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Не може втриматися Антоніна Василівна від сліз.

ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ
МАТИ ПОЧУЛА
ЗВІСТКУ ПРО СИНА,
ЯКОГО ДАВНО...
ПОХОРОНИЛА

Скільки-то літ серце
краялося біля цього
пам’ятника?!

У ці дні про Велику Глушу Любешівського
району почула вся Україна у зв’язку із
сенсаційною новиною: солдат Радянського
Союзу, який пропав безвісти в Афганістані
і якого тепер знайшли, може бути Ігорем
Білокуровим із цього поліського села
с. 24
Р

Автоскло
Обшивка
салона
096
67
782 79 86
066 375 77 99
099 275 39 96
obshyvkaavto@ukr.net
@

Додаткові вихідні —
найближчим часом:
із 28 квітня до 1 травня
включно (за понеділок,
30 квітня, відпрацюємо у
суботу, 5 травня), 9 травня
і 28 травня.
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Антоніна
Білокурова
всі ці
десятиліття
зберігає синові
нагороди
і речі...
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n Гаряча точка

«НЕ БУДЕМО ДІЛИТИ ХРАМ
ІЗ РОЗКОЛЬНИКАМИ»
l Очільники УПЦ КП і УПЦ МП

відвідають Волинь. Митрополит
Онуфрій сьогодні проведе Божественну літургію у Зимненському
жіночому монастирі. Візит патріарха
Філарета запланований на 10 травня
– у день пам’яті преподобного
Стефана, ігумена Печерського та
єпископа Володимир-Волинського.
l Електротехнічне обладнання,

деревина і вироби з неї, меблі,
продукти рослинного походження найчастіше експортують із
Волині, а от ввозять найбільше
з-за кордону нафту і продукти
її перегонки, машини, засоби
наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні
матеріали. Основні партнери —
країни Європейського Союзу. Обсяг
проданих товарів у регіоні на початок цього року збільшився майже
на 43% і склав 63 мільйони доларів.
Імпорт зріс лише на 5% і становив
96 мільйонів доларів.
l 2 роки позбавлення волі

отримав за недбале зберігання
зброї батько неповнолітнього
студента, який випадково застрелив товариша із села Охнівка
Володимир-Волинського району,
попавши йому в голову. Як з’ясували правоохоронці, зберігалася
рушниця поза межами металевого
сейфа і була не зареєстрованою.
l 14-річний мешканець Ма-

невицького району впав у кому
через важке отруєння алкоголем.
До медичного закладу ввечері
8 квітня привезли вже без свідомості. Мама дитини, яка приїхала
з ним у медзаклад, не знає, як
сталося, що її син вжив стільки
спиртного.
Шацькі рибалки просять
небайдужих допомогти коштами
на зарибнення озер Люцимер та
Велике Чорне. «У наших озерах немає сприятливих умов ні для нересту,
ні для виживання мальків коропа, —
кажуть вони. — Але щоб зарибнювати, потрібно хоча б декілька років не
виловлювати рибу та дати їй можливість вирости. На жаль, стовідсотково
контролювати цей процес неможливо. Одні збирають кошти і зарибнюють, а на іншому березі браконьєри
рибу виловлюють». Наразі зібрано 17
тисяч гривень на закупівлю малька.

l

У селищі Головне Любомльського району пожежна частина користується автомобілем
«ЗІЛ-157», якому наступного року
виповниться 50. Завдяки колісній
формулі «6х6» він може проїхати
майже скрізь, тому цією машиною
навіть у снігові замети прочищають дорогу для «швидкої». Зараз у
пожежній охороні працюють вісім
рятувальників, які обслуговують
жителів Згоранської, Куснищанської,
колишніх Нудиженської і Заболоттівської сільрад.

l

У Луцькому зоопарку сім’ї
лемурів і мавпочок поповнились
дитинчатами. 8 квітня виповнився
місяць маляті патасів (мавпгусарів). Імені дитинча ще не має,
оскільки не встановили поки що його
статі. «Почувається воно чудово, а
батьки всіма способами намагаються
догодити первістку», – повідомляють
у зоопарку. А маляті мадагаскарських
лемурів менше місяця. n

l

Свято-Успенська церква у селі Птича Дубенського району, що над трасою
Київ – Чоп у Рівненській області, уже чотири роки закрита та з опечатаними
дверима. На Великдень замість богослужіння там чергувало кілька авто поліції,
бо хтось укотре «розбурхав» ситуацію
Фото news.church.ua.

Левко ЗАБРІДНИЙ

станній тиждень перед Пасхою
— найсуворіший час Великого
посту. І про це знають усі, хто
хоча б раз на рік ходить до церкви.
Проте чомусь саме перед цим святом
у Птичі вже кілька років поспіль розгоряється конфлікт між прихильниками
УПЦ Київського патріархату та УПЦ,
що в єдності з Московським. Щоразу
сутичка під храмом набирає значного
інформаційного розголосу, а минулого
тижня навіть прозвучало словосполучення «терористичний акт».
Церква у Птичі з грудня 2014 року
була під арештом. Кілька спроб зайти до храму завершувалися приїздом
поліції та новим опечатуванням дверей. І останні кілька місяців у селі було
більш-менш спокійно. Проте нещодавно прихильники УПЦ МП подали до
Дубенського міськрайонного суду позов, щоб арешт із церкви було знято.
І минулого понеділка суд клопотання
задовольнив. Ввечері місцева влада
та священики ще домовлялися, що
наступні кілька днів до храму ніхто не
входитиме, щоб Великдень минув спокійно. А вночі під його стінами сталася
сутичка, і на сайті Рівненської єпархії
УПЦ МП з’явилося повідомлення про
озброєних прихильників Київського
патріархату та «терористичний акт».
Хто прийшов першим, поліція досі
не може розібратися. Прихильники УПЦ МП заявляють, що під церкву
приїхали озброєні бійці добровольчих
батальйонів і влаштували штовханину,
під час якої, зокрема, отримала травму
голови 51-річна мешканка Птичі. Натомість прихильники КП розповідають,
що їхні опоненти проникли до храму
ще до зняття з нього арешту, звезли
до села «тітушок» та розпалюють суперечку зумисне — на догоду російській
інформаційній війні.
У вівторок Рівненський міський суд
за клопотанням поліції знову наклав
арешт на Свято–Успенську церкву.
Двері вкотре опечатали, а подвір’я
охороняють поліцейські. Так було і на
Великдень.
— Коли у Птичу вночі з понеділка
на вівторок приїхала поліція, біля храму вже не було більшості з тих, хто
розпочав сутичку, — розповідає Юрій
Парфенюк, голова Дубенської райдержадміністрації. — Тому досі не відомо,
хто був першим. Окрім того, правоохоронці не знайшли підтвердження, що
у церкві були люди. Двері опечатано.
Щодо ситуації дуже багато запитань,
на які разом із поліцією намагаємося
дати відповідь. Зокрема, кому і для

О

Поки що в цьому Домі Божому не до молитов…

чого було потрібно, щоб конфлікт знову розгорівся. Ми продовжимо переговори із селянами. Як на мене, найкращий вихід — почергове богослужіння.
Мені як вірянину важко дивитися, що
храм уже стільки років закритий.
Отець
Василь
Рудницький,
прес-секретар Рівненської єпархії УПЦ
КП, розповідає, що не зрозуміло, чому
Дубенський міськрайонний суд ухвалив таке рішення.
— Для чого було роздмухувати ситуацію? — зазначає священик. — Дуже
здивувалися, коли вночі на сайті УПЦ
МП з’явилося повідомлення, що при-

що — заклик до Путіна
« Цеприйти
до Птичі і захистити
від «терористичного акту»
прихильників УПЦ МП?

»

хильники КП «силою захопили храм».
У тексті чітко вказано, що була зброя,
хоча це неправда. А наприкінці ще й
додано, що «парафіяни називають
подію терористичним актом». Це що
— заклик до Путіна прийти до Птичі
і захистити від «терористичного акту»
прихильників УПЦ МП? Тим більше,
люди розповідають, що саме прихиль-

ники МП зайшли у храм ще навіть до
того, як арешт було знято. Ситуація
тут змінюється щогодини. Але наголошу, що у селі відбувається не конфлікт
парафіян УПЦ МП та УПЦ КП, а тих,
які були в МП і вирішили вийти звідти,
і тих, які залишилися. Храм належить
громаді, і ті, хто вирішив відмовитися
від УПЦ МП, мають право на нього.
Натомість прес-секретар Рівненської єпархії УПЦ МП ігумен Герман
(Кулакевич) має свої аргументи:
— Як на мене, все потрібно вирішувати по закону. Ми його дотримуємося. І коли храм було опечатано, ми
до нього не намагалися потрапити.
Але оскільки виграли суд і арешт було
знято, звісно, хотіли зайти всередину.
Тим паче, що вже давно довели у судових інстанціях, що храм належить нашій релігійній громаді. Проте приїхали
якісь бійці, які називали себе представниками «Айдару», «Азову», і силою
виштовхали наших парафіян із церкви.
Хто зрізав замки та розбив скло, ніхто
не знає. Наші віряни стверджують, що
це були прихильники Київського патріархату. Ми не зацікавлені у розпалюванні ворожнечі, позов про скасування
арешту подавали раніше. Про почергові богослужіння ж ітися не може: ми
не будемо ділити храм із розкольниками. n

Запалені свічки везли у маршрутках віряни після служби у
церквах з нагоди Страсного четверга. Це обурило деяких рівнян:
«Мало того, що випалюється весь кисень (бо їх штук 10 у салоні), ще й деякі маршрутки переповнені, ці свічки вже ледь не підпалюють пасажирів. І водії — теж молодці: як можна пускати в автобус людей з відкритим полум’ям? Якась тотальна відсутність поваги, логіки, розуму», — написав у соцмережі Олександр Пахальчук. У ДСНС
Рівненщини зазначають, що Правилами пожежної безпеки така ситуація не передбачена, але це – небезпечно. А оскільки водій несе відповідальність за пасажирів, він
повинен попередити громадян, щоб загасили свічки.
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Доброго дня
вам, люди!
«Щоб писалось слово журавлине
журавлиним з вирію пером...»

13 КВІТНЯ

С
Сонце
(схід – 5.29, захід – 19.10, тривалість дня
1
13.41). Місяць у Рибах, 26–27 дні Місяця.
Ім
Іменинники: Веніамін, Інокентій.
14 КВІТНЯ

С
Сонце
(схід – 5.27, захід – 19.12, тривалість дня
1
13.45). Місяць у Рибах, Овні. 27–28 дні Місяця.
Ім
Іменинники: Марія, Марк, Юхим.
15 КВІТНЯ

С
Сонце
(схід – 5.25, захід – 19.14, тривалість дня
13.49). Місяць в Овні. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Анастасій, Григорій, Яків.
16 КВІТНЯ
Фото із мережі «Фейсбук».

… Я почула веселиків уперше біля нашого храму.
У небі, трохи сповитому сутінками, пролунало:
«Курли-курли!» Це було якось по-особливому: із
прочинених дверей церкви долинала молитва
і ставала співзвучною із мелодією небесних
птахів. Ми з дівчатами ще довго стояли і дивилися
у встелену пухнастими хмарами блакить, не
відводячи погляду від неймовірної картини: журавлі
летіли широким клином, торуючи у небі свій шлях

У

над весняним лісом, і над
нашим селом. У таку мить
хочеться просто прокричати у небесну даль: «Вітаю
вас, журавлята, у рідному
краї!» Їхній вiдгомiн бринить, єднається із моїм
дитинством, підіймаючи на
крила душу.
… Згодом птахи зникли
за височенними куполами
храму, що тягнеться своїми хрестами аж до неба,
але та мелодія ще й донині
озивається в менi, як і ті
дзвони, що кликали мале
дівча із двома заплетеними косичками на молитву.
Ті журавлі, змінюючи пори

Юні митці вчилися
себе презентувати

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Легенду про річку у рідному селищі
Катерина Романюк розповіла ще й малюнками...
Лариса ЗАНЮК

дея конкурсу в
тому, щоб діти
самі презентували
свої таланти, – розповіла
директор центру Оксана Дідик. – Одна дівчинка-вишивальниця якось
зізналася, що кожен
хрестик на її полотні — як
слово, сказане вголос.
На таких конкурсах діти
вчаться про себе заявляти не лише роботами, а й
умінням їх представити.
Воно допоможе їм адаптуватися в суспільстві,
ставати публічними, адже
для творчої людини це
дуже важливо». На конкурс надійшло понад 200
робіт, але переможцями
стали 20 учасників. Призові місця серед умільців

«І

декоративно-ужиткового
мистецтва зайняли Юлія
Ілюшик із Ковеля та Діана Юрчик із Маневичів; у
номінації «Художники» –
Діана Суха (Любомльська
ЗОШ І–ІІІ ступенів № 2) та
Катерина Романюк з Іваничів; у номінації «Поети»
перемогли Анна Склянчук (Любомльська ЗОШ
І–ІІІ ступенів № 2) та Ольга Мариньоха (Бірківська
ЗОШ І–ІІ ступенів Любомльського району); у
номінації «Юні композитори» – Дарина Шкабко
з Маневичів. Юні митці
отримали чудові поради,
своєрідний майстер-клас
від професійного журі на
чолі із заслуженим артистом України Петром Савошем.

17 КВІТНЯ

У Канаді випустили
монету–писанку
Її наклад налічує 5 тисяч штук. Нова монета
номіналом 20 канадських доларів зроблена
із 31,82 грама чистого срібла із позолотою
Фото facebook.com.

Ключі цих птахів часом у небі створюють справжні дива.

року, і досі летять над моїм
дитинством, як у вірші
Євгена Гуцала:
Журавлі високі пролітають, ледве видно птахів
із землі.
Журавлів я з вирію
стрічаю і прошу перо у
журавлів.
Хай з небес перо
високе кинуть, хай мене

благословлять крилом,
Щоб писалось слово
журавлине журавлиним
з вирію пером.
Щоб воно до вирію літало, журавлиний звідало
політ,
Та завжди із вирію
вертало до святої отчої
землі…

Зигзаги історії:
агент УПА очолював
на Волині райком
комсомолу

У Волинському державному центрі естетичного
виховання нагородили переможців обласного
конкурсу юних композиторів, поетів,
художників, умільців декоративно-ужиткового
мистецтва «З цілющого джерела рідної землі
черпаємо наснагу»

Сонце (схід – 5.21, захід – 19.17, тривалість дня
13.54). Місяць в Овні, Тельці. 29–1–2 дні Місяця.
Іменинники: Микита, Феодосія.
Сонце (схід – 5.19, захід – 19.18, тривалість дня
13.59). Місяць у Тельці. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Георгій, Зосим, Федір.

Йдеться, напевно, про
єдиний випадок, коли
прихильник повстанців
здобув аж таку високу
посаду в радянській
системі. Івана Зварича,
першого секретаря
Рожищенського райкому
комсомолу в 1944–1947
роках, вбили нібито під
час спроби втечі, коли
стали відомими його
зв’язки з упівцями. Хоча
насправді таким чином
енкаведисти замітали
сліди — адже за те, що
недобачили ідейного
противника на такій
високій посаді, полетіли
б не тільки погони, але
й голови. Та у «справі
Зварича» жодним словом
про це не згадується
Сергій НАУМУК

е лише один із епізодів, які увійдуть
до книги «Нариси
визвольної боротьби.
Рожищенський район.
Волинська область»,
що її готує до друку
волинський краєзнавець Микола Вавринчук.
Окрім того, в ній вміщено
повний варіант «Нарису
визвольної боротьби
Рожищенського району»,
написаного у підпіллі
повстанцем Олексієм
Пархомчуком 1965 року.

Ц

У «Зигзагах долі Віллі
Шуберта» йдеться про
Сидора Мосійчука із села
Любче, який у 1991-му
повернувся в Україну із
США й помер у Луцьку
під прізвищем та іменем, із якими прожив усе
життя, – Віллі Шуберт. Є
й про чекістську агентурно-бойову групу, яка
тероризувала піврайону.
Їх засудили, але архівно-кримінальну справу
відкликали з управління
МВС у Москву, аби знову
замести сліди. Та автор
переконаний, що «рукописи не горять», тож
читачі майбутньої книжки почерпнуть чимало
інформації про невідомі
сторінки історії краю.

«Окрім прекрасного вигляду й весняної теми, вона є артистичним вшануванням
1,2 млн канадців українського походження, чиї традиції – це велика складова мультикультурної спадщини Канади», – йдеться в описі монети. Авторка
дизайну – канадська художниця Анна Мораш, яка
працювала також над двома попередніми випуска016 та 2017 роми монети-писанки, що вийшли у 2016
ках (на фото).
Фото надане Миколою ВАВРИНЧУКОМ.

дитинстві я прислухалася до їхнього
спiву, i серце радістю огортав срiбний передзвiн. Бо навесні вони
– веселики! Цієї пори пернаті завжди повертаються, адже тут народилися і
вперше розправили крила.
Відмикаючи своїм ключем
сонце, вони змушують людину зупинитися, шукаючи
у височині ці дивні голоси.
Журавлі летять i опускають
на землю бентежнi звуки.
Їхнє голосне курликання
ні з чим не сплутаєш, воно
лине далеко і у вранішній
тиші, і у вечірніх сутінках, і

3

n Прогноз погоди

«А хмари бігли
і
і спотикалися об грім...»
13 квітня відзначається день преподобного
Іпатія. У народі Іпатій вшановується як
помічник при безплідді. Наші пращури
спостерігали за птахами і робили висновки про
майбутню погоду: якщо довго не щебечуть – на
холод; раптово замовкли – до грози
За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 13 квітня – мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер
південно-східний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7–12, вдень – 19–24 градуси тепла. 14-го – хмарно з проясненням, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-східний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі
– 7–12, вдень – 17–22 градуси тепла. 15-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
– 7–12, вдень – 18–23 градуси тепла. 16-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 5–10
метрів за секунду. Температура повітря вночі – 7–12,
вдень – 16–21 градус тепла. 17-го – хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 3–5 метрів за
секунду. Температура повітря вночі – 11–15, вдень –
16–21 градус тепла. За багаторічними спостереженнями, найтепліше 13 квітня було 1976 року — плюс
25, найхолодніше — 1954-го — мінус 4 градуси.
У Рівному 13 квітня небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Температура
повітря – 12–23 градуси, 14-го –
13–19, 15-го – 13–22, 16-го –
14– 23, 17-го – 11–20 градусів
із позначкою «плюс».
Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94
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Погляд
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного
редактора газети «Волинь-нова»

І знову скажемо
усім спочилим:
«Христос воскрес!»
Цілий вечір шукаю в хаті сімейну реліквію
— Пом’яник покійних моїх предків. «Не
переймайся, тепер усі в церквах подають
записки», — заспокоює дочка. Але я знаю,
що мушу знайти стару «грамотку», пожовтілі
сторінки якої зберегли імена представників
давніх поколінь нашого роду
есь у п’ятому класі моя баба Голька довірила мені, бо сама була неграмотна, дуже
важливу місію — перенести у нову книжечку
з хрестиком на обкладинці усі записи зі старої.
Я виводила каліграфічним почерком: «Ганна,
Федір, Палажка…» і розпитувала, ким мені доводяться ці люди. Кого було увічнено на першій сторінці з написом «За упокій», баба й сама добре не
знала: «То, дитино, не за моєї пам’яті було». Але
пильно стежила, аби я, боронь Боже, нікого не
пропустила: «Бо ж на Великдень умерлих прилетять їхні душеньки, а ми забудемо пом’янути — не
по совісті вийде».
На сільському кладовищі є могили моїх прадіда і прабаби по маминій лінії, давніші поховання
не збереглися. Отож, стара «грамотка» — єдине
нагадування про коріння, що живить і нас, нині
сущих, і наших нащадків. Полегшено зітхаю, коли
знаходжу той безцінний документ, своєрідний
«паспорт» мого роду, бо ж через кілька днів — Проводи. І тепер, коли я сама вже бабуся, мій обов’язок — варити коливо, йти з ним до церкви, запалювати свічку й поминати тих, кого нема вже з нами.
Знаю, що побачу на сільському цвинтарі у неділю усіх близьких і далеких родичів, друзів дитинства, колишніх однокласників майже у повному зборі, адже цього дня навіть ті, хто живе дуже
далеко, приїжджають до рідних могил. Беруть із
собою дітей, онуків, щоб не переривалася ниточка пам’яті, зберігалася давня християнська
традиція. Хтось прилетів із Канади, хтось прибув
з Італії, Польщі, з різних куточків України, кладуть
квіти, цілують фотографії на надгробках: «Христос воскрес, мамо й тату…»
— Як ставили на батьках нові пам’ятники, то
думали класти глухі плити на могилах. Ми з чоловіком не вічні, а молоді за сотні кілометрів добиратися навряд чи схочуть, щоби братики й чорнобривці садити і полоти. Але внук сказав: «Що ж
ви нас так недооцінюєте? Знайдемо можливість
могили доглядати. Як ви робили, так і ми будемо», — зворушено розказувала односельчанка.
У такі моменти я думаю, що, певне, не зовсім мають рацію автори модної тепер теорії про
відмінності різних поколінь. Ми сповідуємо одні
цінності, й не існує в Україні прірви між так званими «традиціоналістами» й «міленіалами». Поясню незнайомі терміни: до перших відносять тих,
хто народився до 1945-го, до других — у проміжку 1981–1999 років. Американські автори теорії
поколінь виділили й ще кілька груп, базуючись
на основі віку, подібності досвіду, середовища,
спільних цінностей, стилю життя тощо. Згідно
з їхніми дослідженнями, теперішня молодь, яка
зростала під опікою люблячих батьків, ні в чому
не знаючи відмови, яка змалку звикла до сучасних комп’ютерних технологій та інтернету, —
практичніша, егоїстичніша, раціональніша, аніж
її попередники.
Можливо, і є в цьому частка правди. Але
в Україні, на відміну від багатьох ситих і заможних суспільств, молоде покоління доля не завжди
пестила, воно пережило біль Майдану, відчуло
гіркоту заробітчанського хліба, зазнало втрат на
війні… І проявило таку ж самовідданість, гідність
і героїзм, як і їхні діди-прадіди у роки визвольної
боротьби.
Готуючись до Провідної неділі, думаю про ті
родини, що прийдуть поминати своїх синів, онуків, які загинули на Сході України. Довгий ряд заквітчаних могил на міському кладовищі у Гаразджі
завжди змушує сповільнити крок, зупинитись,
схилити голову. Я не знала більшості цих хлопців
за життя, але їхні імена внесла у «грамотку» свого
серця разом із іменами найрідніших людей. n
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США МОЖУТЬ ЗАВАЛИТИ РОСІЮ
ЗА ХВИЛИНУ І БЕЗ ЗБРОЇ
Аби тільки було бажання — це підтверджують наслідки
нових санкцій Вашингтона проти «імперії зла»
Фото UA.News.
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Василь РОГУЦЬКИЙ

Заходи
запровадили 6 квітня. За цей
час російські олігархи
і компанії, внесені до
нового списку, втратили мільярди доларів.
Під персональні санкції потрапили семеро
бізнесменів, державні
менеджери, чиновники,
а також ряд компаній.
Переляканий
прес-секретар
президента Росії Дмитро
Пєсков назвав нову ініціативу
американців
«нехтуванням
всього
і вся». Нічого дивного:
на Лондонській та Московській біржах стався
обвал вартості майже
всіх російських компаній. Буквально за добу
статки 50 найбагатших
скоротилися майже на
12 мільярдів доларів.
Найбільше постраждав
мільярдер Олег Дерипаска, який є власником
підприємства «Русал»,
що продає п’яту части-

Буквально за добу статки 50 найбагатших росіян
скоротилися майже на 12 мільярдів доларів.

можна бути партнером із газовою
« Нетвариною-вбивцею,
яка отримує
задоволення, вбиваючи людей…
»
ну алюмінію у світі. Його
акції на Гонконгівській
біржі обвалилися удвічі. Також різко знизився курс рубля. Долар
вперше з 16 листопада

n Цитатник

минулого року коштує
дорожче 60 рублів.
Шкода, що американці запровадили такі
санкції щодо окремих
осіб та компаній, а не

щодо всієї Росії…
Тим часом Дональд
Трамп пригрозив потужним ударом по Сирії.
Про це президент написав у себе в «Twitter»
у відповідь на заяви російської сторони про
готовність збивати американські ракети й атакувати точки їх запуску.
«Готуйся, Росіє, тому що
вони (ракети. — Ред.)
прилетять, хороші, нові
і розумні», — заявив
Трамп. «Не можна бути
партнером із газовою
твариною-вбивцею, яка
отримує задоволення,
вбиваючи людей (йдеться
про
сирійського
диктатора Асада, який
вдався до хімічної атаки
міста Дума, внаслідок
чого постраждало до
500 людей, 70 загинули.
— Ред.) », — додав він.
Країни Заходу покладають відповідальність
за ймовірну хімічну атаку не тільки на режим
сирійського президента
Башара Асада, а й на
його союзників — Росію
та Іран. Дамаск і Москва
тим часом заперечують,
що хіматака була. n

n Пульс дня

Володимир ГРОЙСМАН,
прем’єр-міністр України,
вимагає від керівництва
торгово-розважальних
центрів перевірити
технічний стан закладів
і виправити недоліки:

«

Хто не буде звертати
увагу на вимоги покращити
ситуацію на своїх об’єктах,
— пошлемо екскаватори,
перекопаємо входи, відключимо електроенергію,
але змусимо навести лад.
Я це вже робив у своєму
житті не раз. Зроблю ще
раз. Я готовий потім нести
за це відповідальність, але
знатиму, що люди у безпеці.
Будь ласка,
не випробовуйте
наших
можливостей і здібностей.

