з кабіною, жатка —
3.6 м). Тел. 097 87 31 729.
l Продам: трактори Т-25 (привезені з
Польщі), сівалки, саджалки, прес–підбирачі та іншу с/г техніку. Недорого. Тел.: 099
08 34 091, 067 12 53 737.
l Продається трактор МТЗ-80, 1992 р. в.,
мала кабіна, на стартері, радіатор. Тел.
097 18 23 785.
l Продається причіп 2 ПТС-4 на кругу.
Тел. 097 18 23 785.
l Продається новий плуг ПЛН 2-25/35
до тракторів Т-25, Т-40, «китаєць» (Горохівський район). Можлива доставка. Тел.
067 13 51 291.
l Продається трактор ЮМЗ-6 у доброму
стані (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 297, 050
95 15 625.
l Терміново продається трактор Т-40
АМ (з документами), є причіп 2 ПТС-4.
Тел.: 098 23 99 489, 098 58 91 082.
l Продається комбайн «Массей Фергюсон-487(special) у робочому стані, об’єм
жатки — 3.6 м. Тел.: 097 26 63 598, 067 34
47 233.

l Продається зернова тракторна сівалка, привезена з Європи. Можлива доставка. Тел.: 096 96 95 596, 050 84 29 221.
l Продається різна с/г техніка: дискові
борони, плуги, прес–підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки,
розкидачі міндобрив, косарки роторні,
грунтофрези, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095
00 50 455, 095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові
борони, грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив,
сівалки, прес–підбирачі, зернозбиральні
комбайни, трактор Т-25. Тел.: 067 93 46
442, 095 15 53 666.
l Продається
тракторний
причіп
2 ПТС-4. Тел. 067 14 21 204.
l Продається трактор МТЗ-80 (мала кабіна) у доброму стані. Тел.: 050 53 95 710,
098 63 05 257.
l Продам міні–трактори (японського виробництва): «Кубота»,
«Янмар»,
«Ісекі»,
«Хіномото»,
«Мітсубісі» (від 17 до 80 к/сил).
Повний пакет документів, без
використання в Україні (фреза у
подарунок). Можлива доставка.
Тел.: 097 76 27 586, 050 56 17 800,
096 74 51 932.

l

Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28
69 222, 097 14 20 540.
l Продається у Любешівському районі
трактор Т-25 у дуже доброму стані (привезений з Польщі). Тел.: 098 64 06 233, 066
34 56 267.

l Продається у дуже доброму
технічному стані трактор Т-25
(привезений з Польщі). Доставка
безкоштовна. Тел.: 066 47 09 124,
097 12 77 234.

l Продається у Любешівському районі
трактор Т-40 АМ. Можлива доставка. Тел.:
097 12 77 234, 066 47 09 124.
l Недорого продається трактор Т-40 АМ
у дуже доброму технічному стані. Тел.: 066
34 56 267, 098 64 06 233.
l Продаються: трактори Т-25, МТЗ, зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі, саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор
для міжрядного та суцільного обробітку,
картоплекомбайни, фронтальний навантажувач до МТЗ, телескопічні навантажувачі,
гноєрозкидачі, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–підбирачі, шини до
тракторів, твердопаливні котли «DEFRO».
Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
РІЗНЕ

l

Куплю арматуру, кутник. Тел.: 095 89
86 216, 097 59 22 903.
l Продам сирі соснові дошки (різних
розмірів). Можлива доставка. Тел.: 099 02
86 022, 096 38 00 894.
l Продам: віброгідропрес (для виробництва блоків), форму на поребрик, мішалку (0.25 кубів), дошки (під блоки), шифер
(200 кв. м, б/в). Недорого. Тел. 095 51 01
450.

l Продам вагу (500 — 1000 кг).
Тел.: 066 70 60 709, 068 70 60 709.

l

Продам мішки (з–під цукру). Тел. 050
90 40 825.
l Продам
піноблоки
(20х30х60,
12х30х60) та шлакоблоки. Можлива доставка. Тел.: 099 44 51 353, 067 72 82 946.
l Продам мінеральні добрива (аміачна селітра, нітроамофоска, карбамід).
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м. Луцьк. Тел.: 067 26 94 125, 066 96 15
543.
l Продам: дрова, пісок, відсів, щебінь
(різних фракцій), цеглу, блоки будівельні,
камінь формак. Доставлю пиломатеріали
автомобілем (до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом, у
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, 097 34
43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, вапняк (на вимостку дороги), глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги
міні–навантажувачем «Бобкат». Тел.: 096
80 00 567, 050 72 27 271.
l Продається тушка кабанчика (можна
половину). Тел.: 093 65 74 046, 096 08 23
593, 097 90 69 941.
l Продаються свині (90 - 110 кг). Ціна 45
грн/кг. Тел.: 095 61 11 163, 098 21 33 243.
l Продаються дві кобили(1 і 2 роки) у
Рожищенському районі. Тел.: 095 61 11
163, 098 21 33 243.
l Продам корову (первістка). Тел. 066 93
72 455.
l Куплю бика. Дорого. Тел.: 067 75 35
548, 050 19 39 526.
l У с. Боголюби продається молода кітна коза (окот 4 квітня). Тел.: 095 89 60 740,
097 25 60 531.
l Куплю корів, коней, свиней (дорізи).
Тел. 096 67 09 725.