»

УГОРСЬКИЙ ДИКТАТОР УТРЕТЄ ВПЕВНЕНО
ПЕРЕМІГ НА ВИБОРАХ
Партія «Фідес» чинного
прем’єр-міністра Угорщини
Віктора Орбана отримала
85% голосів на парламентських
перегонах 8 квітня
На виборах була зафіксована
рекордна явка з 2002-го. На другому місці — націоналістична партія
«Йоббік». У них — 26 мандатів.
Перемога на парламентських
виборах цього року — вже третя для
Віктора Орбана. Раніше «Фідес» пе-

ремагала у 2010 та 2014 роках.
Зазначимо, що Орбан неодноразово засуджував європейську
політику щодо мігрантів, виступав
проти глибшої інтеграції Європейського Союзу, піддавав критиці
політику Брюсселя, а також заблокував співпрацю України з НАТО
у відповідь на освітній закон, який
запроваджував українську мову
у старших класах угорських шкіл на
Закарпатті. n

УКРАЇНЦІ МАСОВО СКУПОВУЮТЬ
ЗЕМЛЮ ЗА БУГОМ
Наші співвітчизники у 2017 році
стали лідерами з придбання її
іноземцями в Польщі. На їхню
частку припав кожний другий
дозвіл
Про це повідомили у міністерстві
внутрішніх справ Польщі. Зазначимо, що для покупки землі, в тому
числі і сільськогосподарських угідь,
громадянам країн, що не входять

У вівторок, 17 квітня, о 14:00 в Палаці культури міста Луцька (вул. Богдана
Хмельницького, 1) відбудеться творча зустріч із письменником, лауреатом
Шевченківської премії, директором видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»

Іваном МАЛКОВИЧЕМ,
котрий вважається одним із найкращих сучасних поетів, а його видавництво – найуспішнішим в Україні.
Вхід вільний.

в ЄС, необхідно отримувати згоду в МВС Польщі. «Серед фізичних
осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України.
У 2017 році вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% усіх
документів на покупку земельної
нерухомості, які видані фізичним
особам (у 2016-му — 47%)», — повідомило польське міністерство. n
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n Рука Кремля?
Фото novynarnia.com.
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У КИТАЇ ВПАЛА
ШЕСТИТОННА
СТАТУЯ
ІМПЕРАТОРА
Важкий пам’ятник
засновнику династії
Цінь в місті Біньчжоу
рухнув через…
сильний вітер

Цікаво, якою тепер буде реакція на цю інформацію лідера партії «Право
і справедливість» Ярослава Качинського – брата-близнюка загиблого президента?

ЛІТАК КАЧИНСЬКОГО ПІДІРВАЛИ
Голова підкомісії міністерства оборони Польщі
з розслідування Смоленської катастрофи
Антоні Мацеревич заявив, що причиною загибелі
пасажирів президентського Ту-154 став вибух
Василь КІТ

асажири загинули внаслідок вибуху у центроплані
до зіткнення із землею.
Це стало причиною їхньої смерті»,
— заявив Мацеревич.
До речі, Росія досі не передала
Варшаві уламки президентського літака. МЗС Польщі заявило, що утримуючи їх у себе, Москва дає підстави
вважати, що справжні причини катастрофи приховуються. У свою чергу,
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досі не передала
« Росія
Варшаві уламки
президентського літака.

»

президент РФ Володимир Путін вважає, що якщо на борту і були вибухи, то бомбу могли закласти лише
у Польщі.
Нагадаємо, що внаслідок авіакатастрофи у 2010 році загинули всі
96 осіб, у тому числі і президент
Польщі Лех Качинський. n

19-метрова фігура імператора Цінь Ши Хуан-ді,
яку встановили в 2005
році, впала обличчям до
землі, в результаті чого
воно розплющилося. Статую швидко підняли за допомогою кранів та вивезли. Вона була порожньою
всередині та трималася
на металевому каркасі.
Засновник династії Цінь
Ши Хуан-ді об’єднав Китай
під своєю владою в 221–
210 рр. до нашої ери, завоював всі основні китайські
провінції. Під час його правління побудували перші
фрагменти Великої Китайської стіни, а після смерті
поховали з імператором
щонайменше 8100 теракотових статуй китайських
воїнів та коней реальних
розмірів — знаменита «теракотова армія». n

Старший син Сталіна
сидів у тому таборі, що й Бандера

в історії 14 квітня 1943 року за колючим фашистським дротом
кв іт ня
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був застрелений Яків Джугашвілі (на фото)

Тарас СТЕПАНЮК
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Батько не любив його, здається,
змалку. Катерина
Сванідзе
(перша
дружина Сталіна)
померла, коли Яші було всього
вісім місяців. Виховання взяла на
себе тітка. Батька хлопець вперше
побачив у 14 років, коли його відправили у Москву. Він розмовляв
тільки грузинською, був небагатослівним. Сталін називав старшого
сина вовченям.
Після закінчення школи Яків таємно від батька одружився з однокласницею Зоєю Гуніною, дочкою
священика. Вождь усіх народів був
категорично проти цього шлюбу. У
результаті тиску Яків зробив спробу самогубства, але невдало: куля
пройшла навиліт. Це ще більше
роздратувало тирана. Чого варта
його фраза при зустрічі з сином:
«Ха, не попав!» Пізніше Йосиф Сталін написав своїй дружині Світлані
Аллілуєвій: «Передай від мене Яші,
що він вчинив як хуліган та шантажист, з яким у мене немає і не
може бути більше нічого спільного.
Нехай живе де хоче і з ким хоче».
Згодом шлюб розпався, а Яків
мав стосунки з Ольгою Голишевою, яка народила від нього сина
Євгена. Але коли хлопчик з’явився
на світ, то нащадок керівника СРСР
вже був одружений із балериною
Юлією Мельцер. «Розлучена особа,
не розумна, малокультурна», – так
характеризували її сучасники. Яків
став п’ятим(!) чоловіком Юлії. У них
народилася єдина дочка Галина.

усіх народів
«бувВождь
категорично проти
цього шлюбу. У результаті
тиску Яків зробив спробу
самогубства, але невдало:
куля пройшла навиліт. Це
ще більше роздратувало
тирана. Чого варта його
фраза при зустрічі з сином:
«Ха, не попав!»

»

За порадою батька Джугашвілі
закінчив вечірнє відділення Артилерійської академії і став командиром артилерійської батареї. З початком радянсько-німецької війни
Яків Джугашвілі пішов на фронт. За
бій 7 липня 1941 біля річки Черногостніца у Вітебській області (Білорусь) разом з іншими бійцями
представлений до нагороди, але

не отримав її, бо через кілька днів
потрапив в оточення і не вийшов з
нього. Його шукали до останнього,
але 20 липня німці передали по радіо, що в них у полоні син самого
Сталіна.
Збереглися протоколи допитів
Якова. З них можна робити висновок, що син Йосифа Віссаріоновича тримався мужньо, іноді навіть
виклично: захищав політичний
устрій СРСР, але критикував дії армії. Водночас окремі фрази свідчать про типове імперське мислення. Так, у відповідь на питання,
чи знає він, що Фінляндія, Румунія,
Угорщина і Словаччина оголосили
війну Радянському Союзу, молодий Джугашвілі відповів: «Це все
дурниця. Головне — Німеччина.
Яке значення може мати Угорщина чи Фінляндія? Що це взагалі за
держави?»
Якова перекидали з концтабору
в концтабір, поки він не опинився у
Заксенгаузені, де сиділи політичні
в’язні. У тому таборі в різний час перебували Степан Бандера, Ярослав Стецько, Тарас Бульба-Боровець, поет Олег Ольжич, головний
командант Армії Крайової Стефан
Ровецький, колишній рейхсканцлер Німеччини Ганс Лютер.
Під час чергового конфлікту
Яків відмовився виконувати накази охорони і кинувся на дротяну огорожу, яка перебувала під
напругою. Одночасно пролунав
постріл вартового. Історики досі
з’ясовують: син Сталіна вчинив
самогубство чи був убитий охоронцем? n
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ОВИНИ / Краю
НОВОВОЛИНСЬК
«ОХОРОНЯТИМУТЬ»
128 ВІДЕОКАМЕР
У шахтарському місті продовжує
залишатися складною криміногенна
ситуація. Про те, щоб її змінити на
краще, турбуються представники влади,
правоохоронці, громадськість
Роксолана ВИШНЕВИЧ

а кошти міського бюджету придбано сервер
на 128 відеокамер. Куплено також чотири
монітори, які будуть виведені на місці роботи правоохоронців. Декілька камер працюватимуть в режимі он-лайн, а решта — для спостереження в чергового поліції.
Про те, як ефективно використати програму
«Безпечне місто», мова йшла на черговій нараді, в якій взяли участь ще й підприємці. Міський
голова Віктор Сапожніков запропонував їм долучитися до встановлення відеокамер біля своїх
об’єктів. 26 влада вже придбала, на підході — ще
22. А решту, 80 відеокамер, запропоновано придбати суб’єктам господарювання, чиї заклади
розміщені в місті. Таким чином можна буде краще вберегти майно від злодіїв, адже черговий
поліцейський цілодобово спостерігатиме за ситуацією в місті, в тому числі біля офісів та магазинів. Усі витрати на обслуговування цих камер
міська рада візьме на себе. Більшість присутніх
підприємців підтримала пропозицію міського
голови. n

З

ЗА ДОБУ — 7 РАЗІВ ПАЛАВ
СУХОСТІЙ НА ПОЛЯХ І ЛУКАХ
9 квітня о 13.20 до служби «101» надійшло
повідомлення про загорання торішньої
трави в селі Забороль Луцького району
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

ожежу було ліквідовано силами працівників двох пожежно-рятувальних підрозділів Луцька.
Приблизно у той же час котився дим у районі
вулиці Рогової в обласному центрі, а післяобідньої пори — у селах Заріччя Володимир-Волинського, Веснянка Ківерцівського районів. Крім
того, цього ж дня працівники підрозділів ДСНС
області виїжджали на ліквідацію пожеж посуші
у селах Крупа Луцького, Поничів Володимир-Волинського районів, а також на вулиці Луцькій
у княжому місті. Усі загорання ліквідовані.
Служба порятунку закликає усіх суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не
провокувати займань у природних екосистемах! n

П

НАЖИВАЛИСЯ НА ХВОРИХ
Прокуратура Рівненської області
затвердила та скерувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному
провадженні стосовно головного механіка
і 4-х водіїв одного із комунальних закладів
охорони здоров’я, які підозрюються
у заволодінні чужим майном
Валентин СТАВСЬКИЙ

а підставі зібраних у ході розслідування
доказів встановлено, що обвинувачені,
переслідуючи корисливі цілі, повідомляли громадянам, які потребували медичної допомоги, або їхнім родичам про необхідність надання грошей для заправки санітарних автомобілів
з метою транспортування хворих. Насправді комунальний заклад був достатньо забезпечений
пально-мастильними матеріалами за рахунок
державних коштів. Встановлено близько 40 епізодів злочинної діяльності працівників медичної
установи, діями яких завдано шкоду потерпілим
на загальну суму майже 100 тисяч гривень.
Відповідальність за вчинення таких злочинів
передбачена у вигляді обмеження волі на строк
від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати
відповідні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3. n
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Більше новин — на сайті
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ВЛАДА І ГРОМАДА
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n Із сесійної зали
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Кость ГАРБАРЧУК

Все-таки роки й досвід багато
значать.

«ЗБУДУЙТЕ СПОЧАТКУ
ТУАЛЕТ, А ПОТІМ — ШКОЛУ»

Уже стали традиційними
акції протесту перед початком
пленарних засідань Волинської
обласної ради. І цього разу група пікетувальників із сіл Карпилівка та Башлики Ківерцівського
району намагалися привернути
увагу нового голови ОДА та обранців територіальної громади
до проблеми доріг. Не знаю, чи
це допомогло, але питання суцільного бездоріжжя того дня
порушувалось не раз на сесії.
Ще до початку роботи голова
обласної ради Ігор Палиця та голова обласної держадміністрації
Олександр Савченко щось жваво обговорювали й посміхалися
один до одного. Екс–губернатора і депутата Володимира Гунчика на засіданні не було, але
його згадували «незлим, тихим
словом».
Усі з нетерпінням чекали виступу нового керівника виконавчої гілки влади. Надаючи йому
слово, Ігор Петрович закликав
спільно розвивати Волинський
край без політики. Олександр Ілліч був небагатослівним і сказав
лише кілька тез:
— Перше — я безпартійний.
Друге — моя партія — це народ.
Третє — це народ Волині. Звичайно, за два тижні все побачити
і зрозуміти нереально. Поки працюю над формуванням своєї команди. Разом із партнерами та
підлеглими ми повинні намітити
перспективний план розвитку
Волинської області. Шановним
депутатам хочу сказати, що тільки разом можна заслужити від
людей повагу і розбудувати Волинь…
Вислів «тільки разом» ще
кілька разів усі почули від Олександра Савченка. Він, можливо,
не знає, що в області активно
працює фонд Ігоря Палиці, який
так і називається. Чи зумисне
його рекламує, наводячи мости?
Цікаво, що більшість депутатських запитів були до голови обласної держадміністрації
і назвати їх можна одним словом
— дороги. Обранець громади
та голова Камінь–Каширської
райдержадміністрації Валерій
Дунайчук повідомив, що батьки
учнів села Стобихівка вже зібрали 600 тисяч гривень і громада
звертається з проханням виділити кошти на будівництво нової школи з обласного бюджету,
адже зараз навчальний процес
відбувається у дві зміни в пристосованих приміщеннях.
— А де ви бачили гроші в обласному бюджеті? — розсердився Ігор Палиця. — Ви до нас
звернулися. А ви у Камінь–Каширському пішли нам назустріч
з виділенням землі «Волиньприродресурсу», щоб підприємство
заробляло? Тоді гроші будуть
в бюджеті. Давайте разом творчо працювати над цим питанням.
Голова обласної ради поці-

У НОВОМУ ТАЙМІ —
2 : 0 НА КОРИСТЬ «УКРОПУ»

Як завжди емоційний спіч Василя Столяра, але слова в заголовку – не його.

«НЕ СТРОЙТЕ ІЗ СЕБЕ
ДЄВСТВЄННІЦУ З БОРДЕЛЮ»
Дорожні пристрасті, «тушки», взаємні образи і ключова фраза: «Тільки

разом» — так можна охарактеризувати роботу депутатів обласної ради,
які намагалися з’ясувати, чи під силу Волині розвиватися без політики?

Невже голова фракції БПП Володимир Бондар
та головний «свободівець» Анатолій Вітів так жваво
обговорюють порядок денний?

Про що домовлялися Ігор Палиця та Олександр
Савченко, ми можемо лише здогадуватися.

кавився у керівника району, чи
у всіх школах збудували внутрішні туалети. Дізнавшись, що
один навчальний заклад таки не
має вбиральні, зауважив:
— Спочатку покажіть, що туалети можете будувати, а тоді
просіть гроші на школу…

ставницької гілки нас чекають
шикарні перспективи.
А далі пішов шквал критики
на адресу екс–голови облдержадміністрації Володимира Гунчика.
— Сьогодні Володимира Петровича немає. Йому соромно
дивитися нам в очі. Що він зро-

ЧИ СОРОМНО
ВОЛОДИМИРУ ГУНЧИКУ
ДИВИТИСЯ В ОЧІ
ВОЛИНЯНАМ?

—
« Перше
я безпартійний. Друге

Першим у порядку денному
був звіт голови обласної ради,
який пообіцяв у вересні цього
року відкрити найсучасніший
в Україні перинатальний центр.
— Я дякую депутатам і керівникам усіх комісій за боротьбу
і за те, щоб запрацювало наше
підприємство. («Волиньприродресурс». — Авт.). А розчарований і незадоволений, що ми не
могли переконати правоохоронні органи нашого краю чи
держави в тому, що не хочемо
вкрасти з цього підприємства
гроші. «Волиньприродресурс»
належить усій області, не Палиці,
не Столяру, не Савченку, не Гунчику! — заявив Ігор Петрович.
— Якби в нас були мільярди…
Ми будемо будувати школи, лікарні…, — зі слів керівника пред-

— моя партія —
це народ. Третє —
це народ Волині.

»

бив на посаді за ці роки? Що він
підписав? Загнав нас у суди?
А далі — що? А далі треба по вулиці ходити, зустрічатися з лучанами та волинянами. Їхати
до себе в Камінь–Каширський.
Його спитають, де гроші, де
школи і садочки, а він цього не
скаже, — резюмував голова обласної ради.
За словами Ігоря Палиці,
він далекий від політики, але
нинішня система передбачає,
що депутати є представниками
політичних партій. Але в обласній раді має бути конструктивна
робота.
Р Е К Л А М А

Газове
обладнання,
запчастини.
Комплектація
систем опалення,
монтаж, доставка.

м.Луцьк
050 736 93 28.

ПЕРЕКРИВАЄМО ДАХИ І ЗВОДИМО НОВІ,
УТЕПЛЮЄМО ДАХИ, ГОРИЩА МIНВАТОЮ.
Пiдшивка підсафідкою,
вагонкою, металопрофілем,
встановлюємо водостічну
систему. Складаємо кошторис,
доставляємо матеріали.

Тел. 0988381301.

Екс–керівник Волині Володимир Гунчик відповів на цю
критику на своїй сторінці у «Фейсбук»: «На репліку голови облради. Мені волинянам в очі дивитись не соромно. Я знаю кожен
садочок і кожну школу, побудовані за ці роки. А чи знає про них
голова облради?»
Жвава полеміка розгорілася під час обговорення Звернення до прем’єр–міністра
України, міністра екології та
природних ресурсів щодо протиправного використання лісових ресурсів в окремих районах
Волинської області. На захист
галузі виступив депутат та виконувач обов’язків керівника
Держагентства лісових ресурсів Володимир Бондар. Натомість депутат Анатолій Грицюк
закликав його «не строїти із
себе дєвствєнніцу з борделю».
Й добрим словом згадав колишнього головного лісівника
Волині Богдана Колісника, назвавши його «младєнцем» у порівнянні з нинішнім керівником
Олександром Кватирком. Варто зазначити, що у своїй риториці колишній біло–сердечний
голова обласної ради Анатолій
Грицюк стає радикальнішим від
головного радикала України.

Хоча депутати не грають
у футбол, але цього разу було
зроблено багатоходову комбінацію й Ігор Палиця показав новому голові облдержадміністрації,
хто в залі справжній господар,
й забив відразу два голи. Точніше, його провладна фракція
«УКРОП» збагатилася аж двома
«штиками». Один із них — обраний за партійним списком, знаний та поважний колись керівник
фракції «Самопоміч» Михайло
Імберовський. Напередодні він
відсвяткував день народження
і, очевидно, з цієї нагоди зробив
собі та колишній політичній силі
«подарунок». Колега пана Михайла взагалі назвав його «засланим козачком», а соціальні
мережі відразу обізвали «тушкою». Думаю, вони не праві, це
відбулася політична прости…,
вибачте, еволюція. А взагалі–то
«Самопоміч» на Волині стає безпомічною. Все, що можна, вони
вже програли в Луцьку, а що
буде далі, то побачимо, бо вибори не за горами.
Другий новобранець «УКРОПу»
— Володимир Дибель, керівник територіального медичного
об’єднання Любомльського та
Шацького районів. Він успішно
розвалив в обласній раді фракцію партії, яка називається як
мережа супермаркетів — «Наш
край». Тут навіть коментувати нічого. Нагадаємо, що на минулій
сесії депутати проголосували за
призначення його дружини Руслани Дибель керівником обласного комунального санаторію
«Лісова пісня». А висновки повинні зробити виборці. Колись
у Радянському Союзі був популярним принцип: «Ти — мені, я
— тобі»… Що б там не було, але
навіть через три з половиною
роки цієї каденції з людьми відбувається дивовижна політична
прости…, вибачте, еволюція.
Після завершення сесійного
засідання я поцікавився в Олександра Савченка, чи не приголомшила його така кількість депутатських запитів саме до нього
як до керівника виконавчої влади області та лавина проблем,
які оприлюднювали обранці громади? На це він лише іронічно
посміхнувся й сказав:
— Нічого нового не дізнався.
Я ще й раніше казав, що мені не
зовсім подобається активність
та ініціативність колективу обласної держадміністрації, вона
повинна бути набагато вищою.
У понеділок у мене був прийом
волинян, й депутати озвучували
ті проблеми, про які говорили
громадяни. Якщо все сприймати буквально, то складається
враження, що на Волині доріг
немає, шкіл немає і нічого немає. Насправді вони є, тільки
треба покращувати, збільшувати, підвищувати якість. n
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n Повертаючись до надрукованого

Перш ніж стати власником
ділянки, поцікавтеся ситуацією
з електрифікацією нового масиву

ОВИНИ КРАЮ
БІДА ПІДСТЕРЕГЛА
НА СВЯТО
У Великодню неділю вранці на трасі
Київ–Ковель–Ягодин поблизу села
Северинівка Маневицького району
сталася дорожньо–транспортна
пригода зі смертельним наслідком
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

У номері за 9 березня
цього року у статті «Якби
знав, що так довго не буде
світла, то не будувався б
тут…» (на фото) йшлося про
проблему з освітленням
вулиці Молодіжної у Заборолі
Луцького району. Про те, чому
це питання виникає і які шляхи
його розв’язання, йдеться
у відповіді на публікацію
директора з технічних питань
ПрАТ «Волиньобленерго»
Володимира ПЕРЧУКА:

роблема електрифікації нових масивів — всеукраїнська, а не окремо
взятого регіону, як і зазначалося
в газеті. Розуміючи, які незручності доводиться терпіти людям,
енергетики не можуть одноосібно її розв’язати, адже діють винятково у рамках чинного законодавства згідно з «Правилами
приєднання електроустановок до
електричних мереж», прийнятих
у 2013 році.
Справді, нові забудовники
стають заручниками ситуації, про
яку йдеться у статті: не будуються, бо нема електроенергії, і разом з тим її нема саме через те,
що не всі власники ділянок зацікавлені у будівництві, а відтак і якнайшвидшому підключенні світла
та оплаті цієї послуги.
Для вирішення такої ситуації
енергетики можуть запропонувати тільки один варіант, про який
і говорив сільський голова Забороля: замовити проект, оплатити
послуги з виконання робіт, і тоді
підведення світла буде виконане. Оплачувати послуги може або
сільська рада, або самі забудовники чи інше джерело, яке вони
залучать. Теза про те, що вартість
будівництва нових електромереж
закладена у тариф, не відповідає
дійсності.
Побажання жителів, аби розраховуватись за роботи і виконувати їх поетапно, цілком реальне. Наразі електрифікація нових
масивів в області здійснюється
у більшості випадків саме так. Визначають першочергові потреби
жителів і ведуть відповідні роботи
(встановлюють трансформатор,
прокладають електролінії). Єдина вимога — ці черги будівництва
електромереж мають бути визначені проектною документацією
і погоджені з «Волиньобленерго».

7

опередньо з’ясовано, що 53–річний
водій, керуючи автомобілем «Опель
Віваро», не впорався з керуванням
та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії 11–річний пасажир загинув, ще чотирьох із різними травмами госпіталізували.
А минулого понеділка близько 23-ї години у Нововолинську на вулиці Львівській 18–
річний місцевий мешканець, керуючи автомобілем ВАЗ 2106, наїхав на пішохода, який
ішов проїжджою частиною дороги. Чоловік
загинув на місці події. n

П

ЧЕРЕЗ БОБРІВ ЛЕДЬ
НЕ ЗАТОПИЛО ГОРОДІВ

—П

Рятувальники державної пожежно–
рятувальної частини № 14 селища Ратне
спільно з фахівцями районного відділу
водного господарства працювали над
відновленням дамби поблизу села
Підгір’я Ратнівського району

Вартість електрифікації кожного масиву різна, адже і комплекс робіт, які там необхідно виконати, різний. Все залежить від
його величини та потреб. Десь
– це кілька сотень тисяч гривень,
десь – майже 3 мільйони (як у Заборолі), а десь – 7 мільйонів та
навіть більше. Це прокладання
дороговартісної кабельної лінії
напругою 10 кіловат, будівництво
повітряних ліній такої ж напруги,

не можуть
« Енергетики
одноосібно цю проблему
розв’язати, адже
діють винятково
у рамках чинного
законодавства.

»

трансформаторних
підстанцій,
які треба побудувати для надійного живлення всієї території
нового масиву, будівництво повітряних ізольованих ліній, вартість
лічильників обліку електроенергії
та їхнє встановлення. В цілому то
і є кошторисна вартість робіт.
Щоб
уникнути
проблем
із електрифікацією, сільські ради
мають бути самі зацікавлені
в тому, аби виділяти ділянки тим
Р
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жителям, які реально почнуть на
них будівництво, а не отримуватимуть наділи для перепродажу
чи іншої мети. Тоді забудовників
буде більше і відповідно сума ділитиметься на велику кількість
людей. Або ж, виділяючи новий
масив під забудову, сільська
рада повинна одразу в своєму
бюджеті передбачати кошти на
його енергозабезпечення, не
перекладаючи цей тягар на чиїсь плечі. Електропередавальні
організації, зі свого боку, теж
зацікавлені у цьому, адже усі забудовники — майбутні споживачі
електроенергії.
Я ж рекомендую перед тим,
як стати власником земельної
ділянки, що знаходиться в новому житловому масиві, на новій
вулиці, поцікавитися в сільській
(селищній чи міській) раді або
об’єднаній територіальній громаді, яка там ситуація зі світлом? Чи отримані технічні умови
в ПрАТ «Волиньобленерго», чи
розроблено проект на електрифікацію, хто виконує функції
замовника. Якщо так, то як заплановано фінансування і чи потрібно брати участь у співфінансуванні цих заходів. Одне слово,
треба знати ситуацію, і тоді не
буде несподіванок. n
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ВОЛИНСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА ОГОЛОШУЄ АУКЦІОН

із продажу магазину Голобського споживчого товариства, що знаходиться
в селі Вівчицьк, на вул. Центральній, 1, 1978 року введення в експлуатацію,
загальною площею 128,4 кв. м

Стартова ціна продажу — 50 000 грн.
Перший крок аукціону — 5 000 грн.
Аукціонна комісія працює з 8.30 до 17.30, перерва – з 13.00 до 14.00, за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, тел. 72–81–55.
Кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні 18 квітня 2018 року.
Аукціон відбудеться 24.04.2018 року об 11-й годині в приміщенні Волинської облспоживспілки за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13.
До початку проведення аукціону учасник перераховує на поточний рахунок
Волинської облспоживспілки (розрахунковий рахунок 260023014105, філія Волинське ОУ АТ «Ощадбанк», м. Луцьк, МФО 303398, код ЄДРПОУ 01743401) кошти
в сумі 10% стартової ціни та реєстраційний внесок — 170 грн.
Із питанням ознайомлення з об’єктом звертатися у Волинську облспоживспілку за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 13, тел.: 72–37–69, 24–94–07, 72–81–55,
(факс) 72–44–02 з 8.30 до 17.30 (у робочі дні).

РОБОТА
У ЛУЦЬКУ І КОВЕЛІ
(ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ)

lМенеджер із прийому й
обробки замовлень (офісна робота по телефону).
lВодій-експедитор
(по Волинській обл.).
lВантажник на склад
(40-й квартал).
lПродавець на Новий
ринок (ГПЗ).
lПродавець (м. Ковель)
(2-й Ковель).
Тел. 068–757–67–81.

Віталіна ЛУКАШЕВИЧ

поруда була пошкоджена бобрами,
вода із заплави Прип’яті загрожувала підтопити 10 присадибних ділянок
у цьому селі. Для ремонту гідроспоруди
задіяли 2 одиниці вантажного транспорту,
екскаватор і 6 підвід. Фахівцям допомагало місцеве населення. Після ремонту дамби рятувальники відкачали воду назад на
заплаву пожежною насосною станцією та
автоцистерною — об’єм відкачаної талої
води за два дні становить орієнтовно понад 2 тисячі кубометрів. n

С

ПАТРУЛЬНІ ДОПОМОГЛИ
ВРЯТУВАТИ КОСУЛЮ
У ніч на 9 квітня екіпаж, який ніс
службу на дорозі Луцьк — Ковель,
отримав повідомлення, що тваринці,
яку збив автомобіль, необхідна
допомога
Ольга БУЗУЛУК

а кілька хвилин полісмени прибули
на місце події, що неподалік Переспи
Рожищенського району. Там чоловік,
який і зателефонував правоохоронцям, розповів, що водій, який рухався перед ним,
збив косулю, яка бігла посеред дороги, і помчав далі. На жаль, швидкість була великою,
тому номерних знаків не помітив. Сам же він
зупинився та відніс тварину на узбіччя, після
чого викликав поліцію. На відео видно, що
косуля не могла підвестись.
— Вона справді мала травми, — розповіла інспекторка патрульної поліції Волині Ольга Мацишина. — Ми повідомили про
подію у Рожищенський відділ поліції, звідки
прислали екіпаж із представником Українського товариства мисливців та рибалок. Їм
і передали косулю. Обіцяли, що лікуватимуть
її, надіємось, вона виживе.
Від редакції. До речі, чоловік, який викликав правоохоронців, – лучанин Андрій
Олійник. На своїй сторінці у «Фейсбуці» він
написав про поліцейських, які відгукнулись
і оперативно приїхали на виклик. n
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n А ви як думаєте?

А якщо це вила
притягують такі гроші?
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував, що у 2017 році
виграв у лотерею 571 045 гривень. Чи вірите ви в це?
Розкажіть, яку найбільшу суму самі вигравали в лотерею?
Анатолій ГРИЦЮК,
депутат Волиньради,
фракція Радикальної
партії (м. Луцьк):
— Зараз у лотерею я
не граю: не маю бажання та й часу. Але у далекі
юнацькі роки мені щастило, хоча й не на такі великі суми. Ще за
радянських часів вигравав двічі в межах
ста карбованців. Це були пристойні гроші,
враховуючи те, що першу щасливу лотерею придбав, коли був студентом. Вдруге
виграв, працюючи на серйозній посаді. Що
стосується коштів Олега Ляшка, я йому
вірю. Він публічно про це заявив і несе
відповідальність за свої слова. Принаймні
прокурори не спростували інформації. Людям треба вчитися довіряти, як же інакше.
Володимир
МЕЛЬНИКОВИЧ,
генерал-майор,
екс-керівник управління
СБУ у Волинській
області (м. Луцьк):
— Колись при СРСР
була лотерея ДОСААФ, і я
виграв три карбованці. Щодо задекларованого Ляшком, то якщо члени його партії декларують мощі (Андрій Лозовий. — Ред.),
то чого б йому не показати «виграш» у лотерею? Мене лиш дивує, чому така маленька
сума? Він міг би «виграти» і 500 мільйонів. А
якщо серйозніше, то це свідчить про відсутність у державі інституцій, які б такі речі викривали. Значить владі невигідно виводити
на чисту воду фіктивних декларантів. Чому?
А чому у нас найуспішніші бізнесмени —
це діти депутатів, прокурорів, міністрів?
Син керівника парламентського Комітету
з питань безпеки та оборони Сергія Пашинського 4 роки керує департаментом в
«Укроборонпромі». І хоч тут явний конфлікт
інтересів, але це нікого не цікавить. Така ж
історія і з «виграшем» Ляшка…
Ігор ПОЛІЩУК,
радник луцького
міського голови
(м. Луцьк):
— Не вірю. Чесно кажучи, вважаю, що це спосіб задекларувати кошти,
пояснити походження яких
Олег Валерійович не може. Я думаю, що
серйозні люди не грають у лотерею, вони
свої гроші заробляють працею. Я сам цим
не займаюся та й іншим не раджу. Більше
того, як посадовець міської ради борюся з
ігровими закладами, адже в Луцьку ігрові
автомати вже на кожному кроці. Це дуже
серйозна соціальна небезпека. На жаль,
люди, які програють гроші, потім залізають
у борги, мають проблеми у сім’ях, стають на
стежку алкоголізму, наркоманії, а інколи закінчують життя самогубством.
Ірина ВОЛКОВА,
вчитель початкових
класів Луцької
спеціалізованої школи
І — ІІІ ступенів №1
(м. Луцьк):
— Не вірю Ляшку, мені
здається, це його чергові
хитрощі, щоб легалізувати кошти, здобуті
не зовсім чесним шляхом. Я сама не беру
участі в лотереях і ніколи ними не цікавилась. А от мій батько свого часу в розігра-

Хто не грає – той не виграє?

ші від банку виграв однокімнатну квартиру. Існує така думка, нібито переможці
лотерей часто втрачають свої виграші,
але у нас, на щастя, все склалося благополучно.
Любомир
ВАЛІХНОВСЬКИЙ,
завідувач хірургічного
відділення Турійської
районної лікарні
(смт Турійськ):
— На жаль, декларування доходів українські
владоможці перетворили на фарс. Нікого
вже не дивують розкішні палаци, записані
на тещу чи маму, «бездомні» політики з мільярдними статками, скарби колекціонерів
зброї, антикваріату чи неймовірні «виграші»
у лотерею. На мою думку, в державі нема
вільних від корупції органів, які б могли
припинити це глузування над простим народом. А щодо Ляшка, то правдоподібніше
виглядало б, якби він написав, що розбагатів у казино, за рулеткою, де розважаються
сильні світу цього.
На відміну від народного депутата, я великими виграшами похвалитися не можу.
Щоправда, один раз повезло. Було це на
початку 1980-х, у радянські часи, коли у
касі всіх працівників лікарні примусово-добровільно «ощасливлювали» лотерейними
білетами. Мені дали аж 10. Ми сприймали
це як повинність. Але, як на диво, на номер
одного із тих квитків випав солідний, як на
період суцільних дефіцитів, виграш — килим. У Турійську в універмазі сказали доплатити за нього ще 100 карбованців, однак
все одно це було свідчення удачі.
Петро САГАНЮК,
володимир-волинський
міський голова
(м. ВолодимирВолинський) :
— Мало віриться, що
одна людина, та ще й такий відомий політик, виграв солідну суму грошей. Швидше за все
він міг або купити в когось цей виграш, або
за певну «послугу» в якості подарунка підсунули щасливий квиток. Особисто купував
лотерею ще в минулому столітті й тоді, пригадується, виграв три карбованці. А взагалі
я людина не азартна, мене не цікавлять легкі прибутки, які дають подібні ігри. Сповідую

чому у нас найуспішніші
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принцип: «Краще синиця в руці, ніж журавель у небі».
Віктор ТАРАСЕНКО,
депутат міської ради
(м. Нововолинськ):
— По правді сказати,
прості люди, коли це чують, дивуються і сміються.
Треба бути дуже наївним
і зовсім не знати політика, щоб у таке повірити. Вважаю, що це
чистої води шахрайство. І, напевно, те ж
НАЗК, Генпрокуратура та інші компетентні
органи повинні не просто взяти до відома
подібні факти, а належним чином зреагувати. Щодо себе, то ніколи не грав у жодні
азартні ігри, в тому числі й лотерею. Тому й
не знаю смаку легких грошей.
Тетяна,
продавець
лотерейних квитків
(м. Нововолинськ):
— Теоретично це можливо. Однак за півроку,
відколи почала працювати,
великих виграшів не траплялося. Хоча щодень до десятка людей різного віку купують лотерейні квитки з надією
на виграш, дехто робить це роками. У щасливу зірку «везунчика долі» не вірю: це або
результат його фантазії, або дружні поради
помічників–референтів. Вважаю, що таким
чином Олег Ляшко хоче прикрити своє незаконне збагачення. Щодо себе — бувало, вигравала: витратила двісті гривень, а отримала дві тисячі, купила нове пальто. Як кажуть,
хто не ризикує, той не п’є шампанського.
Віктор ЛУК’ЯНЧУК,
заступник голови
Асоціації фермерів
Волині (с. РудкаМиринська
Ковельського району):
— Не вірю, що він зірвав джек–пот, це справжня
чудасія (сміється. — Ред.). Але Ляшко може

«виграти» у лотерею, бо він лідер Радикальної
партії і йому треба пояснювати, звідки взялися кошти. Ані я, ані хтось із моїх знайомих не
мали фортуни і не отримували значних сум.
Валентина КАСАРДА,
депутат Волинської
обласної ради,
директор санаторію
«Пролісок» (с. Грем’яче
Ківерцівського району):
— Скажіть мені, а хто
вірить у цю маячню? Це ж
просто смішно чути. Невже нас усіх вважають такими довірливими та наївними? Щодо
мого виграшу, то я в азартні ігри не граю й
не вірю в жодні лотереї. Давно на власному
досвіді переконалася — так просто гроші з
неба не падають, а заробляються щоденною важкою наполегливою працею.
Роман РОМАНЮК,
директор Волинського
обласного центру
зайнятості (м. Луцьк):
— Лотерея — гра азартних. Я не є таким. Хоча коли
білет коштував 2 гривні, купував. Якось навіть виграв
10 гривень. Іншим людям щастить більше.
Можуть виграти і півмільйона. У США, скажімо, виграють і мільйон доларів. Але щодо
виграшу Олега Ляшка є сумнів. Скоріше за
все це такий собі піар–хід. Головний радикал країни, як завжди, у своєму стилі клоуна.
Хоче полоскотати усім нерви: мені пощастило! Його виграш — як цукерка, яку довго
можна смоктати. Він привертає увагу народу
і політиків, а Валерійович це любить.
Зрештою, якщо був такий факт і він відобразив його в електронній декларації, то
розставити всі крапки над «і» повинні відповідні органи. Давно можна було б провести
перевірку достовірності інформації, але не
поспішають. Їм, певне, це не цікаво.
Алла ОПЕЙДА,
заслужена артистка
України (м. Луцьк):
— Не вірю в таке везіння й ніколи не повірю, бо
знаю, що в лотерею рідко
виграють. Зі мною було
одного разу на Водохреще, що я виграла десь до 1000 гривень, і
мама моя часом бавиться в лото «Забава», але найбільше, що вигравала, то якісь
електротовари. Мабуть, кожен мріє мати
таке везіння, як Ляшко. Сподобалося, як
Холодницький на його «Що вам не вистачає
для повного щастя?» відповів: «Не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею».
А я б хотіла запитати в Ляшка, скільки разів
він вигравав у ту лотерею? Видно, якихось
знайомих там має, що так йому щастить.
Якщо звичайній людині фортуна усміхнеться, я тільки порадію за неї, але не у випадку з
Ляшком. На Пасху я ще й День ангела святкувала, то, знаєте, теж купила лотерею, але
нічого не виграла, посміялася й подякувала
Богові, що маю родину — і це вже щастя.
Лідія ТАРАСЮК,
голова правління
обласного Фонду
милосердя і здоров’я
(м. Луцьк):
— Не вірю у виграш
Ляшка. Чомусь тільки
йому, іншим політикам, чиновникам дістається кругленька сума. Несподіване багатство падає на них, як манна
небесна. Їм дарують машини, маєтки. Наші
політики придумують, як виправдатися за
гроші, що надійшли без документального
підтвердження. Вони ніколи не кажуть правди, а тільки те, що лежить близько до неї.
Мені та іншим людям, кого знаю, чомусь
не щастить виграти півмільйона. Не з нашою фортуною. Може, нардеп знає якийсь
секрет? Хай підкаже і нам. Зрештою, якщо
Олег Ляшко виграв таку суму, а не заробив її, то нехай поділиться з народом, дітьми-сиротами, вдовами загиблих в АТО. Хоч
частину з тих коштів подарував би, якщо він
такий милосердний і добродушний як позиціонує себе.
Закінчення на с. 9
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Микола БІЛЬШЕВИЧ,
волонтер, бард
(м. Луцьк):
— Для когось футболу
достатньо, комусь — доміно, а хтось грає в лотерею.
Головне, щоб це не був
«лохотрон», а людина мала
шанс. Я колись виграв 6000 гривень. Одноразовий фарт. Потім ще двічі купував білет,
але зрозумів, що сенсу немає. Щодо Ляшка, то це одіозний політик, який може собі
дозволити будь-що. Зокрема, купити чиюсь
виграшну лотерею, щоб показово легалізувати свої мільйони.
Тетяна МУЗИКА,
завідувач шкільної
бібліотеки
(с. Велике Вербче
Сарненського
району
Рівненської області):
— Звичайно, було б
краще, якби виграла гроші якась багатодітна родина чи хтось бідний, а то цілком
несподівано таким «щасливчиком» чогось
став Олег Ляшко, який і так заможний.
Тому це звичайний лохотрон, коли нам
розповідають про такі суми і як повезло
народному депутатові.
Сама колись була у Рівному на
курсах підвищення кваліфікації, купила дві
лотереї й виграла в «Лото Забаву» 600 гривень.

Ляшка, то це
« Щодо
одіозний політик,
який може собі дозволити
будь-що. Зокрема,
купити чиюсь виграшну
лотерею, щоб показово
легалізувати свої
мільйони.
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Сергій ФОМЕНКО,
фронтмен гурту
«Мандри» (м. Київ):
—
От
молодець!
По-доброму заздрю! Олег
Ляшко — талант! А якщо
серйозно, то скажу вам
відверто: найменше у
своєму житті я думаю про цю особу і його
лотерею. Дивно, що такі люди — на третьому місці в президентських рейтингах
за соціологічними опитуваннями, проведеними нещодавно. Сам не граю ні в лотерею, ні в азартні ігри. А ще точно знаю, що
в Україні є дуже багато потреб, куди необхідно спрямовувати гроші. Є держави, де
виграшні лотереї справді працюють, але
це чесні країни, а нам із нашою корумпованою системою поки що це не світить.
Один-єдиний раз виграв у лотерею п’ять
гривень, і то це було давно, коли в кишені
могли лежати зайві гроші.
Ірина ФАРІОН,
депутат Верховної
Ради VII скликання
(м. Львів):
— Ніколи не бавлюся в
жодні ігри, і мене завжди
дивувало, що зрілі люди
можуть грати у карти чи
ще у щось, але суть в іншому — в тому, що
наше суспільство грає. А якщо грає, то розписується у власній інфантильності, здитинілості й довірливості. І коли такі люди, як
Ляшко, потрапляють до парламенту, то що
у головах тих, які таких обирають? І чому
тепер дивуватися, якщо це просто підтвердження діагнозу суспільства?
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Василь УЛІЦЬКИЙ,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Євгенія СОМОВА,
Олег КРИШТОФ, Кость ГАРБАРЧУК,
Сергій НАУМУК, Лариса ЗАНЮК,
Людмила ВЛАСЮК. n

У Полицях ледве не приватизували
чужу криницю і дорогу
Фото Сергія НАУМУКА.

Ця історія почалася одного
літнього дня, коли чоловік
вирішив скосити город у
родички. Але саме вийшла
сусідка і запитала, чого косить
на її полі? Це ж, мовляв, уже
приватизована земля. Почалася
суперечка, долучилися
прихильники з обох сторін. Одна
з них звернулася у сільраду і
зробила для себе неприємне
відкриття: шматок городу, яким
користувалися, вже належить
сусідці, котра має на нього всі
документи. Відтак виникла
судова тяганина: жителі села
Полиці Камінь-Каширського
району Павлина Варчук та Ганна
Федорівна Варчук подали позов
до своєї сусідки Ганни Семенівни
Варчук. Суд триває вже більше
двох років

Шлях, якого «немає», теж хотіли включити у власні ділянки.

Сергій НАУМУК

а цьому полі господарював Клим Літвінчук, грядки тут садив. Він пізно
одружився з моєю тіткою, а потім
помер і земля перейшла їй, — каже
Тетяна Ковальчук, чия тітка Ганна
Федорівна Варчук та мама Павлина
Варчук подали до суду. — Приватизували все тишком-нишком і не
підписували жодні межі. Коли почали робити геодезичну зйомку, то
навіть сільраду не повідомили. На
суді сільський голова казав, що під
тітчиною хатою є 17 сотих. Коли ж
я попросила довідку, то в документі
значилося лише 10 сотих.
За словами пані Тетяни, спочатку протилежна сторона збирала
свідків, що Клим Літвінчук відписав
землю Ганні Семенівні Варчук, але в
рішенні суду зафіксовано, що «спірна земельна ділянка була надана
ще у 1978 році рішенням виконкому Полицівської сільської ради
чоловіку Варчук Г. С. Варчуку Івану
Герасимовичу», і з того часу землею
користувалася Ганна Семенівна.
У липні 2015-го комісія, до
складу якої входили і секретар
сільської ради та землевпорядник,
обстежила ділянки та рекомендувала передати спірну на користь
Ганни Федорівни. Хоча, звісно, ці
рекомендації мали швидше моральну, а не юридичну силу. Кілька
сільських депутатів звернулися й до
суду, мовляв, у документах Ганни
Семенівни Варчук «було виявлено
розбіжності з плановими зйомками.
Але за цими документами приватизовано землю». Та суд не взяв його
до уваги, бо звернення підписали
особи, які на момент приватизації
не були депутатами.
Найбільше обурює і позивачів, і
сільських депутатів Надію Пасічко,
Валентину Шумик та Світлану Шумик, з якими довелося спілкуватися, те, що у спірну ділянку включили
і дорогу, і колодязь, який належить
Павлині Варчук.
— Ми довго воювали за цю дорогу. Як це її немає, коли все життя
вона тут була? І на карті позначена,
— каже депутат Полицівської сільської ради Надія Пасічко. — Нам
пропонували сервітут на користування дорогою на 20 років. А яке
мають право давати його, якщо
це дорога загального користування? На суді це визнали. Буквально наступного дня представник
відповідача приніс документи з
новими схемами. У першому плані
в межі ділянки був включений навіть

—Н

Якби не протести, то привласнили б і колодязь.

колодязь Ганни Федорівни Варчук.
Ми почали протестувати, і вже
наступного дня з’явився новий
план. Справа вже не у тій землі, а в
справедливості.
На це у запереченні позову
представник відповідача Петро Герасимик зазначив, що «генпланом

подали касаційну
« Позивачі
скаргу, яка нині у Вищому
спеціалізованому суді
України з розгляду
цивільних і кримінальних
справ.

»

забудови села дорога в тому місці
не передбачена».
— От вирішували у сільраді:
створюються молоді сім’ї, але
немає земель запасу, щоб давати
їм. Казали голові: давайте будемо
вилучати ділянки померлих, що не
мають спадкоємців, і давати молодим. Чого не дати? Є й заяв багато
написано на отримання ділянок, —
каже Надія Пасічко.
— Павлині Варчук будинок
перейшов у спадок у 2007 році.
Суд дозволив користуватися ним,
і вона користується, але не приватизовувала. Сусідка, яка живе
поруч, написала в сільраді заяву на
приватизацію будівлі і землі. Сесія
дала дозвіл на виготовлення документів, зробили зйомку, — розповідає сільський голова Василь Балик,
який на той момент ще не займав
цю посаду. — От тільки не погодили межі. У Земельному кодексі є
глава про добросусідство, щоб не
виникало різних неприємних ситуацій. Хоча на суді йшлося, що коли
немає документів на будівлю, то

чого погоджувати — є на те сільська
рада. Павлина Павлівна звернулась
у сільраду, щоб розділити
4 сотих: частину — Ганні Федорівні, а частину — мені, мовляв, хочу
кухню зробити. Але ж ми не можемо
відібрати у когось, якщо земля вже
приватизована. Тоді вони звернулися в суд.
Камінь–Каширський районний
суд визнав, що позивачі не були
користувачами приватизованої
відповідачем земельної ділянки та
суміжними користувачами, оскільки
з боку Ганни Федорівни Варчук є
дорога. Тому їхні права не порушені
і підстав для скасування рішення
Полицівської сільської ради немає.
Колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Апеляційного
суду Волинської області також не
побачила підстав для зміни рішення
суду першої інстанції.
Проте позивачі подали касаційну скаргу, яка нині у Вищому
спеціалізованому суді України з
розгляду цивільних і кримінальних
справ. Вони посилаються на те, що
суди не звернули уваги на записи в
погосподарських книгах сільської
ради, де вказано, якими площами
ми користуємося». Також позивач
Ганна Варчук зазначає, що «належний мені колодязь розташований
на межі земельної ділянки відповідачки, що порушує основні положення права власності на вільне
користування та розпорядження
своїм майном. Суд першої інстанції
у своєму рішенні вказує, що колодязь не знаходиться на спірній
земельній ділянці, хоча на підтвердження цього робить посилання на
судову експертизу, яка вказує на
протилежне, що він все таки знаходиться на самій межі. Це свідчить
про неповне з’ясування обставин
справи». Яке буде рішення — покаже час. n
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Редакційна акція
n Ре

Список переможців редакційної акції
для наших передплатників на увесь
2018 рік (у комплекті з «Цікавою
газетою на вихідні»)
Закінчення. Початок
у «Волині-новій» за 5 квітня
500 ГРИВЕНЬ
Горбач Т. С. (смт Колки,
Маневицький р-н), Кашталян В. І.
(с.Марковичі, Горохівський р-н).