l Куплю корів, биків, коней, телят.
Тел. 068 91 57 460.

l

Куплю: ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам насіннєву картоплю (голландсько–німецькі сорти Рів’єра, Еволюшн, Радео, Гала, Мелоді, український — Слов’янка). Тел. 067 36 18 600.
l Продам саджанці малини (високоврожайний сорт Полана). Ціна 2 грн/шт.
(Рожищенський район). Тел. 097 65 45
774, 099 52 96 806.
l Куплю: пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь,
тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох,
кукурудзу, овес, цукор, половинки або відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (наявність аналізної карти. Від 40 тонн).
Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.
l Продам цуценя (порода — німецька
вівчарка, 2 міс.). Можлива доставка. Тел.:
067 75 35 548, 050 19 39 526.

ПОСЛУГИ

l

Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні плуги, культиватори, йоршики на
підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки Рожищенського району). Тел.: 050
67 75 709, 096 91 07 885.
l Пробурюю свердловини. Ремонтую,
діагностую, встановлюю міні–башти, глибинні насоси, труби обсадні, свердловинні, помпи. А також продам бочки пластмасові на 100 — 150 — 240 — 1 000 л
(«куби»), 4–сезонну тепличну плівку (шир.
— 6, 8, 12 м, польське виробництво). Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Загублений студентський квиток, виданий Коледжем технологій бізнесу та
права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на
ім’я Марчук Вероніка Юріївна, вважати
недійсним.
l Загублений студентський квиток, виданий Східноєвропейським національним
університетом імені Лесі Українки на ім’я

Голюк Андрій Віталійович, вважати недійсним.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
28 березня минуло 10 років, як пішла з життя дорога дружина, мама, бабуся, тітка, колега і просто
хороша людина
Ганна Іванівна
САЦИК.
Минає 10 весна, коли тебе з нами нема, та
не вщухає біль, наше горе. Тебе, рідненька, дуже
нам бракує….Ти завжди з нами, кожну мить і
кожен день. Усі, хто тебе знав, згадаймо добрим словом, спогадом і молитвою….
Сумуючі чоловік, доньки, внуки, сестри,
племінники.

Пам’ятники

з мармурової крихти та натурального каменю. Виготовлення та встановлення.
(0332) 70185172, (050) 197168169.
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n Знай наших!
— 10 метрів, і треба зманеврувати так, щоб і нікого не зачепити, і самому «сісти» успішно. На
змаганнях польоти оцінюють за
кількома критеріями: точність
виконання вказаних у маршруті поворотів, швидкість і вдале
приземлення на визначеному
місці. Карпатські майданчики
були обмежені річкою, шляхами, лініями електропередач і
високими деревами. Відразу за
дорогою — будинки, а на запасному майданчику — ще й водозабірна станція з цистернами,
які більші за залізничні і розташовані поперек території з інтервалом 15—20 метрів.
Таких умов, як у Рахові, на
Волині немає. Та місцеві дельтапланеристи
примудрилися
злітати в небо з пагорбів, що
на околиці села Лище Луцького району. Там у 1980–х роках на польоти збиралося по
30—40 чоловік. Хто просто спостерігав за видовищем, хто показував майстер–клас, але всім
було цікаво, і навіть у холодну
погоду тут завжди було людно.
Це зараз на Волині залишилося менше десятка людей із
таким захопленням, а колись в
області дельтаплани навіть на
експорт виготовляли! У Рожищі
був своєрідний клуб любителів
цього виду спорту, продукцію
якого замовляли екстремали з
Польщі. Кажуть, навіть ажіотаж
навколо цих товарів був.
Із прикрістю усвідомлюю, що
за кілька років літальні апарати
Євстахія Дмитровича опиняться на заслуженому відпочинку.
Зараз вдома є два повноцінні
справні дельтаплани, чекають
нового сезону. Але старішає їхній господар, а послідовників у
нього нема. Каже, мабуть, подарує ці крила аероклубу, що у селі
Крупа Луцького району. Заробити ніколи не було для нього пріоритетом. Хоче тільки, аби хтось
перейняв його хобі і щоб побільшало «крилатих» людей. n

ЗМАЙСТРУВАВ СОБІ «КРИЛА»
І ВЖЕ 40 ЛІТ ЗЛІТАЄ У НЕБО
Незважаючи на поважний вік, лучанин Євстахій Шавула і досі не покидає
захоплення дельтапланами. Сподівається, що й цього року здоров’я дасть змогу
відкрити «літальний» сезон
Фото з особистого архіву Євстахія ШАВУЛИ.