250 ГРИВЕНЬ
Харченко С. Л. (с. Литовеж,
Іваничівський р-н), Здибель Т. В.
(с. Зубильне, Локачинський
р-н), Зубчук Г. П. (м. Луцьк,
вул. Цукрова), Мельник М. Ф.
(с. Бихів, Любешівський
р-н), Петрушко А. А. (с.
Селець, Дубровицький р-н),
Семенюк Г. С. (с. Сопачів,
Володимирецький р-н).

150 ГРИВЕНЬ
Тихий А. Г. (с. Жидичин,
Ківерцівський р-н), Клімчук С. Я.
(с. Тоболи, Камінь-Каширський
р-н), Фенюк Н. С. (с. РудкаКозинська, Рожищенський
р-н), Некрасова О. Й.
(смт Торчин, Луцький р-н),
Марчук Г. М. (м. Луцьк, вул.
Рівненська), Наумчик В. В.
(смт Турійськ, пров.
Паралельний), Семенюк А. П.
(смт Шацьк, вул. Природна),
Штокайло В. (с. Благодатне,
Нововолинськ), Вакуліч І. І. (с.
Вигнанка, Любомльський р-н),
Осоховський В. Я. (с. Звиняче,
Горохівський р-н).

ПЛЕД
Кузьмін С. (с. Майдан,
Маневицький р-н), Демчук А. М.
(с. Матейки, Маневицький р-н),
Мельник О. Д. (с. Замостя,
Маневицький р-н), Гусак М. М.
(с. Липне, Ківерцівський р-н),
Козак В. В. (с. Жорнище,
Ківерцівський р-н), Любеля О. А.
(с. Мовники, Іваничівський р-н),
Трикош В. С. (с. Бузаки, КаміньКаширський р-н), Заєць Н. В.
(с. Піщане, Камінь-Каширський
р-н), Мельник І. Х. (с. Датинь,
Ратнівський р-н), Наюк Є. С.
(с. Вічині, Рожищенський
р-н), Новосад С. О.
(с. Бубнів, Локачинський р-н),
Долінська Л. Я. (с. Липини,
Луцький р-н), Філозоф І.
(с. Полонка, Луцький р-н),
Приймачук І. В. (с.Чаруків,
Луцький р-н), Рибай С. Г. (м.

Луцьк, вул.Чехова), Печоха Р. Ф.
(с. Перевали, Турійський р-н),
Трухонь М. Ф. (с. Пульмо,
Шацький р-н), Трач Ю. О.
(м. Нововолинськ, Шахтарський
м-н), Фурдик М. М. (с. Велика
Глуша, Любешівський р-н),
Домашич А. В. (смт Любешів,
вул.Свободи), Телещук Н.
(с. Гуща, Любомльський
р-н), Ворона Є. П. (с.Руда,
Любомльський р-н),
Шевчук Н. М. (с. Буркачі,
Горохівський р-н), Політило М. Р.
(с. Кутрів, Горохівський р-н),
Павлюк Н. І. (с. Брани,
Горохівський р-н), Климнюк Я.
(с. Підлужжя, Дубенський р-н),
Григор’єв О.Х. (м. Рівне, вул.
Клима Савура).

(перелік прізвищ номінантів подано в алфавітному порядку)
(пе
Кандидат

Марія
АНДРУШКО

Марія БРАГА

Сергій
ЛЯЩЕНКО

А на сайті - volyn.com.ua - цілодобово!

«Марія Андрушко – володар
журналістського «Оскара»

«Своє 70-ліття відсвяткувала
на Ельбрусі»

«Переможець володимирського
талант-шоу втілює свою мрію у Єревані»
8 червня
Коли Сергій на шоу «Битва талантів» у рідному
місті заграв Вакарчука «Обійми мене», у залі
стояла мертва тиша… А виконував він цей твір на
народному вірменському музичному інструменті
— дудуку, гру на якому опанував самостійно.

Андрій
МАТВІЮК

«Тільки прочитав у вас
про покинутого в лісі собаку,
взяв велосипед і поїхав його шукати»
27 червня
Волинську Хатіко на ім’я Арі від бездомного життя врятував професійний рятувальник – тодішній працівник лісової пожежної
охорони Ківерцівського держлісгоспу
Андрій Матвіюк.

Олександр
СТАДНИК

«Прорвалися: 25 концертів по Україні –
і всюди аншлаги волинській пісні»
24 червня
Їх люблять усі в нашому краї: від робітника, селянина до бізнесмена чи священика. Бо вони
рідні тут, як пісні з дитинства – «Волинь моя» і
«Пісня про Волинь». Вони – це Державний академічний Волинський народний хор, художнім
керівником якого є Олександр Стадник.

Володимир
Ц
ЦИБУЛЬСЬКИЙ

«На «СКФ Україна» хабарі заборонені,
а середня зарплата – понад 11 тисяч гривень»
15 червня
«Державі потрібні інвестори, які приносять не лише
гроші, а й дають знання», – наголошує на важливості проблеми генеральний директор одного з
найбільш потужних на Волині підприємств «СКФ
Україна» (публічне), яке спеціалізується на випуску
підшипників та складових до них.

Віра
р Ц
ЦУКАНОВА

«Заради коней поміняла Київ
на поліський хутір»
1 червня
Вона не тільки гнідого на скаку зупинить, а й осідлає його. «Це не просто
моя професія – це моє життя», – так
каже про роботу на конефермі поблизу
Ковеля пані Віра і додає: «З тваринами
цікавіше, ніж із людьми».

Д

П’ЯТНИЦЯ —
«Цікава газета
на вихідні» (16 сторінок).

Ваш
вибір

1 червня
Нескорена віком. Так кажуть про мешканку
Здолбунова, що на Рівненщині, Марію Брагу,
яка щороку мінімум двічі піднімається в гори.
У свої 75 з гаком жінка мріє підкорити найвищу вершину Західної Європи – Монблан.

* Під подарунком мається на увазі
придбання товару за 0,01 грн з ПДВ.

ЧЕТВЕР —
«Волинь-нова»
(24 сторінки);

Публікація, дата

8 червня
Наша газета відзначила високе слово,
аналітичну телевізійну публіцистику і
колосальну працю пані Марії під час
створення циклу фільмів про родину
Лесі Українки Косачів-Драгоманових, а
також телепортретів видатних людей,
пов’язаних із Волинню, і визнала її
21-м лауреатом обласної премії імені
Полікарпа Шафети за кращі публіцистичні
твори.

Читайте нас тричі на тиждень!

ВІВТОРОК —
«Волинь-нова»
(16 сторінок);

#

ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ: ЧЕРВЕНЬ-2017
ГЕРО

ПОКРИВАЛО
Матвійчук І. О. (с. Граддя,
Маневицький р-н), Павлюк О. С.
(с. Красноволя, Маневицький
р-н), Ярошик А. Г. (с. Козлиничі,
Маневицький р-н), Мокійчук Т. В.
(с. Мощаниця, Ківерцівський
р-н), Лукашук М. М.
(с. Звози, Ківерцівський р-н),
Шуманський С. В. (с. Обенижі,
Турійський р-н), Оліферчук С.
(с. Житнівка, Камінь-Каширський
р-н), Бусько М. С. (с. Брониця,
Камінь-Каширський р-н),
Геєр М. О. (с. Самари,
Ратнівський р-н), Радчук Р. М.
(с. Іванівка, Рожищенський
р-н), Гнатюк Н. М. (с.Щурин,
Рожищенський р-н), Дейнек С. І.
(с. Мельники, Старовижівський
р-н), Ярощук Т. М. (с. Новий
Загорів, Локачинський р-н),
Омельчук Г. В. (с. Милуші,
Луцький р-н), Павлов В. К.
(м. Луцьк, просп. Грушевського),
Тимошук Н. І. (с. Ревушки,
Турійський р-н), Галушка І. П.
(м. Нововолинськ, вул. Соборна),
Панасюк М. М. (с. Судче,
Любешівський р-н), Бортнюк Л. Г.
(с. Невір, Любешівський р-н),
Диковицький В. (смт Любешів,
вул.Шолохова), Сидун С. А.
(с. Старі Смоляри, Любомльський
р-н), Соловко Г. (смт Головне,
Любомльський р-н), Білець Л. Я.
(с. Кривлин, Ковельський р-н),
Калахан А. В. (с. Ржищів,
Горохівський р-н), Музичук Л. А.
(с. Лобачівка, Горохівський р-н),
Антосюк Л. М. (м. Дубровиця,
вул. Поштова).

www.volyn.com.ua

орогі друзі! У цій анкеті героїв наших публікацій у червні 2017 року
— СІМ кандидатів, а ви маєте проголосувати ЛИШЕ ЗА ТРЬОХ, тобто
поставити навпроти них у графі «Ваш вибір» цифри 1, 2 або 3 (це буде
ваша трійка призерів, де 1 — означатиме перше місце, 2 — друге, 3 — третє). Або
напишіть трійку найкращих на окремому аркуші.
Відповіді надсилайте на адресу редакції до 19 квітня з приміткою «Людина місяця». Кожен конверт із анкетою візьме участь у спеціальному жеребкуванні, під час якого ви можете виграти цінний приз. Не втратьте цей шанс!
При визначенні переможця своє слово скажуть і наші інтернет-читачі сайту
volyn.com.ua. Під час підбиття підсумків 50% голосів належатиме колективу
редакції, 25% — читачам друкованої версії «Волині-нової», яким ми пропонуємо анкету в газеті, решта 25% — результати голосування на нашій веб-сторінці
volyn.com.ua. Тож можете підтримувати людей, які вас найбільше вразили, двічі: в газеті і в інтернеті. Це для них важливо!
Також чекаємо на вашу підказку адрес, де живуть Герої нашого часу.
Про достойних людей повинна знати країна!

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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n Трагічні сторінки історії

ВИВЕЗЛИ В НІМЕЦЬКЕ РАБСТВО
ЩЕ НЕМОВЛЯМ
Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Віра Фесик із села Гречища Любешівського району
була найменшим «арбайтером»
— По чім у Гречищах гречка? —
цікавимося у єдиному в цьому
маленькому селі магазині.
— Як і скрізь, але зараз
цієї крупи в нас немає,
— усміхається продавчиня
Валентина.
— Розкажіть нам, де живе Віра
Степанівна Фесик, — просимо
жінку.
— А.., це баба Вєра, вона
тільки-шо приходила по
хліб. Ходіть покажу, — й пані
Валентина виходить з нами на
дорогу. — Зліва друга хатина,
така невеличка

Дворічна дівчинка з мамою Тетяною
Черняк в Магдебурзі у 1944-му.

Кость ГАРБАРЧУК

ідходимо до дерев’яного будинку. На ганку прикріплено маленький синьо-жовтий
прапорець. Господиня якраз несла
дрова у кошику й поставила, побачивши нас. Дізнавшись про мету візиту, запрошує до хати.
— Заходьте, зігрієтеся, не будемо ж на дорозі балакати, — уважно
приглядається до нас бабуся Віра.
— А це правда, що вас разом із
мамою ще маленькою в Німеччину
вивозили? — запитую у неї.
— У 1943 році, мені було тоді
6 місяців, то я того не помню, — пояснює Віра Фесик. — Знаю про Гєрманію тільки зі слів мами. До войни
ми жили на хуторі. Всю нашу сім’ю
німці забрали — маму, її брата, ще
нежонатого, й бабцю. І мене з ними.
Ми потрапили в Магдебург, є такий
город. Мама працювала на заводі.
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Віра Фесик: «Тепер діти цукерок не хочуть, а я малою брукву гнилу їла...»

жінки, тепер
« Зажитисловами
вельми добре. Тільки
люди цього не цінують.
Є хліб і до хліба.

»

А мене гляділа бабуня Поліна. Тоді
з нашого села вивезли три сім’ї.
Звільнили нас американці й запрошували їхати куди хочеш: у Польщу,
Англію чи США. І розумні люди поР
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їхали, — робить висновок пані Віра.
— І добре там жили. А вони чогось
повернулися в ці злидні, на згарище.
Коли ще була мама жива, а вона померла у 2000 - му, то я не раз її запитувала: «Чого ж ви-те їхали на те бідне Полісся? Тож побачили як люди
за кордоном живуть». Ми ж могли
в Америці панувати, бо до роботи не
ліниві.
Жінка добре пам’ятає своє голодне післявоєнне дитинство, коли

У 16 літ вийшла заміж за Корнія Фесика.

вони повернулися з Німеччини.
Каже, що і нині страшно про це згадувати. Кругом біда чорна.
— Зараз важко таке уявити, але
ми ходили з бабою по людях старцювати, — відверто розповідає Віра
Степанівна. — Тільки не в наших селах, а в сусідню Білорусію. Там тоді
якось люди краще жили. Бабця мене
маленьку брала з собою і ми йшли
з хати в хату й просили хліба. Хто що
мав, те і давали. Останнім білоруси
ділилися.
Стало трохи легше, коли в їхніх
краях організували колгосп і мама
стала працювати свинаркою. Тоді
вони розжилися на корову. У школу
Віра ходила в Шлапань, а в старші
класи — в Люб’язь. Найгірше було
зимою, бо ж теплої одежі не мала.
— Мама хтіла, щоб я далі вчилася, — продовжує свої спогади жінка. — А я тільки зустріла гарного
парубка і в 16 літ вискочила заміж
— за Корнія Фесика. Він працював
на Донбасі на шахті й повернувся
в село. У мене четверо дітей, але всі
порозходилися, чоловік помер, й зосталася баба сама. Їдна дочка Люда
в сусідньому селі Шлапань, вже на
пенсії, працювала бухгалтером, син
Жора живе в Любешові, Тамара —
в Кіровоградській області, а Валєра
— в Хмельницькій, на атомній станції в Нетішині працює. Маю 5 онуків
і 5 правнуків.
За словами жінки, тепер жити
вельми добре. Тільки люди цього
не цінують. Є хліб і до хліба... Вона
в Німеччині брукву гнилу їла, а тепер
діти цукерок не хочуть.
На наше прохання бабуся знаходить серед знімків фото, зроблене
німецьким фотографом в Магдебурзі, на якому її мама Тетяна Черняк тримає дворічну обстрижену наголо Віру на руках. Каже, що гроші
арбайтерам стали виплачувати ще
при Горбачові і вона також отримала. n

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ
n Він і Вона

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України

n Ніхто, крім тебе
Фото із сімейного архіву ХМЕЛЯРСЬКИХ.

Я ГРАТИМУ
ЛИШЕ ДЛЯ ТЕБЕ…
Вони зустрілися перед концертом.
Відступали морози. Бузкові березневі
сутінки огорнули подаровані нарциси.
«І не білі, і не жовті», — подумала Вона.
«Невже жовті?» — струмом пронизав
сумнів
Василь ГОЛЮК

гратиму сьогодні лише для тебе! — з
артистичним пафосом мовив Він, сховавши на мить свої очі за скрипку.
Уже перші музичні акорди понесли її єство
у світлий нереальний світ. Плакали й веселися
скрипки. Линули звуки дивовижної ніжності та
краси. Вогні рампи осяяли обличчя коханого.
«Найвродливіший скрипаль! А смичок мовби
не торкається струн», — подумала. Музика все
міцніше брала її в полон. І в серці завесніло не
звідане досі почуття.
Останні акорди. Не поспішаючи, йшла до
дверей. У вестибюлі довго шукала його постать.
Аж раптом завмерла: біля гардероба до коханого підбігла незнайомка. Поцілувала. «Я грав сьогодні лише для тебе», — приязно мовив Він їй.
…Тієї ночі не могла зімкнути очей. А коли світанок завітав до кімнати, глянула на столик. До
болю защеміло в серці: сонячні промені цілували її білі з жовтим полиском нарциси. Полиском
розлуки.
м. Луцьк.n
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Отець Василь благословив шлюб Тетяни і Володимира.

Діти й онуки привітали ювілярів із пам’ятною подією у їхньому житті.

«МІЙ ЧОЛОВІК — МОЯ СОВІСТЬ»
Через 30 років подружнього життя Тетяна і Володимир Хмелярські взяли церковний шлюб.
А дочка Наталія з цієї нагоди підготувала батькам сюрприз — запросила телевізійну знімальну групу,
і це дійство побачили мільйони українців
Катерина ЗУБЧУК

«КОЛИ МИ ОДРУЖУВАЛИСЬ,
ТО СНІГОПАД БУВ СИЛЬНИЙ
І ГОСТІ КАЗАЛИ:
«ЦЕ ВАМ — НА БАГАТСТВО»

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
43–річний мужчина, з того застарілого підвиду людей, які страждають на інтелігентність
та розуміються у сфері чуттєвій, бажає зійтися
шлюбом зі справжньою Жінкою. Ніжною. Люблячою. Тією, яка зів’є зі мною сімейне гніздо
й буде Берегинею та Матір’ю. Вік та зовнішність не мають значення. Головне в обраниці
— душа. Красу ціную у всіх проявах. Хочеться
жіночого тепла і турботи. Матеріально забезпечений. Фізично дужий. Без шкідливих звичок.
Заради кохання згоден на переїзд. Мої тел.:
0661941174, 0970075493.
***
Мені 59 років, зріст 169 сантиметрів, вага
78 кілограмів, одинокий, без шкідливих звичок.
Може, відгукнеться самотня жіночка, якій потрібний чоловік для сімейного життя. На переїзд
погоджуся. Мій тел. 0975181698.
***
Для спільного проживання шукаю чоловіка
віком до 50 років, високого зросту, середньої
статури, без шкідливих звичок. Бажано, щоб
він був холостяк і проживав у власному будинку.
Якщо відгукнеться такий чоловік, то буду рада
знайомству. Усіх, хто був розлучений, прошу не
телефонувати. Погоджуся на переїзд. Мій тел.
0507685638.
***
Мені 44 роки, розлучена. Хочу познайомитися з добрим, надійним, приємним чоловіком,
який не зловживає алкоголем. Спочатку це будуть зустрічі для спілкування, а потім, як кажуть,
час покаже. Мій тел. 0963201160.
***
Мені 34 роки, зріст 180 сантиметрів, вага
75 кілограмів. Хотів би познайомитися із жінкою
віком 30—37 років. Бажано, щоб вона була без
дітей, без шкідливих звичок і погодилася б на
переїзд до мене. Мій тел. 0964186357. n

«Нерозділене кохання так
відрізняється від кохання
взаємного, як помилкова
думка від істини».
Французька письменниця
Жорж САНД.

На наше прохання подружжя Хмелярських погодилося на розмову для сторінки «Любить! Не любить». Хоч Тетяна,
зрозумівши, що нас цікавить їхнє кохання, при зустрічі зізналася:
— О, я цього й боялася, бо й розповідати, по суті, немає що…
Все, мовляв, просто і без якихось романтичних пригод. Тож довелося заспокоювати, що така простота і є найцікавішою у стосунках двох люблячих людей,
оцінка яким — три десятиліття шлюбу.
Тим більше, що у подальшій розмові ми
пересвідчилися (і читач у цьому переконається): даремно Тетяна боялася, що
розповідати нема про що.
— Ми з чоловіком — ковельчани, —
каже Тетяна. — Володимир товаришував
і вчився в одному класі з моїм двоюрідним братом. Коли вперше побачилися, я
була ще зовсім підлітком — певно, 14 літ
мала. Сталося це влітку, як я була у своєї
бабусі, котра жила у Новій Вижві. Володя, на чотири роки старший за мене, теж
приїхав до цього свого товариша, а мого
брата на Старовижівщину. І якщо вже про
враження від першої зустрічі говорити,
то воно зовсім не «ай–я-яй». Навпаки.
Мій майбутній чоловік (про те, що поберемося, звичайно, й думки ще не могло
бути) у юності був дуже повний. Ось це
і впало насамперед в очі. Після того ми
довго не бачилися. Володя пішов в армію. А за час служби дуже схуд, витягнувся — вищий став. Красень, одне слово.
І ось цей красень із тим же своїм товаришем прийшов уже в Ковелі в гості до
його тітки — матері Тетяни. Дівчина була
якраз вдома. Їй уже сімнадцятий рік ішов.
Як зараз зізнається жінка, була приємно
вражена тим, як змінився Володя. Тоді
хлопець і запропонував їй зустрічатися.

— І дозустрічалися, — каже, усміхаючись, Тетяна. — Я чекала дитину, тож все
само собою вирішилося — ми одружилися.
Весілля пишного не було. Справа в
тому, що і Володимир ріс без батька, і
Тетяну одна мати виховувала, тож і статки були відповідні. Зробили вечірку для
найближчих людей. Але, видно, не від
пишноти торжества залежить, як складеться подружнє життя.
— Я запам’ятала, — пригадує Тетяна,
— що в 1988 році зима була дуже тепла.
А якраз у день нашого весілля, 30 січня,
погода змінилася. Коли ми йшли на кладовище до могил батьків просити благословення на шлюб, то мороз був і сильна
заметіль. Наші гості говорили: «Це вам —
на багатство».
— І ми справді багаті, — додає Володимир, — трьома нашими дітьми, а тепер ще й трьома внуками.
Починали Хмелярські подружнє життя у своєму гніздечку. Вітчим Тетяни
одержав за місцем роботи квартиру. Він
і віддав це житло молодій сім’ї. Дві дочки
— Анна, Наталія, син Антон тут виросли.
Зараз вони із сім’ями мешкають окремо.
А батьки у цій же одній кімнаті зустрічають їх уже із нащадками. І усім тут вистачає місця, а головне — любові й тепла.
«НЕ ВІНЧАНІ БАТЬКИ —
НЕ БЛАГОСЛОВЕННІ ДІТИ»

Коли Хмелярські одружувалися, то,
як самі кажуть, зі своїм комсомольським
минулим, радянською школою з її атеїзмом і не були привчені до церкви. Тож
про таїнство вінчання і мови не було.
— Але, мабуть, років через десять, —
пригадує Тетяна, — я вже хотіла, аби ми
взяли церковний шлюб. Бо ж каже Біблія,
що не вінчані батьки — не благословенні
діти. Про своє бажання говорила Володі.
Але він то ще «Отче наш» не вивчив, то
ще якусь причину знаходив. А точніше —
віджартовувався: «Я ще не готовий» або
«Я не знаю, чи хочу з тобою одружитися».
Ну не могла ж я його силувати, тож затих-

ла на багато літ і не зачіпала цієї теми. А
якось ми їхали з базару машиною і Володя сказав: «Повінчаймося на 30–літній ювілей весілля». — «О, вже готовий
мій чоловік», — зраділа я. А тут ще й така
обставина: не так давно у нашому під’їзді з’явився новий сусід — отець Василь,
який є настоятелем Благовіщенського
храму у Ковелі. Цей священик став нам
другом. Завжди, коли виникає якесь питання, звертаємося до нього, бо знаємо,
що вислухає, дасть пораду. Можливо, і

приносить
« —меніВовакавущоранку
в ліжко, — каже
Тетяна. — Так завжди було, є
і, сподіваюсь, буде.

»

це нас спонукало не відкладати церковного шлюбу. Коли ми з отцем Василем
завели мову про вінчання, то він залюбки
відгукнувся, розказав, як усе має бути.
А телебачення хто ж запросив? З приводу цього Тетяна розповіла:
— Це наша найменша дочка Наталія
зробила такий сюрприз. Я похвалилася,
що наш таточко сам запропонував повінчатися. Правда, зауважила, що хочу, аби
до церкви прийшли тільки ми, «молодята», щоб це було справді лише наше таїнство. «О, підете тільки удвох!.. А корони, ікони хто триматиме? Нібито у вас ні
дітей, ні внуків нема», — заперечила Наталія. Тоді я погодилася, щоб найближча
родина була присутня.
А Наталія, як зараз розуміє жінка,
потихеньку підводила матір до того, що
буде телебачення. Вона говорила: «У нас
і сімейних світлин толкових нема. Чому б,
як ми зберемося всі, не влаштувати фотосесію на пам’ять?» А ще порадила матері: «Ну ти хоч зачіску собі зроби».
Тож 30 січня вранці Тетяна пішла у

перукарню. Попросила чоловіка, щоб
приїхав і забрав її, аби «красота» не розлетілася на вітру по дорозі додому. У
перукарні і була перша зустріч ювілярів
із знімальною групою. Як з’ясувалося,
Наталія на своїй сторінці у «Фейсбуці»
звернулася до тележурналістів, зокрема
каналу «1+1», і розповіла про таку гарну
подію в житті її батьків. Відгукнулася ведуча Соломія Вітвіцька.
— Може, й добре, що я не знала про
телебачення, — мовить Тетяна, — а то б
дуже переживала. А так, коли зачіска вже
була готова, моя Наталія каже: «Мамо, не
хвилюйся». Я повертаюся, а переді мною
— червоний мікрофон…
«ТЕТЯНА ДЛЯ МЕНЕ —
ЯК РІДНА МАТИ»

У розмові з подружжям хотілося почути, на чому ж, на їхню думку, тримається
сім’я. І Володимир сказав:
— Насамперед — на взаєморозумінні. У нас можуть бути суперечки, наприклад, коли я на риболовлю збираюсь.
Але все одно закінчиться тим, що дружина погодиться: «Їдь». Вона мене розуміє.
Тетяна, усміхаючись, тут же додає:
— Я роблю вигляд, що розумію, хоч
насправді вважаю, що це марнування
часу. Але раз Вова говорить, що це для
нього найкращий відпочинок, то нехай
буде так, як він хоче. Тим більше він ніколи не вирушить на риболовлю в той
день, коли край треба бути вдома. Одне
слово, інтереси сім’ї для нього — на першому місці. А ще я скажу, що Вова — моя
совість. Бувають ситуації, коли він якійсь
бідній бабусі віддасть товар за безцінь
(Хмелярські торгують на ринку — мають
свій бізнес. — Авт.). Я можу «налетіти»
на нього, а він заспокоює: «Таню, Бог нам
ще дасть».
Перш як розповісти про це, жінка, до
речі, мовила: «Як-то сказати і не розплакатись». Вона таки розплакалася і попросила про це не писати. Я ж не могла
їй цього пообіцяти, бо була розчулена

слізьми жінки, адже, як кажуть: «Коли
людина плаче, то це означає, що в неї є
душа». Ніби у відповідь на зізнання дружини Володимир зауважує:
— Тетяна для мене — як рідна мати.
Само собою — вона хороша дружина
(ідеальна!). І, звичайно, неперевершена
мама нашим дітям, турботлива бабуся
для онуків.
Повертаючись до дня, коли відбулося
таїнство вінчання, Хмелярські розповіли,
який він був хвилюючий і в той же час як
спокійно було на душі. До церковного
шлюбу вони йшли 30 літ і вже були переконані, що їм треба і можна повінчатися,
бо це не просто данина моді, як, на жаль,
зараз буває. 30 січня нинішнього року
на безіменних пальцях ювілярів з’явилися нові обручки, які їм подарували діти.
Оскільки Володимир більше любить срібло, то доньки і син схитрували — купили
срібні обручки із золотом, щоб догодити
батькові. Якщо можна так висловитися, у
подружньому житті Хмелярських немовби друге дихання відкрилося після того,
як вони повінчалися. Але є і те, що залишилося незмінним.
— Вова щоранку приносить мені каву
в ліжко, — каже Тетяна. — Так завжди
було, є і, сподіваюсь, буде.
Жінка сприймає цю вранішню каву як
найтепліше і найщиріше освідчення коханого чоловіка.
«ЛЮДИ ДУМАЮТЬ ПРО ТЕ,
ЩОБ СТАТИ ПЕРЕД БОГОМ
ЯК ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА»

Обставини склалися так, що наша
розмова відбувалася у Благовіщенському соборі УПЦ Київського патріархату у
присутності отця Василя, який і повінчав Хмелярських. Це — віками намолене місце, адже храм заснований ще в
1505 році. Правда, 30 літ (з 1961–го — по
1991–й) на місці церкви стояв спортивний комплекс «Спартак». Як пригадує
Володимир Хмелярський, який в юності
відвідував секції, всі знали, що тут була
церква. Тренер застерігав від будь–якого сквернослів’я, «бо ми у храмі».
Отець Василь розповів, що Хмелярські — не перша пара, яка взяла церковний шлюб, проживши разом не один
десяток літ. Були і старші, які колись не
повінчалися і вже у поважному віці, навіть
маючи 70 років, захотіли одержати Боже
благословення.
— Тільки ставлення у таких людей до
таїнства вінчання зріліше, ніж у молодих,
— каже священик. — Кожен уже аналізує,
оцінює те, що робить. Якщо в молодому
віці одружуються з побажанням, щоб щасливо жити, то коли пройдено чималий
шмат літ, до того ж найкращих, думка про
те, аби після смерті стати перед Богом як
Чоловік і Дружина.
За тринадцять років служби у Благовіщенському соборі отець Василь повінчав, за його приблизними підрахунками,
до 400 подружніх пар.
— А найпершими, — розповідає він,
— тут узяли церковний шлюб 30 серпня
2009–го Віктор Оксенюк і Олександра
Лахіна (наречений має бабусю у Люблинці під Ковелем, до якої приїжджає, а
наречена взагалі є киянкою). Ще в нас не
було ні іконостаса, котрим ми пишаємося, ні іншого церковного убранства. Але
на 28 серпня призначили першу службу
у храмі — парафіяни, силами яких і відновлювався собор, не могли дочекатися
цього дня. Молоді люди прочитали в інтернеті про нову церкву на місці старовинної і захотіли тут повінчатися. Тепер
уже з двома синами приїжджають до нас
— у храм, де дали обітницю у горі й радості до кінця днів своїх бути у парі.
Благовіщенський собор — це той
храм, куди приходитимуть і Хмелярські.
Адже тут вони пережили трепетну мить
Божого благословення їхнього шлюбу. n

«Комусь не вистачає одної жінки,
і він переключається на п’яту,
десяту. А іншому не вистачає
життя, щоб любити одну-єдину».
Російський актор
Костянтин ХАБЕНСЬКИЙ.

n Історії кохання

Перед чарами цієї жінки
не могли встояти
Мова йде про красуню, дочку київських аристократів
Марію Тарновську (на фото) — одну із найнебезпечніших
кримінальних дам дореволюційної Російської імперії
ародилася вона в 1877 році, як кажуть, зі срібною
ложкою у роті. Її батько — граф Микола О’Рурк
— був нащадком ірландських королів із династії
Стюартів. Служив морським офіцером, а після відставки
— при київському губернаторі. Вже в юності Марія мала
багато залицяльників. Вісімнадцятилітньою, після закінчення Інституту благородних дівиць вона познайомилася
із сином відомого виробника цукру і мецената Тарновського. Молоді люди одне одного покохали. Але їхні батьки були проти цих стосунків. І тоді Василь Тарновський та
Марія О’Рурк повінчалися таємно, і батькам нічого не залишалося, як визнати їхній шлюб.
У 1897–му в подружжя народився син, якого назвали
на честь батька, а через два роки — дочка Тетяна. Здавалося б, живи і радій, та прибутки Тарновського–старшого
значно зменшилися, і Василь змушений був обмежити
витрати. У сім’ї почалися сварки, Тарновський п’є, і тоді
Марія вирішила сама зайнятися пошуком коштів. Для початку вона закохала в себе чоловікового молодшого брата — Петра Тарновського. А потім підштовхнула його до…
самогубства. У результаті Василь Тарновський одержав
спадок, який належав братові, а фатальна жінка зрозуміла, що може крутити голови мужчинам.
Із чоловіком вони віддалились одне від одного після
поїздки за кордон, де молода жінка серйозно захворіла.
Коли вона лежала немічна у готельному номері, її Василь
веселився на балах. Одного разу Марія почула, як він пи-

Н

втратила будь-який сором,
« Тарновська
і мужчини в її житті стали мінятися з
калейдоскопічною швидкістю.

»

тав лікаря, коли нарешті настане її смерть. Ці слова так
потрясли графиню, що вона вирішила за будь–яку ціну
вижити і відомстити. Повернувшись після одужання додому, жінка, щоб зробити боляче чоловікові, знайшла собі
коханця. У 1904 році Василь, доведений до відчаю ревнощами, поранив залицяльника Марії, і той невдовзі помер.
Ще через рік «чорна вдова», як називали Марію Тарновську, довела до самогубства Володимира Шталя. Перед смертю він застрахував своє життя на її користь. А
красуня недовго печалилася і знайшла собі чергового коханця. Тарновська втратила будь–який сором, і мужчини
в її житті стали мінятися з калейдоскопічною швидкістю.
Незабаром дійшло до розлучення, справу з приводу якого вів відомий адвокат Донат Прилуков. І він, на своє нещастя, закохався у фатальну жінку й покинув свою дружину та трьох дітей, украв гроші у клієнтів і повіз Тарновську
в Алжир. А коли кошти закінчилися, коханці стали думати,
як поповнити бюджет. У той час в Алжирі відпочивав удівець граф Комаровський, котрий тут же захопився Марією. На прохання Тарновської він застрахував своє життя
на її користь на 500 тисяч франків. Тим самим необачний
граф підписав собі смертний вирок…
А у Марії попереду були ще афери, які врешті–решт
викрилися. Навесні 1910 року у Венеції відбувся судовий
процес. Тарновську засудили на 8 років (правда, звільнили її раніше). Вийшовши з тюрми в 1915–му, вона стає
дружиною американського офіцера, якого згодом змінила на багатшого залицяльника — аргентинського мільйонера. Померла Марія Тарновська у 72 роки в оточенні
дітей і онуків. n
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n Наші герої

ПОВСТАНСЬКИЙ КОМАНДИР З ОЛИКИ
НАВОДИВ ЖАХ НА ОКУПАНТІВ
Про Андрія Стефановича нинішнє покоління не знає майже нічого.
Героїчний шлях українського повстанця на псевдо Жук надовго був
захований в енкаведистських архівах
Фото Yavoriv-info.com.ua.

Григорій ПАВЛЕНКО

СТВОРИВ ЗАГІН
САМООБОРОНИ — ВІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКЕ КОЗАЦТВО

Народився Андрій Стефанович 1922 року в передмісті
Олики — Миловицях. Закінчивши місцеву семирічку, навчався
у Луцькій торговельній школі.
Здобути освіту перешкодила німецька окупація. Андрій працював діловодом-перекладачем
в Олицькій управі і за дорученням Степана Радіона (майбутнього письменника із села Сильне) створив із місцевих хлопців
загін самооборони — Вільне
українське козацтво. А коли на
Волині виникли осередки УПА,
організувалась боївка під проводом Андрія Стефановича-Жука. У березні 1943 року загін поповнився за рахунок української
поліції, яка залишила службу
у німців і перейшла до повстанців. Невеликий підрозділ виріс до сотні бійців. На початку
1943-го Жук спершу бунчужний,
а потім командир чоти, яка входила до складу сотні «Нечая»
куреня «Погром». Архіви НКВС
та МДБ дають можливість прослідкувати весь бойовий шлях
загону. Ось коротка хроніка тих
подій:
«28 березня 1943 року повстанська чота Жука увірвалася
в Олику і обстріляла жандармерію. Заскочені зненацька, гітлерівці покинули стіни замку
і якби не допомога з Цумані,
були б повністю розгромлені.
1 травня 1943 року під Оликою
повстанці забрали два німецькі автомобілі, які везли зброю
з Рівного до Олики. Відзначився
чотовий Жук. У вересні 1943-го
чота Жука роззброїла мадяр на
залізниці між Ромашківкою і Рудочкою. 12 осіб, які охороняли
міст через Путилівку, склали
зброю. На соші Рівне — Луцьк
чота під орудою Жука зробила
засідку, на яку нагналося 5 легкових машин, одне тягареве
авто у складі 29 німаків-жандармів. Знищено 23 фашисти».
Командир загону «Котловина», що діяв у районі Колки
— Цумань Степан Коваль (Рубащенко) повідомляв командира
«УПА-Північ» Дмитра Клячківського (Клима Савура): «Зброю,
амуніцію і продовольство постачає Жук. Це командир відділу особливого призначення
Вільного українського козацтва
на район Олика, висланий мною
ще під час жнив, поранений при
роззброєнні козаків. Він провів
уже ряд операцій, вибив німців
і ляхів із замку, здобув зброю,
коней, сідла».
Після переходу української
поліції до повстанців гітлерівці сформували на Волині для
боротьби з упівцями три польських поліцейських батальйони,
один із яких розмістився в Цумані і Олиці. Називався він «Банденбекенпфунг» — поборювач
банд і складався із запеклих

— Авт.), який перебував на теренах військової округи, одержав наказ провести акцію. На
місцях розвідкою встановлено,
що в пунктах Олика, Метельне,
Носовичі стаціонує 103-й козачий батальйон. Від години 21-ї
проведено наступ на маєток
у Носовичах. Знявши вартових,
призначена група автоматників
ударила в середину і 56 козаків
обеззброєно, решту знищено
під час штурму. Штангут спалено».
Наприкінці листопада 1943
року сотня Никона Семенюка
(Ярема), в яку входила чота Андрія Стефановича, вела запеклий бій з німцями і козаками
в Метельному. Жертв з обох
боків було багато, німці втекли
в Олику. Конезавод спалений.
Коней повстанці забрали із собою. В цьому бою Андрій був
важко поранений. У довідці, виданій комендантом Запілля УПА
«Проруб» Мироном, повідомлялось, що чотовий Жук перебував на лікуванні з листопада
1943 по 10 березня 1944 року.
ТАЄМНИЦЯ СМЕРТІ
ПАТРІОТА

На жаль, фото повстанця на псевдо Жук не збереглося...

шовіністів. Та їхнє панування
в Олиці було недовгим. 13 квітня 1943 року загін Жука захопив
штурмом замок Радзивілла,
польська жандармерія частково
була знищена, частина втекла
до Цумані. Та вже через декілька тижнів у замку з’явилися нові
господарі — узбеки, яких німці

Та, побачивши братання своїх
охоронців, склав зброю. Все закінчилося без жодного пострілу. Полоненого німця відправили на допит у Борбинський
ліс, а селянам наказали подати
з десяток возів. Згодом рушили до Олики. Там Жук доповів
у комендатуру, що підводи взя-

соші Рівне — Луцьк чота під орудою Жука
« Назробила
засідку, на яку нагналося 5 легкових
машин, одне тягареве авто у складі 29 німаківжандармів. Знищено 23 фашисти.

»

набрали на службу із полонених
червоноармійців. Після нетривалих переговорів Жук переманив у ряди УПА декілька узбеків.
Решта перейшла до упівців після блискучої операції в Жорнищах.
УСПІШНА ОПЕРАЦІЯ
БЕЗ ЖОДНОГО ПОСТРІЛУ

Автор цих рядків у 1970–
1990- х роках працював учителем історії в місцевій школі і чув
багато схвальних відгуків про
Жука. Спогади Олексія Тимофійовича Слабецького, згодом
завідувача Горохівського відділу
освіти, а тепер жителя Києва,
приводжу дослівно: «Це було
наприкінці червня 1943 року.
Я з батьками жив на хуторі Калинівка, що коло села Жорнище.
В той день до хутора на конях
під’їхали німецький офіцер і декілька узбеків у німецькій формі. Пізніше я дізнався, що тим
офіцером був Жук. Вони розмістилися в клуні нашого сусіда
Гаврила Тутейка. Ранком біля
хати, де перебували повстанці,
зупинилася машина з німецьким офіцером і численною охороною. Жук зі своїми бійцями,
серед яких були і узбеки, кинувся до машини і, направивши
на офіцера пістолет, поставив
вимогу скласти зброю. Узбеки
у цей час вели жваві перемовини зі своїми земляками, які
були в кузові машини. Офіцер
все ніяк не хотів здаватися, і вигукував: «Партізан! Партізан!»

то і вони прямують до Цумані.
Доїхавши до цуманського лісу,
вчинили стрілянину, імітуючи
бій. Машину спалили, а калинівським селянам наказали
їхати додому, але вже не через
Олику, а через Дідичі і Одеради.
На другий день дядьки розповідали, що тим німецьким офіцером був старший син Опанаса
Стефановича — Андрій. Ось так
Жук замітав свої сліди і врятував
наше село від знищення, яке
гітлерівці вчинили б обов’язково. Узбеки, які їхали з німцем
у машині, а згодом і вся охорона
замку перейшли на бік повстанців».
«БРАТИ-СЛОВ’ЯНИ» ВБИЛИ
29 НЕВИННИХ ЛЮДЕЙ

Та німці дуже скоро розмістили в замку нових карателів
— російських найманців. Місцеве населення називало їх козаками-власовцями. Насправді,
як свідчать архіви, це були російські кубанські козаки, які ще
в 1941 році перейшли на службу до нацистів. Улітку 1943 року
повстанський рух охопив Волинь з такою силою, що владу
німці зберігали тільки в містах.
Оці козачки і мали побороти
повстанців. Більша частина їх
розмістилася в Цумані, а решта по одній сотні в Олицькому
замку, колишніх господарствах
Радзивілла — Метельному і Носовичах. Селян змушували працювати в німецьких штатгутах,
зганяли їх з кіньми і плугами

орати лани у фільварках. Та незабаром кубанці почали арештовувати молодих чоловіків.
Так, у Жорнищах пропали без
сліду Василь Гребінь, Микола
Глащенко, Петро Козак, Степан
Лінник, Пилип Пушка. Невідомо
куди зникло і 7 чоловік із села
Одеради. Жук вирішив покласти
цьому край і викликав козаків на
переговори. Заступник командира сотні Кушнарьов із двома
козаками чекав на зустріч із
повстанцями в хаті Синюка, що
на хуторі між Одерадами і Жорнищем. Коли повстанець Лисиця разом із жорнищенським
старостою Олександром Орлом
ступили на поріг, Кушнарьов вистрелив у нього. Під час стрілянини двох козаків було вбито.
На другий день господарство
Синюка було спалено, а в Жорнищах козаки влаштували облаву, арештували 30 чоловік.
3 жовтня 1943 року «брати-слов’яни» розстріляли 29 невинних людей. Лише Клим Снітко зумів врятуватися, заховавшись під піччю. А наступного
дня гітлерівські прислужники
розстріляли 13 чоловік в Одерадах. Про цю трагедію двох волинських сіл розповів письменник і журналіст Петро Боярчук
у книзі «Радзивілли і стара Олика». І всі наступні роки в радянських документах аж до 2010-го
ці люди були жертвами фашистських загарбників або українських буржуазних націоналістів.
Бо написати, що вони загинули
від «братів-слов’ян» боялися,
щоб не образити «старшого
брата». Лише в Книзі скорботи України з ініціативи автора
цих рядків названо справжніх
убивць.
Відплата настала дуже скоро. Зі звіту шефа військового
штабу групи «УПА—Південь»
Дмитра Кавзана (псевдо Черник) про спільну операцію очолюваної ним рейдової групи
і відділу особливого призначення Жука по роззброєнню
кубанських козаків у селі Носовичі: «Дня 6.11.43 р. від командира Тура (Роман Шухевич.

Останній раз у повстанських документах він згадується
в квітні 1944 року як сотник загону УПА «Хвастівський», який
брав участь в бою неподалік
Чортового болота біля села
Берестяне. На Волинь знову
повернулася більшовицька влада. З невеликою групою бійців
Андрій переходить у підпілля
і продовжує боротьбу. Про його
останній бій дізнаємося з довідки начальника Олицького РВ
МДБ про проведення чекістсько-військової операції в селі
Носовичі Ківерцівського району.
«…23 июля 1944 года на территории села Носовичи во
дворе жителя этого села Парфена Кузьмича в клуне обнаружен подземный схрон,
в котором укрывалась конная
бандгруппа ОУН, бандглаваря
Жука. В результате завязавшегося боя было убито три бандита, в том числе и главарь банды
Жук, 5 бандитов были взяты
живьем… Начальник Олыкского
РО МДБ старший лейтенант Соломатин».
Факт ліквідації Жука в цьому
бою викликає певний сумнів.
Дуже часто в своїх звітах до вищого начальства карателі видавали бажане за дійсне. Річ у тім,
що у квітні 1945 року олицька
районна газета повідомляла,
що у селі Залісоче на подвір’ї
Малімонів співробітники МДБ
убили головного бандита району Жука — Андрія Стефановича.
Застрелили і його бойовика Федора Кузьмика (Додося). Тіла
обох для опізнання були виставлені на подвір’ї будинку МДБ,
що біля церкви. Племінниця легендарного повстанця Людмила Стефанович, посилаючись
на спогади свого батька Василя
Захаровича, повідомила Петрові Боярчуку, що тіло її дядька таємно закопано у водостічному
рові — праворуч від приміщення, де в 1960-х роках було одне
з приміщень школи, а згодом
бібліотека.
Тяжка доля випала і сім’ї
Андрія. Батька вивезли на каторжні роботи в Німеччину, сестру Софію засудили за зв’язок
із повстанцями на десять років
каторги, маму і молодшу сестру
відправили на поселення в Сибір, брат Євген загинув у лавах
УПА. n
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n Такі реалії

Люди жаліються, що дорога страшенно розбита, у ямах, які після талих снігів та дощу
перетворюються на непрохідне болото.

ВЕСНА НА ПОЛІСЬКІЙ ВУЛИЦІ:
«ШВИДКА» СЮДИ НЕ ДОПЛИВЕ
Після постійних дощів дорога на одній з вулиць у Кримному на
Старовижівщині перетворилася на суцільне місиво з болота.
«Ми немов відрізані від світу», — жаліються мешканці. Навіть
«швидка» допомога неохоче виїжджає на виклики у цю частину
села, де проживає 180 чоловік, серед них 59 дітей. Найбільше
ситуація загострюється навесні та восени. Висновок один
— без гумових чобіт не добратися. Цей урок добре засвоїли
кримненчани, тому й шукають підтримки та допомоги

Знову й знову повертаюся думками у своє дитинство. Невисокі дерев’яні парканчики, де-не-де покриті
мохом від вологості: повсюди дзвінкі
весняні потічки. Садочки з вишнями,
грушами і яблунями… І неймовірна
тиша. Увесь затишок створюють немолоді уже дерева, насаджені колись
з обох боків уздовж дороги.
Навесні і восени ця тиха вулиця
завжди ставала справжнім озером.
І ми, маленькі школярі, поки подолаємо трикілометрову відстань до школи,
наберемо в чобітки повно води. Пригадую, мій дідусь у найнепрохідніших
місцях робив спеціальні місточки, по
яких ми перестрибували величезні калюжі і так добиралися до країни знань.
З того часу люди чекають, що колись
і на їхній вулиці буде свято та зрештою
вони матимуть добру дорогу.
«ГРУЗНЕМО В ГРЯЗЮЦІ
ТА КАЛЮЖАХ, НАЧЕ ВІДІРВАНІ
ВІД ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Власним взуттям вимірюю глибину
калюж. До маршрутки йду у чоботах
у супроводі рідних, а ближче до цивілізації перевзуваюся, віддаючи «скороходи»: ще знадобляться. За такої
дороги його не накупуєшся.
— Троє моїх дітей — школярі, двоє
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Фото Ольги ГІЗУН.

Отакі весняні озера доводиться долати автомобілям місцевих мешканців.

Людмила ВЛАСЮК
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навчаються в ліцеї у Старій Вижівці,
наступного року вже й найменшенький піде у перший клас, — говорить
мама дев’яти синів Галина Короц,

Поліська потребує
« Вулиця
очистки меліоративного
каналу, тому що воді
немає куди витікати
і дорогу підмиває. Це все
взаємозв’язане.