Інна ПІЛЮК

встахієві Дмитровичу вже
за 70, а біжить він не гірше
за молодих хлопців. Ноги
швидко долають кількадесят
метрів — і ось вона — мить, коли
опиняєшся в небі. Переконуєшся, що немає краю людським
можливостям, якщо є непереборне бажання літати.
Він колись навіть і не думав,
що матиме таке хобі. Підлітком
відвідував гурток юних електромонтерів, займався веслуванням. Старанному хлопцеві
пропонували брати участь у подорожі Стиром, Прип’яттю і аж
до Каховки. От тільки відпустку
на роботі тоді взяти не вдалось, і
друзі попливли самі.
Йому ж залишилось небо.
Дуже любив дивитися на літаки і
потайки мріяв конструювати хай
і найпростіші літальні апарати.
Вибір зупинив на дельтапланах, адже аби їх змайструвати,
потрібно було не так і багато
матеріалів: дюралеві труби та
спеціальна тканина (лавсан чи
дакрон). Решта все — бажання,
технічні вміння і справа власних
рук.
Той факт, що руки в Євстахія Дмитровича золоті, ніхто
з його колег і не наважиться
заперечити. Він більше 40 років працював інженером ПрАТ
«Волиньобленерго» у групі випробувань розподільчих мереж, зараз — електромонтер
з випробувань і вимірювань
Луцької міської філії. З колегами
власними руками змайстрували
п’ять лабораторій, окремі з яких
досі працюють! Завжди підкаже,
допоможе, порадить, навчить.
«Для роботи сил ще вистачає,
а от для польотів, — зізнається,
— вже стаю старий. Та й нікому
дельтаплани не потрібні, це тільки я ще сам для себе цікавлюся,
навіть дружина казала, що дурницями займаюся. Уявіть, як їй
могло це подобатися, коли вона
один раз прийшла подивитися
на польоти і тоді на полі загубила ключ від квартири. Та й небезпечний такий спорт».
Злетіти на дельтаплані —
це тільки половина справи. Тут,
виявляється, головне — приземлитись. Адже коли людина
летить, вона перебуває у горизонтальному положенні, а за
лічені секунди, коли дельтаплан
наближається до землі, потрібно так скерувати і собою, і апа-

мабуть,
« Каже,
подарує

Є
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ці крила
аероклубу, що
у селі Крупа
Луцького
району.
Заробити
ніколи не було
для нього
пріоритетом.
Хоче тільки,
аби хтось
перейняв його
хобі і щоб
побільшало
«крилатих»
людей.

»

Учні, де ви? Досвідчені дельтапланеристи з радістю навчать підніматися у вись.

вагою на плечах було надзвичайно важко. Тут аби ногами
встигав перебирати, а ще ж треба так скерувати механізм, аби
він піднявся в повітря», — розповідає чоловік.
З уміння управляти планером свого часу навіть змагання
проводились. Євстахій Дмитрович найкраще пам’ятає поїздку
до Рахова Закарпатської області. 1989 року він як запасний пілот був включений у склад збірної команди з дельтапланерного
спорту Волинської області. «Це
був травень, у нас усе цвіте такої пори, а в Карпатах ще сніг
лежав, — пригадує ті змагання.
— Ми їхали на Лису гору. Дорога
вузька, розташована вона ледь
не на схилі гори, проїхати може
тільки один автомобіль. Сидимо, як на голках, а місцеві з нас
тільки сміються. А тут машина
виїжджає на розбиту ділянку

ратом, щоб миттю стати на ноги
чи принаймні пробігти кілька
метрів. «Не раз траплялося, що
сідали на якийсь кущ. Це легка
посадка, але дуже гучна: крило
з тріском ламається, його тоді
частинами доводиться діставати. Одне слово, не найкращий
фініш», — усміхається Євстахій
Дмитрович.
Перший свій політ чоловік пам’ятає не дуже добре,
бо визначити точно, коли ж він
став польотом у повному значенні слова, важко. Ані відповідної літератури, ані старших
та досвідчених колег, які могли б навчити новачка, в юного
дельтапланериста тоді не було.
Тому перші зроблені самотужки планери були далекими від
ідеальних. «Важили вони майже 40 кілограмів. Швидко бігти
схилами з перепадами висоти
20—30 метрів та ще й з такою
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шляху і нахиляється на правий
бік в напрямку прірви. Один із
наших товаришів не витримав
і вистрибнув на ходу з автівки».
Євстахій Шавула призового
місця на тих змаганнях не посів, але вражень залишилося
на все життя. Розповідає, що
найбільше хвилювалися, коли
20 дельтапланеристів повинні
були майже одночасно приземлитись. Насувалася гроза, і часу
залишалось лічені хвилини. Пілоти, як зграя ворон, кружляли
над пагорбами. Розмах крила
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Запрошуємо вас
провести Великодні свята
в санаторії «Пролісок»
Пропонуємо пасхальну акцію
з 2 по 20 квітня 2018 року

А

ціна для дорослого — 399 грн/доба,
ціна для дитини — 319 грн/доба.

У вартість включено харчування+проживання+лікування.

Тел.: 0972125061, 0955546474. www.prolisok.in
www.prolisok.info
fo
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