»

— три кілометри ходять пішки, бо ж
велосипедом нікуди не виїдеш. Щодня повертаються мокрі, того взуття не можна настачити. А від цього
частенько хворіють. Шість років тому
дорогу ремонтували, трошки допомагала сільська рада, трошки грошей
ми зібрали. Кожен виходив навпроти
своєї хати, і ось так гуртом розгрібали
пісок, але надовго його не вистачило.
Місцевий мешканець Валентин
Слива розповідає, що ґрунтова дорога страшенно розбита, з величезними
ямами, які після дощу перетворюються на непрохідне болото. Він щоранку
збирає у людей молоко, та два дні поспіль змушений не виходити на роботу тільки через те, що неможливо було
виїхати мотоблоком.
Р Е К Л А М А

Молода мама та дружина Ірина
підтримує свого чоловіка:
— Кілька років тому ми самотужки
зібрали частину коштів та засипали
дорогу піском, але всі розуміють, що
таке покриття недовговічне, і вже сьогодні ми знову грузнемо на ній.
Крім того, жителі розповідають,
що «швидка» допомога не завжди
може доїхати до хворого. На дорозі
доводиться маневрувати, але ж є випадки, коли людина не може чекати,
бо під загрозою її життя.
— У дворічного синочка піднялася
температура вище 40 градусів, — говорить Людмила Ворожко. — Вирішили везти до райцентрівської лікарні.
Змушені були з дитиною на руках та
речами виходити на півдороги до автомобіля, бо просто неможливо до
нас добратися.
Ця проблема не вирішується вже
багато років, на серйозніший ремонт
не вистачає коштів. Але як пройти
людям на роботу, діткам дістатись до
школи, придбати ліки в аптеці, старшим купити хліб у магазині?! Тому жителі вулиці Поліської й звертаються до
влади з проханням упорядкувати цю
жахливу дорогу. Їм дійсно не до сміху,
адже щодня доводиться намотувати
цим шляхом із грязюкою кілометри.
«КОШТИ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
ВЛАДА ОБІЦЯЄ»

На скарги людей сільський голова
Руслан Курижко реагує спокійно та
запевняє, що в міру сил допомагатимуть.
— Це складна вулиця, але будемо старатися силами сільської ради
та жителів вирішувати цю проблему, — говорить Руслан Леонідович.
— Люди стурбовані, бо почули нібито, що виділили кошти на поточний
ремонт доріг і вони вже знаходяться

на балансі сільської ради. Але насправді це не так. Після Пасхи ми
візьмемося за цей ремонт, головне, щоб дозволили погодні умови.
Місяць тому з громадою Кримного
зустрічався депутат Михайло Імберовський, запитував, що її турбує.
Скаржились і на вуличне освітлення,
і на очистку меліоративних каналів.
Тож будемо надіятися, що залучать
кошти і обласної ради. Поки домовилися за техніку на цегельному заводі, що у селі Дубечне, з громадою
погодили місце, де братимемо пісок. Ми щось намагаємося зробити
і добре розуміємо, що раз на рік — це
недостатньо.
Минулого року прогрейдерували
цю дорогу. Цьогоріч лише підсипатимемо, а далі час покаже. У планах
— очистка меліоративних каналів.
Є перспектива в цьому році це зробити за кошти обласного бюджету,
оскільки наша сільська рада також
включена в перелік об’єктів, які будуть фінансуватися. На сьогодні ще
не затверджені конкретні суми по
кожній сільській раді. Вулиця Поліська потребує очистки меліоративного
каналу, тому що воді немає куди витікати і вона підмиває дорогу. Це все
взаємозв’язане. Якщо просто її полагодити, пройде рік і знову постане
та ж проблема. Вулиця дуже довга,
і до школи дітям далеко.
Хочеться вірити, що свято прийде
і на нашу Поліську, а поки надіємося
на сонце, під теплим промінням якого
дорога трішки підсохне… n
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ПСГП «ПАВЛІВСЬКА РИБА»
продає рибопосадковий матеріал:
– дворічок коропа, товстолобика, білого
амура;
– річняків щ
уки.
щуки.

Село Павлівка
Павлівка Іваничівського району.
Тел.: 097 4456029, 097 4436689.
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n Світ захоплень

У КРОСВОРДИСТА З 30-річним
СТАЖЕМ НА РАХУНКУ
МАЙЖЕ 250 ХРЕСТИКІВОК
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Микола Денисюк із села Щитинська Воля, що у Ратнівському районі, відомий
читачам «Волині-нової» як автор багатьох кросвордів. Він їх складає ось
уже три десятиліття. Знають його і як активного дописувача районної газети
«Ратнівщина» та обласних видань
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

оли я починав, доводилося креслити на білому
папері чорною тушшю,
— усміхається. — На рік складав лише
кілька кросвордів, бо не мав часу й відповідної літератури. А тепер усі вечори
віддаю улюбленому заняттю. Знаю багато технічних, математичних термінів,
кожне село у всіх районах області, міста
і райцентри України. Маю довідники,
шкільні програми. Сам на комп’ютері
креслю решітки, набираю текст. Деякі
кросворди складаю за день. Важче з тематичними, над ними труджусь тиждень
або навіть довше. При цьому досконало опрацьовую тему, виписую слова.
Водночас складаю кілька хрестиківок.
Стараюся добирати слова, яких ще не
використовував. Усього вже маю до 250
кросвордів, з яких 135 — опубліковані.
Микола Степанович народився на
хуторі Хвоя, що за 5 кілометрів від села
Щитинська Воля, в яке потім перебралися. Після закінчення школи вступив
у Володимир-Волинський технікум гідромеліорації і механізації сільського
господарства.
— Заклад на той час випустив 5 тисяч
спеціалістів. Мій диплом — під реєстраційним номером 5001. Оскільки вчився непогано, пропонували залишитись
у технікумі лаборантом або піти майстром із виробничого навчання у Луківське профтехучилище. Але я вибрав
радгосп «Самарівський» і посаду техніка-електрика, — каже пан Микола.
19-річному фахівцю підпорядковувалися три електрики, за плечима яких
великий досвід роботи і немалі літа —
уже за 40. Вони не один раз перевіряли
«молодого» на практиці. Двічі на рік навіть спеціалісти з технікуму приїжджали
побачити, як працює їхній випускник.
Директор радгоспу Микола Круглій давав схвальні відгуки про його роботу й
невдовзі запропонував здобувати вищу
освіту. Микола Денисюк подав документи у Київську сільськогосподарську академію на підготовчі курси, але у Луцькому педінституті імені Лесі Українки (нині
СНУ імені Лесі Українки) вступні екзамени були раніше, тож вирішив спробувати
скласти іспити на фізико-математично-

—К

школи. Мав звання вчителя вищої категорії. У класах навчалось 5 –10 учнів, але
це не заважало їм посідати з фізики призові місця в районі.
— Миколо Степановичу, ви зі своєї
«глуші» нагадували про життя у Щитинській Волі, дописуючи у різні періодичні видання Волині, робите це
і зараз, висвітлюючи історичні, краєзнавчі, природничі теми свого краю,
життя земляків. Над чим працюєте
нині?
— У співавторстві зі світлої пам’яті Тодосем Філюком, який дав багато історичного матеріалу, написав книгу «За болотом Луховим».
Презентували її у Східноєвропейському
національному університеті імені Лесі
Українки на історичному факультеті.
Тоді усі дивувались, як учитель фізи-

Незважаючи на те,
«
що я вже трохи у літах, не
хочеться марно витрачати час,
знаходжу роботу не лише по
господарству, а й творчу. Так
жити веселіше і цікавіше.

»

«Тепер усі вечори віддаю улюбленому заняттю».

му факультеті цього вишу.
Одразу після вступу йому запропонували посаду вчителя математики у рідній
школі. З того часу і до виходу на пенсію

у 2002 році Микола Степанович викладав
фізику, креслення і трудове навчання.
Працював заступником директора з навчально-виховної роботи і директором

ки і математики може написати історію
села, й рекомендували майбутнім історикам брати приклад. З тих пір минуло
сім років, але працюю над темою й далі,
— каже кросвордист і краєзнавець.
— Глибше вивчаю історію, звичаї та обряди своїх співвітчизників. Планую перевидати книгу вже з іншою назвою у
2019-му. Над цим і працюю. Незважаючи
на те, що я вже трохи у літах, не хочеться
марно витрачати час, знаходжу роботу не лише по господарству, а й творчу.
Так жити веселіше і цікавіше. Втішає, що
залишу після себе щось цінне для нащадків. Бо та книга, що вже вийшла, і та,
над якою працюю, — для молодих, для
прийдешнього покоління, в них історія
життя щитиноволянців, історія краю і неповторність його краси. n

К Р О С В О РД
По горизонталі: 7. Християнський обряд, під час якого віруючі уживають хліб і вино. 8.
Церковна відправа за душі померлих. 9. Те саме, що й мусульманство. 10. Чаша або келих,
якими користуються під час релігійних обрядів. 11. Те саме, що й тиждень. 14. Молитовний
вірш для співу на честь якого-небудь свята або святого у православному служінні. 15. Ложка
для причащання мирян і церковнослужителів. 18. Річка, в якій хрестився Ісус Христос. 19.
У грецькій міфології син малоазійського царя Тантала, який успадкував владу в Еліді і поширив
на всю Південну Грецію. 23. У грецькій міфології спочатку богиня родючості й землеробства,
пізніше — шлюбу та сім’ї. 25. Те саме, що й ікона. 26. Апостол, іменем якого названий один із
постів. 27. У християнській церкві — шовкове покривало, що ним покривають престол. 28. Те
саме, що й обідня.
По вертикалі: 1. Круглий хліб спеціальної випічки, що застосовується в християнських
обрядах. 2. Вияв поваги, шаноби (застар.). 3. Дотримання правил культури поведінки.
4. Жезл як ознака вищих християнських і деяких інших священнослужителів; патериця.
5. У грецькій міфології бог землеробства. 6. Місце для жінок у храмі. 12. Служитель у церкві,
який під час відправи супроводить священика і прислуговує йому. 13. Давньоримський
амфітеатр Флавіїв. 16. Коротке богослужіння за здоров’я, благополуччя кого-небудь.
17. Духовне покарання, що покладається священиком на грішників, які розкаюються.
20. Місце у печі, де випікають паску. 21. У давніх греків муза — покровителька астрономії.
22. За Біблією юнак-пастух, що став пізніше царем Ізраїльської держави. 24. Головний убір
вищого православного й католицького духівництва.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ратнівський район.

Відповіді — у наступному номері.
Р Е К Л А М А

АГРОПІДПРИЄМСТВУ
ПОТРІБНІ
ПРАЦІВНИКИ
ДЛЯ ВИКОНАННЯ
СЕЗОННИХ
ПОЛЬОВИХ РОБІТ.
ПРОЖИВАННЯ,
ХАРЧУВАННЯ.
ЗАРПЛАТА
ВІД 6000 ГРН.

ТЕЛ. 0952794294.

ОРГАНІЗАЦІЯ
ЗАПРОШУЄ
НА РОБОТУ:
автокранівників
на автокран ЗІЛ-133 ГЯ;
бетонярів;
електрозварників;
монтажників;
арматурників.
Вахтовий метод —
15 днів роботи,
15 — відпочинку, офіційне працевлаштування.
Заробітна плата
від 7 000 гривень.
Тел.: (0332) 78-24-08,
0996366015.

www.volyn.com.ua
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«Верес» дав бій
«Шахтарю», але…
Але, як співається у пісні,
«только этого мало»
Петро ПАС

країнська Прем’єр-ліга. 26 тур. «Верес» (Рівне) — «Шахтар» (Донецьк) —
0:2 (0:1 — Тайсон, 24 хв.; 0:2 — Хочолава,

У

Від захисту втік — і тебе обведу.

РІВНЯННЯ НА ЯКОВЛЄВА!
29-річний форвард «Волині» знову порадував уболівальників
забитим м’ячем
Петро ПАС

ерша ліга. 26 тур. «Волинь» (Луцьк) —
«Кремінь» (Кременчук) — 3:0 (1:0 — Герасимюк, 25 хв., з пенальті; 2:0 — Болденков,
43; 3:0 — Яковлєв, 86).
Склад «Волині»: Когут, Сухомлинов, Петько,
Болденков (Гордійчук, 81 хв.), Чорноморець, Курко, Герасимюк — капітан (Сафонов, 75), Зарічнюк
(Марчук, 84), Хагназарі (Клак, 89), Яковлєв, Коробка
(Страшкевич, 70).
Критика, схоже, пішла на користь підопічним Віктора Богатиря. Не знаємо, як налаштував їх на матч
«за 6 очок» тренер, але цього разу волинські хлопці
таки гучно заявили про себе. Та й коуч не залишився
непоміченим — Віктора Богатиря було визнано тренером туру в Першій лізі.
— Головне, що ми взяли 3 очки. Та й епізодами
мені гра сподобалася. Хлопці створювали гольові
моменти — те, що хоче уболівальник, — сказав після гри Віктор Миколайович.
А ми ще хочемо порадіти за 29-річного Андрія
Яковлєва, який знову не залишив поле без забитого
гола — це вже його 3-й гол у чотирьох зіграних поєдинках за «Волинь». Так тримати!
Наступний свій матч лучани зіграють у п’ятницю,

П

ФУТБОЛ НА ТБ
СУБОТА, 14 КВІТНЯ
«Маріуполь» — «Верес» —
14:00 («Футбол 2»)
«Шахтар» — «Динамо» —
17:00 («Футбол 2»)
«Барселона» — «Валенсія» — 17:15 («Футбол 1»)
«Тоттенхем» — «Ман Сіті» — 21:45 («Футбол 1»)
НЕДІЛЯ, 15 КВІТНЯ
«Олімпік» — «Олександрія» — 14:00 («Футбол 1»)
«Зірка» — «Чорноморець» — 17:00 («Футбол 2»)
«Сталь» — «Карпати» — 19:30 («Футбол 1»)
«Зоря» — «Ворскла» — 19:30 («2+2»).

Богатиря було визнано
« Віктора
тренером туру в Першій лізі.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ
Пропонуємо:
роботу для опікунок у Німеччині зі знанням мови та
без (організовуємо курси);
роботу для спеціалістів і різноробочих у Польщі;
підготовку пакета документів для відкриття візи.
099 171 45 37
viber 098 371 58 99
м. Луцьк, вул. Драгоманова, 1-а
(район площі Возз’єднання).
Ліцензія № 1708 від 1.11.2017 р.

такий матч «Вересу» не має бути
« Засоромно.
»

»

13 квітня, о 17:00 в Києві проти місцевої «Оболоні–
Бровара».
Результати матчів 26 туру: «Волинь» — «Кремінь» — 3:0, «Інгулець» — «Миколаїв» — 3:0, «Балкани» — «Жемчужина» — 1:1, «Гірник–Спорт» — «Черкаський Дніпро» — 1:0, «Полтава» — «Суми» — 1:2,
«Колос» — «Авангард» — 1:0, «Рух» — «Нафтовик–
Укрнафта» — 2:0, «Геліос» — «Оболонь–Бровар» —
1:0, «Десна» — «Арсенал» — 3:3.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
№ Команда
І
В Н П З:П
О
1. «Арсенал»
26 18 5 3 50:19 59
2. ФК «Полтава»
26 18 2 6 45:21 56
3. «Інгулець»
26 16 6 4
36:13 54
4. «Десна»
26 15 5 6
47:20 50
5. «Колос»
26 15 2 9
32:22 47
6. «Геліос»
26 14 4 8
33:26 46
7. «Рух»
26 10 8 8
29:23 38
8. «Авангард»
26 11 5 10 33:33 38
9. «Гірник-Спорт»
26 12 2 12 20:30 38
10. МФК «Миколаїв»
26 8 7 11 30:40 31
11. «Балкани»
26 7 9 10 25:30 30
12. «Оболонь-Бровар» 26 8 6 12 20:27 30
13. ПФК «Суми»
26 8 5 13 23:31 29
14. «Жемчужина»
26 7 4 15 31:48 25
15. «Кремінь»
26 7 4 15 21:43 25
16. «Волинь»
26 7 3 16 24:39 24
17. «Нафтовик-Укрнафта» 26 4 8 14 17:31 20
18. «Черкаський Дніпро» 26 5 3 18 21:41 18.
У гонці бомбардирів лідирує
Олександр Акименко з «Інгульця» — 20 голів
(з них 10 — із пенальті). n
Р

Е

К

Л

А

М

78).
7 квітня, Львів, стадіон «Арена Львів»,
2764 глядачі.
«Верес»: Бандура, Борзенко, Адамюк, Сімінін, Лук’янчук, Карасюк, Каленчук, Пепі (Мягков,
59), Западня, Степанюк, Куліш (Морозенко, 84).
«Шахтар»: П’ятов, Петряк, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Алан Патрік (Додо, 87),
Тайсон, Дентіньо, Марлос (Зубков, 84), Феррейра (Гречишкін, 74).
Цікаво, скільки разів прокручував у голові
нереалізовані свої виходи віч-на-віч з Андрієм
П’ятовим форвард рівнян Руслан Степанюк? А
чи приснилась у кошмарі втрачена нагода Станіславу Кулішу? А як під час матчу взявся за голову Артур Западня? Ех, в останній вирішальний момент затремтіли у них коліна, коли треба
було холоднокровно забивати. Натомість досвідчений «Шахтар» свої шанси не змарнував і
поклав до скарбниці чергові 3 очки.
— Дуже складна була гра, — визнав після
фінального свистка головний тренер донеччан Паулу Фонсека. — Важко було і через стан
поля, і через бойові якості суперника.

Бачите, навіть тренер суперників оцінив. Бо
справді — за такий матч «Вересу» не має бути
соромно. Але Юрію Свіркову треба терміново
зводити своїх підопічних у церкву і поставити
свічечку, щоб усе ж таки якось розчаклувати ці
неприступні для рівнян у більшості матчів ворота суперників. Тим паче, що кому вже не забивати, як не наступному супернику — ФК «Маріуполю», з яким рівняни зійдуться у прифронтовому
місті в суботу, 14 квітня, о 14:00.
Результати матчів 26 туру: «Верес» —
«Шахтар» — 0:2, «Динамо» — «Зоря» — 4:0,
«Ворскла» — «Маріуполь» — 1:0, «Чорноморець»
— «Олімпік» — 3:1, «Олександрія» — «Сталь» —
2:0, «Карпати» — «Зірка» — 2:1.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
Група 1
№ Команда
І
В Н
П
З: П О
1. «Шахтар»
26 20 3
3
62:18 63
2. «Динамо»
26 17 6
3
54:22 57
3. «Ворскла»
26 12 5
9
29:29 41
4. «Зоря»
26 9 10 7
39:35 37
5. «Верес»
26 7 12 7
26:21 33
6. «Маріуполь»
26 9 6
11
32:34 33
Група 2
7. «Олімпік»
26 8 8
10 28:30 32
8. «Олександрія»
26 5 14 7
22:24 29
9. «Карпати»
26 5 11 10
19:41 26
10. «Зірка»
26 5 8
13
16:35 23
11. «Сталь»
26 5 7
14 18:35 22
12. «Чорноморець» 26 4 10 12 20:41 22.
У списку бомбардирів лідирує форвард
донецького «Шахтаря» Факундо Феррейра
— 20 голів (1 — з пенальті). n

А

Сільськогосподарському
підприємству терміново потрібні:

АГРОНОМ, МЕХАНІК,
ЗВАРЮВАЛЬНИК, ТРАКТОРИСТ.
Тел. 0673345327.

ПАМ’ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО
Ветерани карного розшуку сумують з приводу
передчасної смерті колишнього працівника карного
розшуку
Леоніда Йосиповича
ГОНСЬКОГО,
1972 року народження, та висловлюють
співчуття рідним і близьким покійного.
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Вітаємо!
Чудового весняного дня, 10 квітня, відсвяткував ювілейний день народження милий, коханий, найдорожчий
Анатолій Артемович
НОВОСАД,
житель села Охлопів Горохівського району.
Наче птахи, летять швидко роки,
Їх ніколи не вернеш назад.
Ніби вчора було лише тридцять,
А сьогодні — шістдесят.
З ювілеєм сердечно вітаю,
Хай сонячним буде твій вік.
Я від щирого серця бажаю
Здоров’я, щасливих і довгих літ.
Хай Матінка Божа повсякчас допомагає,
А незгоди й невдачі твою хату
минають.
Хай здоров’я і щастя будуть з тобою
у змові,
Сонця, неба, достатку і любові.
З повагою і любов’ю
твоя Н.
Завтра святкуватиме золотий ювілей
люблячий дідусь, тато, чоловік, син та сват
Федір Іванович
ЮЩУК,
житель селища Сенкевичівка Горохівського району.
З почуттям захоплення і поваги даруємо вам букет найтепліших побажань.
Спинити час ніхто не в змозі,
Ліс шумить і квітне сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явились мудрих 50.
Летять роки, мов бистрі води,
Вже не повернутися назад.
А нам не віриться сьогодні,
Що вам — 50.
Хай роки ідуть, а душа молодіє,
Онуки ростуть, а чоло не сивіє.
Хай серце не знає печалі
й розлуки,
Хай радість приносять вам діти
й онуки.
З повагою
мама, дружина, доньки Тетяна,
Аня з чоловіком Юрієм, внуки
Федір, Юрчик, свати Оляніцькі.

ШЛАКОБЛОКИ

(відсівоблоки) 40х20х20 - 15 грн
40х10х20 - 12 грн
(0332) 70 85 72 (050) 512 72 05

Відсвяткувала славний ювілей гарна жінка та господиня, жителька селища Локачі
Галина Йосипівна
ЛАВРОВА.
70 — не свято старості, нехай не відчуває
серце втоми. Це зрілість у всьому і завжди,
це досвід великої праці, це вік зовсім невеликий, якщо не старіти душею. Щастя вам
повну чашу за працю і чуйність вашу.
Хай в серці вашім весна процвітає,
Хай Мати Пречиста у силах тримає,
А Господь дарує надію
й тепло
На многії літа, на щастя
й добро.
З повагою і любов’ю
свати із села Мстишин
Луцького району
та сім’я Луцак.
6 квітня зустріла 30-річний
ювілей люба донечка, кохана
дружина, лагідна мама, сестра і внучка
Юлія Сергіївна
ЛЯШУК,
жителька села Смолигів
Луцького району.
Бажаємо міцного здоров’я та любові.
Хай з подихом холодної весни
Приходить щастя, стукає у віконце,
А ти його у душу пропусти,
Щоб зігрівало, наче сонце.
Хай квіт життя повік не одцвітає,
Нехай добро до тебе прибуває.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
Сіяє втіхи зірка золота,
Ісус Христос з небес благословляє
На щедрі щастям многії літа.
З любов’ю
мама Майя, тато
Сергій, чоловік Богдан,
донечки Соломія,
Вікторія, брати Богдан,
Андрій з сім’єю,
бабусі Ганна, Тамара.

Ювілейний день народження
відсвяткувала 10 квітня найкраща матуся, бабуся, сестричка,
жителька села Литовеж Іваничівського району
Галина Іванівна
ШАЛАПАЙ-ЛЕЩЕНЮК.
Дорога
мамочко,
ти
найкраща на світі. Дякуємо тобі за життя, яке ти
нам дала, за турботу і любов. За те, що завжди
залишаєшся поруч, за твою життєву силу,
внутрішню красу, добре серце. Ти виростила
нас справжніми людьми. Чудова, вольова
людина, ти володієш даром безмежної
доброти, справедливості і любові до своєї сім’ї.
Залишайся завжди такою ж енергійною, всіма
улюбленою і привабливою.
Божого благословення.
З любов’ю та повагою
син Іван, невістка
Тетяна, дочка Валентина,
внуки Дмитро, Ян, Юліана,
Діма, Вадим, Дарина,
Тадей.
Ювілейний день народження
відсвяткувала найкраща донечка, матуся, бабуся, сестричка,
жителька села Литовеж Іваничівського району
Галина Іванівна
ШАЛАПАЙ-ЛЕЩЕНЮК.
Бажаємо міцного здоров’я,
весняного настрою, невичерпної життєвої наснаги, тепла, затишку в родині. Щоб майбутні
роки були світлими, дарували радість, добро,
благополуччя. Будь щаслива і кохана, здорова
і життєлюбна, радісна і весела.
Хай дає натхнення кожна мить щаслива,
Хай пісні лунають і звучать вірші.
Щоб раділо серце, вірилось у диво,
Щоб завжди чудово було
на душі.
З найкращими
побажаннями
тато Іван, брат Микола
з дружиною Валентиною,
сім’я Буковських.

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ!

ПРОДАМ ОСИПКУ,
ВИСІВКИ, ЗЕРНО.

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

Можлива доставка.
(0332) 70–85–72, 050–616–72–00

Тел. для довідок: 0667104092, 0975383107.

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

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

Зарплата

8000-12000
грн/місяць.

від виробника.

Робота

у розсаднику квітів,
догляд за садом,
озеленення.

(067) 934-49-29

АВТОСКЛО
ОБШИВКА
САЛОНУ
096 782 79 86
066 375 77 99
099 275 39 96
obshyvkaavto@
ukr.net

ПП БУРМАКА Н. П.

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.

Â²ÁÐÎÁËÎÊÈ
ÃÀÇÎÁËÎÊÈ

Ліцензія Серія АВ № 539362

Організовуємо доставку.

Тел.: 066;897;96;96, 067;116;11;44.

ПАМ’ЯТНИКИ
з мармурової
крихти
та натурального
каменю.
Виготовлення
та встановлення.
Тел.: (0332) 70 85 72,
(050) 197 68 69.
Художнє
оформлення на
камені.
Тел. 050 616 72 00.

е можна так довго ле
жати на сонці з від
критою головою, —
чи то почувся, чи то примарив
ся мені приємний дівочий го
лос.
А тоді хтось поторсав мене
за плечі. Сильніше, сильніше.
Опритомнівши, я відкрив
очі, і одразу ж заплющив, бо в
них, наче струмом, ударило
щось неймовірно зелене–зе
лене, те, про що я так мріяв, у
що вже й не вірив. Це була во
на. Незнайомка із зеленими
очима. Та, яку я дуже хотів по
бачити, та, з якою мріяв прожи
ти разом усе відміряне мені
Богом життя.
— Це ти, — потягся до
дівчини. — Це ти. Боже, я таки
зустрів тебе.
Дівчина із зеленими очима
здивовано дивилася на мене.
— Я вас не знаю, — спанте
личено промовила вона.
— Зате я щодня думаю про
тебе.
— Ви — божевільний?
Вона легко скочила на ноги
й зібралася тікати.
— Ні, ні, будь ласка, — кинув
ся за нею. — Я маю ваш портрет.
Вона зупинилася…
Оксанка сказала, що я йо
лоп, нездара, що їй не подо
бається моя не надто висока
зарплата, що вона вже не має
сили чекати на моє так давно
обіцяне моїм шефом підви
щення по роботі. І що вона вто
милася бути для мене безоп
латною Золотою Рибкою, яка
виконує мої забаганки.
Одним словом, до побачен
ня.
Я був у трансі. Ми ж так чу
дово розуміли одне одного.
Мені заздрили всі мої друзі.
Казали, що пощастило з харак
тером супутниці життя, яка не
виїдає мозок, як це робили їхні
жінки чи дівчата мало не щод
ня. Оксанка завжди була тиха і
привітна, всерозуміюча. Але ж
не даремно хтось придумав,
що в тихому болоті чорти во
дяться. Двері за молодою
жінкою зачинилися, я повер
нувся в кімнату, де ми щойно
чаювали і кинув об підлогу
улюблену голубу Оксанчину
чашку з великими рибками.
Вона жалібно дзенькнула, роз
биваючись на шматочки, як
моє щастя.

—Н
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з історією для душі!

УТ1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15,
05.00 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 14.00, 15.15 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Мама» (12+)
20.30 «Секретні матеріали»

ÒÅËÅÊÀÍÀË

²Â

■ На поворотах долі

своє життя. Вона уважно слу
хала, тихенько підсміюючись
кутиками гарних уст. Лягаючи
спати, підійшов до картини, по
бажав «на добраніч». Її очі лас
каво побажали мені доброї
ночі.
Але ніч не була доброю. Як
тільки я ліг під ковдру, одразу ж
подумав, яким ідіотом був, не
запитавши в художника, де
знайти дівчину. І хоча заспоко
ював себе, що зроблю це завт
ра вранці, проте спати не міг,
тому до ранку малював в уяві
нашу майбутню з незнайомкою
зустріч.
Ранок приніс розпач. Ху
дожника не було. Інші не знали,
куди він подівся.
Адже, виявляється, вчора
він продав геть усі картини.
Так я знову втратив кохан
ня. Ні, наче й не втратив. Нез
найомка ж була зі мною. Від
картини віяло ніжністю. Я бачив
її, але не міг обняти, продовжи
ти в ній свій рід.
Щонеділі марно приходив
на місце продажу картин. Ху

«

ß ãëÿíóâ
³ îñòîâï³â.
Íà ìåíå ùåäðî
ñèïîíóëî çåëåííþ
âåëè÷åçíèõ
çàìð³ÿíèõ ä³âî÷èõ
î÷åé, îáäàëî
æàðîì
â³ä óñì³õíåíèõ
ïîâíèõ óñò.

Ä²Â×ÈÍÀ Ç ÊÀÐÒÈÍÈ
Я вийшов з води, ліг на пісок. Річкова прохолода трохи освіжила стомлене
від кількаденної спеки тіло. Закрив очі і одразу ж почав думати про ту,
кого не знаю, але яку так хочу зустріти. А за тим раптом наче кудись провалився…
— Пливи, пливи, Золота
Рибко, — сумно сказав я.
Щоб якось трохи розвіяти
ся, пішов гуляти берегом річки,
парком. Як на зло, майже всі
йшли парами (вихідний же!) І
це ще більше підсилювало мій
біль і самотність.
Повертався додому через
центр. Сьогодні було особливо
людно. Насамперед там, де
продавали картини. Якийсь но
вий художник виставляв свої
полотна. Деякі з них були дуже

ÏÎÍÅÄ²ËÎÊ , 16 КВІТНЯ
06:00, 15:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00, 03:00
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Кліпи учасників
Євробачення 2018 09:40 Д/с
«Спільноти тварин» 10:35, 13:35,
16:40 Телепродаж 11:00 Д/с
«Незвичайні культури» 12:00,
02:05 Д/ц «Смаки Культур» 13:10,
14:30 РадіоДень 13:55 Перша
шпальта 15:20, 03:45 Лайфхак
українською 15:30 М/с «Гон»
17:00, 01:10 Розсекречена історія
18:00, 00:15 Інформаційна година
19:00 Розважальна програма з
Майклом Щуром 19:40 До справи
20:15 Війна і мир 21:30, 03:25
Новини. Спорт 21:50 Т/с
«Окуповані» 23:30 Спецрепортаж
«Обличчя війни» 23:50 Д/ц
«Незвичайні культури» 04:00 Д/с
«Мистецький пульс Америки»
05:00 Д/с «Орегонський путівник»
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19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.30 Х/ф «Залізний кулак»
(16+)
01.30 Телемагазин

оригінальними, тому люди охо
че купляли їх. Мені було не до
полотен. Уже хотів іти, коли жи
вописець подав покупцеві куп
лену ним картину, відкривши
іншу, меншу, яка стояла за нею.
— Зовсім забув про неї, —
сказав художник. — Думав, що
залишив удома.
Я глянув і остовпів. На мене
щедро сипонуло зеленню ве
личезних замріяних дівочих
очей, обдало жаром від
усміхнених повних уст.

Т Б

18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес3» (16+)
22.30 Свобода слова
02.20 Небачене Євробачення
ІНТЕР
02.35 Х/ф «Поїзд поза
розкладом»
06.05 «Мультфільм»
СТБ
04.20 Скарб нації
06.15, 22.30 «Слідство вели... з
04.25 Еврика!
Леонідом Каневським»
06.55 «Все буде добре!»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
08.45 «Світами за скарбами» (12+) 04.35 Факти
Новини
11.15 Х/ф «Не підганяй кохання»
НОВИЙ КАНАЛ
07.10, 08.10, 09.15 «Ранок з
13.30 «Битва екстрасенсів 18»
03.00, 01.55 Зона ночі
Інтером»
(16+)
04.55 Абзац
10.10 Х/ф «Формула кохання» 15.55 «Все буде добре!» (12+)
06.49, 08.05 Kids Time
12.00 «Новини»
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
12.25 Х/ф «Живіть у радості»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 06.50 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.10 Т/с «Бібліотекарі»
14.00 Х/ф «Так не буває»
історія»
12.40 Х/ф «Затура»
16.00 «Чекай мене»
19.55, 22.40 «Слідство ведуть
14.40 Х/ф «Страшилки» (16+)
18.00, 19.00, 04.10 Токшоу
екстрасенси» (16+)
16.40 Х/ф «Принц Персії: Піски
«Стосується кожного»
23.40 «Один за всіх» (16+)
часу» (16+)
20.00, 02.15, 05.25 «Подробиці» 02.55 «Найкраще на ТБ»
19.00 Ревізор. Крамниці
20.40 Т/с «Заради кохання я все
ICTV
21.00 Таємний агент
зможу!»
22.10 Таємний агент. Постшоу
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
05.00 Служба розшуку дітей
02.55 «Орел і Решка. Шопінг»
05.05, 04.55 Т/с «Відділ 44» (16+) 00.00 Х/ф «Піраньї 3DD» (18+)
05.50, 19.20 Надзвичайні новини 01.35 Небачене Євробачення
УКРАЇНА
01.50 Служба розшуку дітей
06.35 Факти тижня. 100 хвилин
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
08.45 Факти. Ранок
МЕГА
Україною
09.15 Спорт
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
09.20 Надзвичайні новини.
06:00 Бандитська Одеса
19.00, 23.00, 02.00
Підсумки
08:00 Правда життя
Сьогодні
10.10 Антизомбі
09:00, 22:40 Мегазаводи
09.30, 02.50 Зірковий шлях
11.05 Секретний фронт. Дайджест 09:50, 17:10 Найдивовижніші
10.30 Місія: краса
12.05, 13.20, 00.40 Х/ф «Вдруге тварини
11.30, 03.10 Реальна містика
не посадять» (16+)
10:40 Дикі острови
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
12.45, 15.45 Факти. День
11:40 Ілюзії сучасності
справедливості5 (12+)
14.30, 16.20 Х/ф «Мумія:
12:20, 01:20 Містична Україна
16.00 Історія одного злочину 2
Гробниця імператора
13:10, 02:00 Прихована
(16+)
драконів» (16+)
реальність
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
17.05 Х/ф «Цар скорпіонів»
14:10, 00:30 Речовий доказ
(12+)
(16+)
15:20, 21:40 Битва рибалок
21.00 Т/с «Прислуга» (12+)
22.00 «Гроші»
23.15, 00.25 «Голос країни 8»
04.20 «Українські сенсації»

16:10, 20:50 Шалена
подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичні історії
23:40 Повітряні воїни
05:30 Смартшоу

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс,
90210»
11.45 «Орел і Решка. На краю
світу»
12.30 «Орел і Решка»
18.10 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
20.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
21.00 «Орел і Решка.
Рай та пекло 2»
22.00 «Вірю не Вірю»
22.50 Х/ф «Простачка» (16+)
00.45 Х/ф «ТайМер» (16+)
02.20 «Нічне життя»

2+2

Майже не торгуючись, дав
названу ним суму, вхопив кар
тину, притис до серця і полетів
додому. Душа співала.
Дома повісив полотно на
стіну напроти дивана. І так й
просидів до сутінок, вдивляю
чись в бездонні очі дівчини. Я
відчував її присутність. Дівчина
з картини, здавалося, була жи
вою.
А коли стемніло, підвівся,
приготував чаю, налив собі й
дівчині. Сів розповідати їй про

дожники співчутливо розводи
ли руками. І ось несподівано
дівчина з картини сама прийш
ла до мене…
— А мій брат сьогодні знову
з картинами, — сказала дівчина.
Ми пішли в центр. На
одній з картин її брата знову
була моя доля. Вона сиділа
за столом у саду, і листя на
деревах ще більше підкрес
лювало зелень її очей. І хоча
дівчина на портреті сиділа
одна, на столі був чайник і
дві чашки. Одна з них зали
шалася порожньою. Картина
мала назву «В чеканні».
— Я вже тут, — сказав,
міцно взявши дівчину за ру
ку. — Ти вже ніколи не чаюва
тимеш сама. Ходи, наллєш і
мені чаю. ■

ZIK

ФУТБОЛ1

07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії» 09:25 Добрий ZIK 09:50,
11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
18:10 Перші про головне.
Коментарі 12:00 Докаz 13:00,
15:00 Перші про головне. День.
Новини 15:10 Живе багатство
України 15:35 Громадська
прокуратура 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 HARD з Влащенко 21:00
Перші про головне. Підсумки
21:35, 03:40 Художній фільм
22:30 Гра в класику з Сергієм
Рахманіним 23:30 Історична
правда з Вахтангом Кіпіані 02:40
Концерт

06.00 Севілья  Вільярреал.
Чемпіонат Іспанії
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 Шахтар  Динамо.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 «Великий футбол»
12.05 Малага  Реал. Чемпіонат
Іспанії
13.50 Зірка  Чорноморець.
Чемпіонат України
16.00 Чемпіонат Англії. Огляд туру.
Прем’єра
16.55 Топматч
17.00 Ювентус  Реал. 1/2 фіналу
(2002/2003) Золота
колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра
18.50 Тоттенгем  Ман Сіті.
Чемпіонат Англії
20.40 Барселона  Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
22.50 «LaLiga Files». Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра
23.30 Маріуполь  Верес.
Чемпіонат України
01.15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
02.15 Ліверпуль  Борнмут.
Чемпіонат Англії
04.05 Атлетік  Депортіво.
Чемпіонат Іспанії

ТЕТ

06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
06.00 Мультфільми
08.00, 02.40 «Нове Шалене відео 09.30 М/ф «Джастін і лицарі
доблесті»
поукраїнськи»
11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
10.25 Т/с «Команда» (16+)
12.00, 18.00, 23.00, 02.30
14.10 Х/ф «Робокоп»
Панянкаселянка
16.00 Х/ф «Робокоп 2»
13.00 Казки У Кіно
18.15 «Спецкор»
14.00 Одного разу в Одесі
18.50 «ДжеДАІ»
15.00, 03.20 Віталька
19.25, 20.20 Т/с «Опер за
16.00 Країна У
викликом 2» (16+)
17.00, 22.00 Танька і Володька
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 10»
19.00, 21.00 Одного разу під
(16+)
Полтавою
00.40 Х/ф «Біжи не озираючись»
20.00, 00.00 «100 в 1»
(18+)
01.00
Теорія
зради
03.30 «Облом.UA.»

»

«Сонар» 17.10 Д/ф «В Україні»
17.40 Т/ф «Доля. Григір Тютюнник»
2 ч. 18.30 Т/с «Смаки культур»
19.25 Тема дня

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 «Енеїда»
13:40, 19:30 «Тема дня» 14:10
РадіоДень «Модуль знань» 14:50
Надвечір’я. Долі 15:45 РадіоДень
«Життя +» 16:08, 19:48 Д/ф
«Сонар» 17:10 Д/ф «В Україні»
17:36 Д/ф «Волинянин» 18:31 Д/с
«Смаки культур» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 Т/ф «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 «Цуценя в
моїй кишені» 11.00, 03.00 Знай
більше! 12.00, 19.00 Т/с «Пані
покоївка» 13.30 Худ. фільм
«Київські прохачі» 16.30, 00.30
Концерт Збройних сил України
UA: РІВНЕ
18.00, 23.30 На часі 18.45,
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30, 21.30, 00.00, 02.30 Новини «На
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
Часі» 20.30, 23.00 У фокусі
19.00, 20.40 Новини 09.00 Енеїда Європа 21.00 На Часі 22.00 Т/с
1, 2 13.40 Суботня тема 14.10
«Справа Дойла» 02.00 На Часі
Радіодень. Модуль знань 14.50
04.00 Худ. фільм «Пастка»
Надвечір’я долі 15.45 Радіодень 05.00 Худ. фільм «Посмішка
«Життя +» 16.10, 19.50 Д/ф
звіра»

21.20, 22.55 Т/с «Кістки 10» (16+) 17.00, 22.00 Танька і Володька
00.40 Х/ф «9 місяців суворого 19.00, 21.00 Одного разу під
Полтавою
режиму» (16+)
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
12.45, 15.45 Факти. День
20.00, 00.00 «100 в 1»
15.05, 16.20 Скетчшоу «На
справедливості5 (12+)
ZIK
01.00 Теорія зради
трьох» (16+)
16.00 Історія одного злочину 2
07:00 Перші про головне. Ранок. 02.00 БарДак
18.45, 21.05 Факти. Вечір
(16+)
Дайджест 07:15 Дитяча програма 05.40 Корисні підказки
22.25 Т/с «Копи на роботі» (16+)
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
23.30 Х/ф «Повітря» (18+)
(12+)
ФУТБОЛ1
Перші про головне. Ранок. Новини
19.45 Токшоу «Говорить Україна» 01.10 Т/с «Морська поліція. Новий
К1
08:15, 09:10, 22:30 Д/ф
06.00, 16.00 «Європейський
Орлеан»
(16+)
21.00 Т/с «Спадкоємиця
«Дзеркало історії» 09:25 Добрий
06.30 «TOP SHOP»
WEEKEND»
04.05 Скарб нації
мимоволі»
ZIK 09:50, 11:10, 16:10, 17:10, 07.15, 17.15 Вест Гем  Сток Сіті.
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
04.15 Еврика!
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
18:10
Перші
про
головне.
08.20
«Красуні»
Чемпіонат Англії
04.20 Служба розшуку дітей
(16+)
Коментарі 12:00 FACE 2 FACE з
09.00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
09.00 «Карамболь»
04.25
Студія
Вашингтон
01.30 Телемагазин
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс, Тетяною Даниленко 13:00, 15:00
туру
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
Перші про головне. День. Новини 10.00, 15.40, 22.30 Футбол
90210»
СТБ
NEWS
НОВИЙ КАНАЛ 11.45, 23.50 «Орел і Решка. На 13:10 Перші про головне. День.
06.15 «Все буде добре!» (12+)
Коментарі 15:10 Живе багатство 10.20 Сталь  Карпати. Чемпіонат
краю світу»
02.10,
03.00
Зона
ночі
07.50 «Все буде смачно!» (12+)
України 15:35 Стежками війни
України
12.45 «Орел і Решка»
03.45 Абзац
10.00 «МастерШеф  7» (12+)
18.10 «Орел і Решка. Незвідана 16:00 Перші про головне. День. 12.10 «Великий футбол»
05.40 М/с «Лунтик і його друзі»
13.20 «Хата на тата» (12+)
Дайджест 17:00, 19:00 Перші про 13.55 Барселона  Валенсія.
Європа»
06.29, 07.49 Kids Time
15.55 «Все буде добре!»
головне. Вечір. Новини 18:00
Чемпіонат Іспанії
20.00 «Орел і Решка.
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
Перші про головне. Вечір.
Перезавантаження»
19.00 Чемпіонат Іспанії.
07.50 Т/с «Шлях чарівника»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 09.40 Т/с «Друзі»
Дайджест 19:15 VOX POPULI
Передмова до туру
21.00 «Орел і Решка.
історія»
20:00 Хардтокшоу «DROZDOV» 19.30 Шахтар  Динамо.
Рай та пекло 2»
12.30 Т/с «Статус відносин  все
21:00 Перші про головне.
22.00 «Вірю не Вірю»
Чемпіонат України
19.55 «Слідство ведуть
складно» (12+)
21.15 Журнал Ліги чемпіонів
00.45 Т/с «Секс у великому місті» Підсумки 21:35 Джокери 22:00
екстрасенси» (16+)
17.00, 19.00 Заробітчани
Вижити
в
Україні
23:00
Громадська
(16+)
21.40
LIVE.
Брайтон  Тоттенгем.
22.45 «Давай поговоримо про
21.00 Аферисти в мережах (16+)
прокуратура 23:30 Історична
02.40 «Нічне життя»
Чемпіонат Англії
секс» (16+)
22.10 Від пацанки до панянки
правда з Вахтангом Кіпіані
23.45 Депортіво  Севілья.
00.40 «Один за всіх» (16+)
(16+)
2+2
Чемпіонат Іспанії.
ТЕТ
ICTV
МЕГА
Прем’єра
06.00 Мультфільми
01.35 «LaLiga Files». Чемпіонат
06.00 Байдиківка
08.00, 03.20 «Облом.UA.»
05.40, 20.20 Громадянська
06:00 Бандитський Київ
Іспанії
09.35, 18.15 «Спецкор»
06.30 ТЕТ Мультиранок
оборона
08:00 Правда життя
09.30 Х/ф «Золота гуска»
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
09:00, 22:40 Мегазаводи
06.30 Ранок у великому місті
UA:
РІВНЕ
10.55, 17.15 «Загублений світ» 11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
09:50, 17:10 Найдивовижніші
08.45, 04.30 Факти. Ранок
12.55, 02.05 «Нове Шалене відео 12.00, 18.00, 23.00, 02.30
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30,
09.20, 19.20 Надзвичайні новини тварини
Панянкаселянка
поукраїнськи»
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
10:40 Дикі острови
10.10 Більше ніж правда
14.30 «102. Поліція»
13.00 Казки У Кіно
19.00, 20.40 Новини 09.00 Х/ф
11.00, 17.35, 21.25 Т/с «Пес3» 11:40 Ілюзії сучасності
14.00 Одного разу в Одесі
15.20 Х/ф «Робокоп 3»
«Кров і троянда» 1 с. 13.40,
12:20 Містична Україна
(16+)
19.25, 20.20 Т/с «Опер за
15.00, 03.20 Віталька
19.25 Тема дня 14.10 Радіодень.
13:10 Прихована реальність
12.00, 13.20 Т/с «У полі зору»
16.00 Країна У
викликом 2» (16+)
Модуль знань 14.50 Надвечір’я
14:10 Речовий доказ
(16+)

Â ² Â Ò Î Ð Î Ê , 17 КВІТНЯ
УТ1
06:00, 15:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 22:20,
03:05 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 23:40 Кліпи
учасників Євробачення 2018
09:40 Д/с «Спільноти тварин»
10:35, 13:35, 16:40 Телепродаж
11:00 Д/с «Незвичайні культури»
11:25 «Гордість світу» 12:00 Д/ц
Смаки культур 13:10, 14:30
РадіоДень 13:55 Складна розмова
15:20, 03:45 Лайфхак
українською 15:30 М/с «Гон»
17:00 Світло 18:00, 00:15
Інформаційна година 19:00
Перший на селі 19:25 Д/с «Шукачі
чудес» 19:50, 01:10 Чемпіонат
світу з хокею серед юніорів  2018
Угорщина  Україна 22:45 Д/с
«Таємниці людського мозку» 23:50
Д/ц «Незвичайні культури» 04:00
Д/с «Мистецький пульс Америки»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
11.00, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Мама» (12+)

20.30, 05.00 «Секретні
матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга» (12+)
22.00 «Поверніть мені красу  3»
23.20, 00.25 Х/ф «Службовий
роман. Наші часи» (12+)
01.20 Х/ф «Марта, марсі мей,
марлен» (12+)

ІНТЕР
06.05 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.00 «Новини»
12.50 Т/с «Східні солодощі» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.20 «Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.50 «Орел і Решка. Шопінг»
03.30 «Орел і Решка. Шопінг 2014»
04.50 «Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.00
Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.10 Реальна містика

06:00, 15:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 22:20,
03:05 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 23:40 Кліпи
учасників Євробачення 2018
09:40 Д/с «Спільноти тварин»
10:35, 13:35, 16:40 Телепродаж
11:00 «Гордість світу» 12:00 Д/ц
Смаки культур 13:10 РадіоДень
13:55 Наші гроші 14:30 52 вікенди
15:20, 03:40 Лайфхак
українською 15:30 М/с «Гон»
17:00 Війна і мир 17:45
ТАКАШОТАМ 18:00, 00:15
Інформаційна година 19:00 Перша
шпальта 19:25 Д/с «Шукачі чудес»
19:50, 01:10 Чемпіонат світу з
хокею серед юніорів  2018. Італія 
Україна 22:45 Д/с «Таємниці
людського мозку» 23:50 Д/ц
Незвичайні культури 04:00 Д/с
«Мистецький пульс Америки»
05:00 Д/с «Орегонський путівник»

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.15,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження
наосліп»
12.40, 14.00, 15.20 «Міняю
жінку»

17.10 Т/с «Мама» (12+)
20.30 «Секретні матеріали»
21.00 Т/с «Прислуга» (12+)
22.00 «Одруження наосліп 4»
23.30, 00.25 Х/ф «Винні зірки»
(16+)
02.20 «Гроші»

ІНТЕР
06.00 Мультфільм
06.20, 22.30 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
Інтером»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради
кохання я все зможу!»
12.50 Т/с «Східні солодощі» (12+)
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 04.05 Токшоу
«Стосується кожного»
20.00, 02.10, 05.20 «Подробиці»
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
02.50 «Орел і Решка. Шопінг 2014»
04.50 «Top Shop»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00, 02.00
Сьогодні
09.30, 02.50 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 03.10 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
справедливості5 (12+)
16.00 Історія одного злочину 2
(16+)

18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(12+)
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Спадкоємиця
мимоволі»
23.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)
01.30 Телемагазин

СТБ
06.55, 15.55 «Все буде добре!»
08.15 «МастерШеф  7» (12+)
11.50 «Хата на тата» (12+)
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 22.40 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
(12+)
00.10 «Один за всіх» (16+)

ICTV
05.40, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.20, 19.20 Надзвичайні новини
11.00, 17.35, 21.25 Т/с «Пес3»
(16+)
12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
15.10, 16.20 Скетчшоу «На
трьох» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
22.25 Т/с «Копи на роботі» (16+)
23.30 Х/ф «Мій хлопець * кілер»
(18+)
01.05 Х/ф «Повітря» (18+)

УТ1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30, 00.40,
05.20 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.50, 12.20 «Одруження
наосліп»

К1

15:20, 21:40 Битва рибалок
16:10, 20:50 Шалена подорож
18:10 Скептик
12.45, 14.05, 15.25 «Міняю
16.00 Історія одного злочину 2 20.20 Інсайдер
19:00 Фантастичні історії
жінку»
(16+)
22.25 Т/с «Копи на роботі» (16+) 23:40 Повітряні воїни
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
17.10 Т/с «Мама» (12+)
23.30 Х/ф «Місто гріхів» (18+) 02:00 Володимир Івасюк
(12+)
01.40 Х/ф «Мій хлопець * кілер» 02:50 Великі українці
20.30, 04.50 «Секретні
19.45 Токшоу «Говорить Україна»
(18+)
матеріали»
05:40 Бандитська Одеса
21.00 Т/с «Спадкоємиця
03.05 Т/с «Морська поліція. Новий
21.00 Т/с «Прислуга» (12+)
мимоволі»
Орлеан» (16+)
22.00 «Міняю жінку  13»
К1
23.20 Контролер
04.05 Скарб нації
23.00 «Право на владу 2018»
06.30 «TOP SHOP»
00.00 Т/с «CSI. Місце злочину»
04.15 Еврика!
00.45 Х/ф «На гребені» (16+)
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
(16+)
04.20 Служба розшуку дітей
08.20 «Красуні»
ІНТЕР
01.50 Телемагазин
04.25 Студія Вашингтон
09.00 «Карамболь»
04.30 Факти
06.00 Мультфільм
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс,
СТБ
04.50 Т/с «Відділ 44» (16+)
06.20, 22.35 «Слідство вели... з
90210»
06.35, 15.55 «Все буде добре!»
Леонідом Каневським»
НОВИЙ КАНАЛ 11.45, 23.50 «Орел і Решка.
07.55 «Все буде смачно!»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
На краю світу»
09.00 «МастерШеф  7» (12+)
02.15, 03.00 Зона ночі
17.40 Новини
12.40 «Орел і Решка»
11.50 «Хата на тата» (12+)
03.55 Абзац
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
18.10 «Орел і Решка. Незвідана
17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
05.50 М/с «Лунтик і його друзі»
Інтером»
Європа»
10.15, 12.25, 20.40 Т/с «Заради 18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова 06.34, 07.54 Kids Time
20.00 «Орел і Решка.
історія»
06.35 М/с «Луні Тюнз шоу»
кохання я все зможу!»
Перезавантаження»
12.50 Т/с «Східні солодощі» (12+) 20.00, 22.40 «Я соромлюсь свого 07.55 Т/с «Шлях чарівника»
21.00 «Орел і Решка.
тіла 5» (16+)
09.45 Т/с «Друзі»
14.50, 15.45, 16.45 «Речдок»
Рай та пекло 2»
23.00 «Я соромлюсь свого тіла 5» 12.35 Т/с «Діагноз: Майже не
18.00, 19.00, 04.10 Токшоу
22.00 «Вірю не Вірю»
(18+)
закохані» (12+)
«Стосується кожного»
00.45 Т/с «Секс у великому місті»
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
20.00, 02.20, 05.25 «Подробиці» 00.00 «Один за всіх» (16+)
(16+)
21.00 Аферисти в мережах (16+)
00.20 Т/с «СБУ. Спецоперація»
ICTV
02.40 «Нічне життя»
22.15 Вар’яти
03.00 «Орел і Решка. Шопінг 2014»
02.10 Служба розшуку дітей
04.55 «Top Shop»
05.40 Громадянська оборона
2+2
06.30 Ранок у великому місті
МЕГА
УКРАЇНА
06.00 Мультфільми
08.45 Факти. Ранок
08.00, 12.20, 03.20 «Облом.UA.»
09.20, 19.20 Надзвичайні новини 06:00 Бандитський Київ
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
09.35, 18.15 «Спецкор»
10.10 Секретний фронт
08:00 Правда життя
Україною
10.20, 17.15 «Загублений світ»
11.05, 17.45, 21.25 Т/с «Пес3» 09:00, 22:40 Мегазаводи
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
14.45 «102. Поліція»
(16+)
09:50, 17:10 Найдивовижніші
19.00, 23.00, 02.20
15.35 Х/ф «Бойовий гіпноз
12.05, 13.20 Т/с «У полі зору»
тварини
Сьогодні
проти кіз» (16+)
(16+)
10:40 Дикі острови
09.30 Зірковий шлях
18.50 «ДжеДАІ»
12.45, 15.45 Факти. День
11:40 Там, де нас нема
10.30 Місія: краса
19.25, 20.20 «Опер за викликом
15.15, 16.20 Скетчшоу «На
12:20, 01:20 Містична Україна
11.30, 03.10 Реальна містика
2» (16+)
трьох» (16+)
13:10 Прихована реальність
13.30, 15.30, 04.45 Агенти
21.20, 22.55 Т/с «Кістки 10» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
14:10, 00:30 Речовий доказ
справедливості5 (12+)
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06:00, 15:45 М/с «Чорний Джек»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 21:00,
03:00 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30, 23:40 Кліпи
учасників Євробачення 2018
09:40 Д/с «Спільноти тварин»
10:35, 13:35, 16:40 Телепродаж
11:00 «Гордість світу» 12:00 Д/ц
Смачні історії 13:10, 14:30
РадіоДень 13:55 До справи 15:20,
03:50 Лайфхак українською 15:30
М/с «Гон» 17:00, 19:00 #ВУКРАЇНІ
18:00, 00:15 Інформаційна
година 19:25 Д/с «Пригоди Остіна
Стівенса» 20:25 Схеми. Корупція в
деталях 21:30, 03:25 Новини.
Спорт 21:50 Д/ф «93: Бій за
Україну» 22:50 Д/с «Таємниці
людського мозку» 23:50
Незвичайні культури.
Документальний цикл 01:10 Війна і
мир 01:50 ТАКАШОТАМ 02:05 Д/ц
Смаки культур 04:00 Д/с
«Мистецький пульс Америки»
05:00 Д/с «Орегонський путівник»

15:20, 21:40 Битва рибалок
16:10, 20:50 Шалена подорож
18:10 Скептик
19:00 Фантастичні історії
23:40 Повітряні воїни
00:30 Сперма: секрет життя
01:20 Скарб.UA
05:40 Бандитська Одеса

Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
06.30 «TOP SHOP»
Перші про головне. Ранок. Новини
02.35 Т/с «Морська поліція. Новий 07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
Орлеан» (16+)
08.20 «Красуні»
історії» 09:25 Добрий ZIK 09:50,
04.15 Скарб нації
09.00 «Карамболь»
11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
04.20 Еврика!
10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс, 18:10 Перші про головне.
04.30 Студія Вашингтон
90210»
Коментарі 12:00, 20:00 HARD з
04.35 Факти
11.45, 23.50 «Орел і Решка.
Влащенко 13:00, 15:00 Перші
04.55 Т/с «Відділ 44» (16+)
На краю світу»
про головне. День. Новини 15:10
Живе багатство України 15:35
НОВИЙ КАНАЛ 12.35 «Орел і Решка»
18.10 «Орел і Решка. Незвідана Джокери 16:00 Перші про
02.00, 03.00 Зона ночі
Європа»
головне. День. Дайджест 17:00,
03.50 Абзац
20.00 «Орел і Решка.
19:00 Перші про головне. Вечір.
05.40 М/с «Лунтик і його друзі»
Перезавантаження»
Новини 18:00 Перші про головне.
06.29, 07.44 Kids Time
21.00 «Орел і Решка.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POP
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
Рай та пекло 2»
ULI 21:00 Перші про головне.
07.45 Т/с «Шлях чарівника»
22.00 «Вірю не Вірю»
Підсумки 21:35 Гра Z вогнем
09.35 Т/с «Друзі»
00.45 Т/с «Секс у великому місті» 22:30 Перші другі 23:30
12.00 Т/с «Статус відносин  все
(16+)
Історична правда з Вахтангом
складно» (12+)
02.40 «Нічне життя»
Кіпіані 02:40 Концерт 03:40
16.50, 19.00 Від пацанки до
Художній фільм
панянки (16+)
2+2
21.00 Аферисти в мережах (16+)
ТЕТ
06.00 Мультфільми
22.00 Суперінтуїція
08.00, 02.10 «Нове Шалене відео 06.00 Байдиківка
01.55 Служба розшуку дітей
поукраїнськи»
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.35, 18.15 «Спецкор»
МЕГА
09.30 Х/ф «Красуня й
10.15 «ДжеДАІ»
чудовисько»
06:00 Бандитська Одеса
10.55, 17.15 «Загублений світ» 11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
08:00, 02:10 Правда життя
12.55 «Помста природи»
12.00, 18.00, 23.00, 02.30
09:00, 22:40 Мегазаводи
14.15 «102. Поліція»
Панянкаселянка
09:50, 17:10 Найдивовижніші
15.05 Х/ф «Петля часу» (16+)
13.00 Казки У Кіно
тварини
18.55
Кубок
України
з
футболу.
14.00 Одного разу в Одесі
10:40 Дикі острови
Півфінал. «Дніпро1» 
15.00, 03.20 Віталька
11:40 Там, де нас нема
«Динамо»
16.00 Країна У
12:20, 01:20 Містична Україна
21.00,
22.50
Т/с
«Кістки
10»
(16+)
17.00, 22.00 Танька і Володька
13:10 Прихована реальність
00.35
Х/ф
«Бойовий
гіпноз
19.00, 21.00 Одного разу під
14:10, 00:30 Речовий доказ
проти
кіз»
(16+)
Полтавою
15:20, 21:40 Битва рибалок
03.25
«Облом.UA.»
20.00, 00.00 «100 в 1»
16:10, 20:50 Шалена подорож
01.00 Теорія зради
18:10 Скептик
ZIK
02.00 БарДак
19:00 Фантастичні історії
07:00 Перші про головне. Ранок. 05.40 Корисні підказки
23:40 Повітряні воїни
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00.40 Х/ф «День мумії»
02.05 «Нове Шалене відео по
українськи»

ZIK
07:00 Перші про головне. Ранок.
Дайджест 07:15 Дитяча програма
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
Перші про головне. Ранок. Новини
08:15, 09:10 Д/ф «Дзеркало
історії» 09:25 Добрий ZIK 09:50,
11:10, 13:10, 16:10, 17:10,
18:10 Перші про головне.
Коментарі 12:00 Хардтокшоу
«DROZDOV» 13:00, 15:00 Перші
про головне. День. Новини 15:10
Живе багатство України 15:35
Вижити в Україні 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 VOX POPULI
20:00 Докаz 21:00 Перші про
головне. Підсумки 21:35 Прямим
текстом з Остапом Дроздовим
23:00 Стежками війни 23:30
Історична правда з Вахтангом
Кіпіані

ФУТБОЛ1
06.00 Малага  Реал. Чемпіонат
Іспанії
07.45 «Моя гра» Ю. Вірт
08.15 Зірка  Чорноморець.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 МЮ  Вест Бромвіч.
Чемпіонат Англії
12.10 Маріуполь  Верес.
Чемпіонат України
13.55, 00.15 Сельта  Барселона.
Чемпіонат Іспанії
16.00 «Сіткорізи». Прем’єра
16.30 Брайтон  Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
18.20 «LaLiga Files». Чемпіонат
Іспанії
19.00, 21.25 «Студія LIVE»
19.25 LIVE. Шахтар  Маріуполь.
1/2 фіналу. Кубок України
21.50 LIVE. Борнмут  МЮ.
Чемпіонат Англії
23.45 Журнал Ліги чемпіонів
02.00 «Сіткорізи»
02.30 Сталь  Карпати. Чемпіонат
України
04.15 Саутгемптон  Челсі.
Чемпіонат Англії

долі 15.45 Радіодень «Життя+»
16.10 Д/Ф «Незвідані шляхи» 1 с.
17.10 До справи 17.35 Д/ф «Герої
України. Крути. Перша
Незалежність» 18.30 Т/с «Смаки
культур» 19.50 Д/ф «Незвідані
шляхи»

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 «Кров
і троянда» 13:40, 19:30 «Тема
дня» 14:10 РадіоДень «Модуль
знань» 14:50 Надвечір’я. Долі
15:45 РадіоДень «Життя +» 16:08,
19:48 Д/с «Незвідані шляхи» 17:10
«До справи» 17:26 Д/ф «Жива
ватра» 18:31 Д/с «Смаки культур»
20:40 Новини. Сурдопереклад

АВЕРС
06.00, 00.30 Т/ф «Шляхами
Волині» 06.30 У фокусі Європа
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На Часі»
07.30 На часі 08.30 На часі
09.00 Поспілкуймося 10.00,
15.00 В гостях у Добрячка 10.20,
15.20 Англійські Класи 10.30,
15.30 М/с «Цуценя в моїй кишені»
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
12.00, 19.00 Т/с «Пані покоївка»
13.30, 23.00 Глобал 3000 14.00,
01.00 Концерт «Чорні черешні»
16.00 Джем 18.00 На Часі
18.30 Як це було 20.30 Завтра
сьогодні 21.00 На Часі
22.00 Т/с «Справа Дойла»
23.30 На Часі

Наші гроші 17.35 Д/ф «Родно
для лицаря. Віктор Гресь» 18.30
Т/с «Смаки культур» 3

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
«Кров і троянда» 13:40, 19:30
«Тема дня» 14:10 РадіоДень
«Модуль знань» 14:50 Надвечір’я.
Долі 15:45 РадіоДень «Життя +»
16:08, 19:48 Д/с «Неповторна
природа» 16:34, 20:14 Д/с
«Таємниці підводного світу» 17:10
«Наші гроші» 17:36 Д/ф «Служба
безпеки ОУН. «Зачинені двері»
18:31 Д/с «Смаки культур» 20:40
Новини. Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 00.30 Т/ф «Шляхами
Волині» 06.30, 19.00 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 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
UA: РІВНЕ
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30, Класи 10.30, 15.30 М/с «Цуценя
в моїй кишені» 11.00, 17.00,
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
19.00, 20.40 Новини 09.00 Х/ф 03.00 Знай більше! 12.00 Т/с
«Пані покоївка» 13.30 Завтра
«Кров і троянда» 2 с. 13.40,
19.25 Тема дня 14.10 Радіодень. сьогодні 14.00, 01.00 Концерт
«Один в каное» 16.00 Джем
Модуль знань 14.50 Надвечір’я
18.00 На Часі 18.30 Як це було
долі 15.45 Радіодень «Життя+»
19.30
Відкрита влада. Область
16.10, 19.50 Д/с «Неповторна
21.00
На Часі 23.00 Євромакс
природа» 16.35, 20.15 Д/с
«Таємниці підводного світу» 17.10 23.30 На Часі

Полтавою
20.00, 00.00 «100 в 1»
01.00 Теорія зради
02.00 БарДак
05.40 Корисні підказки

ФУТБОЛ1
06.00, 00.00 Валенсія  Хетафе.
Чемпіонат Іспанії
07.45, 18.20 «Сіткорізи»
08.15 Олімпік  Олександрія.
Чемпіонат України
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Борнмут  МЮ. Чемпіонат
Англії
12.10 Шахтар  Маріуполь. 1/2
фіналу. Кубок України
13.55 Реал  Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
16.00 «Моя гра» Ю. Вірт
16.30 Ньюкасл  Арсенал.
Чемпіонат Англії
18.50 Депортіво  Севілья.
Чемпіонат Іспанії
20.40 «LaLiga Files». Чемпіонат
Іспанії
21.25, 23.45, 01.50, 03.50 Топ
матч
21.40 LIVE. Бернлі  Челсі.
Чемпіонат Англії

«Таємниці підводного світу»
17.10 Складна розмова 17.40
Д/ф «Павло Загребельний» 18.30
Т/с «Смаки культур»

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 «Кров
і троянда» 13:40, 19:30 «Тема
дня» 14:10 РадіоДень «Модуль
знань» 14:50 Надвечір’я. Долі
15:45 РадіоДень «Життя +» 16:08,
19:48 Д/с «Неповторна природа»
16:34, 20:14 Д/с «Таємниці
підводного світу» 17:10 «Складна
розмова» 17:36 Д/ф «ХХ сторіччя
короля Войтили» 18:31 Д/с
«Смаки культур» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00 Т/ф «Шляхами Волині»
06.30, 20.30 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
ТЕТ
21.00. Повтор 09.00, 22.00 Т/с
06.00 Байдиківка
«Справа Дойла» 10.00 В гостях у
06.30 ТЕТ Мультиранок
Добрячка 10.20 Англійські Класи
UA:
РІВНЕ
09.45 Х/ф «Стоптані туфельки»
10.30, 15.30 М/с «Цуценя в моїй
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30, кишені» 11.00, 17.00, 03.00
11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
12.00, 18.00, 23.00, 02.30
Знай більше! 12.00 МузейОк
19.00, 20.40 Новини 09.00 Х/ф 12.30, 00.30 Концерт «Наш
Панянкаселянка
«Кров
і
троянда»
3
с.
13.40,
13.00 Казки У Кіно
Шевченко» 14.00 Відкрита влада.
19.25 Тема дня 14.10 Радіодень. Область 16.00 Джем 18.00 На
14.00 Одного разу в Одесі
Модуль знань 14.50 Надвечір’я
15.00, 03.20 Віталька
Часі 18.30 Як це було 19.00 Т/с
долі 15.45 Радіодень «Життя+»
16.00 Країна У
«Пані покоївка» 21.00 На Часі
17.00, 22.00 Танька і Володька 16.10, 19.50 Д/с «Неповторна
23.00 Завтрасьогодні 23.30
природа» 16.35, 20.15 Д/с
19.00, 21.00 Одного разу під
На Часі

Ï’ßÒÍÈÖß , 20 КВІТНЯ
17.10 Т/с «Мама» (12+)
20.15 «Ліга сміху 2018»
06:00, 15:30 М/с «Чорний Джек» 22.20 «Ігри приколів 2018»
06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
23.20, 00.15, 05.05 «Розсміши
09:25, 13:00, 15:00, 22:20,
коміка»
03:05 Новини 06:35, 07:05,
01.10 «Вечірній Київ»
08:05, 09:05 Доброго ранку,
ІНТЕР
Країно! 09:30 Кліпи учасників
Євробачення 2018 09:40 Д/с
06.05 Мультфільм
«Спільноти тварин» 10:35, 13:35, 06.20 «Слідство вели... з Леонідом
16:25 Телепродаж 11:00 «Гордість
Каневським»
світу» 12:00 Д/ц «Смачні історії» 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13:10, 14:30 РадіоДень 13:55
17.40 Новини
Схеми. Корупція в деталях 15:20, 07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
03:40 Лайфхак українською 16:50
Інтером»
Фолькmusic 18:00, 00:15
10.15, 12.25 Т/с «Заради кохання
Інформаційна година 19:00
я все зможу!»
Культурна афіша здорової людини 12.50 Т/с «Східні солодощі» (12+)
19:25 Д/с «Шукачі чудес» 19:50, 14.50, 15.45, 16.45, 02.15
01:10 Чемпіонат світу з хокею
«Речдок»
серед юніорів  2018. Україна 
18.00 Токшоу «Стосується
Румунія 22:50 Концерт
кожного»
симфонічного оркестру K&K
20.00 «Подробиці тижня»
Philharmoniker. Kendlinger dirigent 22.00 Т/с «Молодий Папа» (16+)
Straub 04:00 Д/с «Мистецький
04.20 «Стосується кожного»
пульс Америки» 05:00 Д/с
05.05 «Top Shop»
«Орегонський путівник»

УТ1

1+1
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.30 «Чотири весілля»
10.55, 12.20 «Одруження
наосліп»
13.05, 14.35, 15.45 «Міняю
жінку»

21.00, 00.00 Т/с «Обираючи
долю» (12+)
23.20 Слідами
02.00 Телемагазин
02.30 Т/с «CSI. Місце злочину»
(16+)

СТБ
06.40 «Моя правда. Орнелла Муті.
Приборкання норовливої»
08.30 Х/ф «Знак долі»
10.40 Х/ф «Закоханi жiнки»
(16+)
17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
18.00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
20.00, 23.05 «Холостяк  8» (12+)
22.40 «Небачене Євробачення
2018»
00.05 «Як вийти заміж» (12+)

ICTV

05.40 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.05 Інсайдер
УКРАЇНА
11.00, 17.45 Т/с «Пес3» (16+)
11.55, 13.20 Т/с «У полі зору»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
(16+)
Україною
12.45, 15.45 Факти. День
07.00, 08.00, 09.00, 15.00,
15.00, 16.20 Скетчшоу «На
19.00, 23.00, 03.15
трьох» (16+)
Сьогодні
18.45, 21.05 Факти. Вечір
09.30, 05.40 Зірковий шлях
20.20 Антизомбі
11.20, 04.00 Реальна містика
13.20, 15.30 Т/с «Дружина з того 21.25 Дизельшоу (12+)
світу» (16+)
23.50 Х/ф «Ніндзявбивця»
18.00 Т/с «Обручка з рубіном»
(18+)
(12+)
01.30 Факти
19.45 Токшоу «Говорить Україна» 01.50 Х/ф «Місто гріхів» (18+)

Т Б

Ñ Ó Á Î Ò À , 21 КВІТНЯ
20.15 «Українські сенсації»
00.10, 03.55 «Вечірній Київ»
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30, 05.35 «Розсміши коміка»
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ІНТЕР
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 00:15 Новини
05.35 Док.проект «Брати
09:35 М/с «Гон» 10:05 Хто в домі
Меладзе. «Вопреки»
хазяїн? 10:30 Лайфхак 10:45,
06.15 «Україна вражає»
13:40, 15:25 Телепродаж 11:00 06.50 Мультфільм
Д/с «Незвідані шляхи» 12:00 Х/ф 07.30 «Чекай мене»
«Клара і Франциск» 14:00,
09.00 Х/ф «За сірниками»
04:00 Концерт симфонічного
11.00 Х/ф «Сім старих і одна
оркестру K&K Philharmoniker.
дівчина»
Kendlinger dirigent Straub 15:40 12.30 Х/ф «Невиправний
Д/с «Африка. Небезпечна
брехун»
реальність» 16:35 Д/с «Спільноти 14.00 Х/ф «Танго кохання»
тварин» 17:05 Т/с «Іспанська
16.00, 20.30 Т/с «Східні
легенда» 20:00 Розсекречена
солодощі» (12+)
історія 21:35 Як дивитися кіно
20.00, 01.45, 05.30 «Подробиці»
22:00 Х/ф «Я, Деніель Блейк» 22.30 Т/с «Молодий Папа» (16+)
23:45 Д/ц «Незвичайні культури» 02.15 Д/п «Клара Лучко. Три
00:40 Культурна афіша здорової
зустрічі»
людини 01:10 XVI Міжнародний 03.00 Подробиці
турнір зі спортивної гімнастики
03.30 Х/ф «Лісова пісня»
«Ukraine International cup 2018»
05.00 «Top Shop»
05:30 Д/с «Орегонський путівник»

УТ1

1+1

УКРАЇНА

07.00, 15.00, 19.00, 02.00
06.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
Сьогодні
служба новин»
07.15, 05.40 Зірковий шлях
06.45 «Гроші 2018»
09.50, 15.20 Т/с «Спадкоємиця
08.00 «Сніданок. Вихідний»
мимоволі»
10.00, 23.10 «Світське життя
17.20, 19.40 Т/с «Настане
2018»
світанок» (12+)
11.05 «Голос країни 8»
22.00 Т/с «Точка кипіння» (16+)
14.05 «Ліга сміху 2018»
01.30 Телемагазин
16.30, 21.15 «Вечірній квартал» 02.40 Реальна містика
18.30 «Розсміши коміка. Діти
04.15 Т/с «CSI. Місце злочину»
2018»
(16+)

СТБ
06.00 «Караоке на Майдані»
07.00, 19.00 «Хата на тата»
(12+)
09.00 «Все буде смачно!»
10.10 «МастерШеф.
Кулінарний випускний»
(12+)
13.50 «Холостяк  8» (12+)
16.55 Х/ф «Діамантова рука»
21.30 «Вечір з Наталею
Гаріповою. Оля Полякова»
(12+)
22.55 «Світами за скарбами»
(12+)
01.20 «Давай поговоримо про
секс» (16+)

14.00 Т/с «Прислуга» (12+)
17.50 Х/ф «Кохання у великому
06:00 М/с «Чорний Джек» 06:30,
місті  3» (16+)
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
19.30, 05.00 «ТСНТиждень»
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
21.00 «Голос країни 8»
09:00, 21:00, 00:15 Новини
00.10 «Ігри приколів 2018»
09:30 Х/ф «Клара і Франциск» 01.05 Х/ф «Екстрасенс» (16+)
11:10, 14:05, 16:00
ІНТЕР
Телепродаж 11:40 Д/с
«Двоколісні хроніки» 12:10
06.00 Мультфільм
Перший на селі 12:40 Д/ц
06.40 Х/ф «Невиправний
Незвичайні культури 14:20
брехун»
Фолькmusic 15:30, 03:35 Д/с 08.00 «Удачний проект»
«Спадок на кінчиках пальців»
09.00 «Готуємо разом»
16:15 Д/с «Щоденники комах» 10.00 «Орел і Решка. Морський
16:35 Д/с «Спільноти тварин»
сезон»
17:05 Т/с «Іспанська легенда» 11.00 «Орел і Решка.
19:50 Д/с «Імперія» 21:35
Перезавантаження.
Розважальна програма з
Америка»
Майклом Щуром 22:15, 04:05 12.00 «Орел і Решка.
Д/с «Весняний фестиваль» 23:10
Перезавантаження»
Д/с «Шукачі чудес» 23:40 Кліпи 12.50 Х/ф «Людинаоркестр»
14.30 Х/ф «Попелюшка «80»
учасників Євробачення 2018
18.00 «Крутіше всіх. Новий сезон»
23:55 Д/с «Жива природа»
20.00, 02.05 «Подробиці»
00:40 «Гордість світу» 01:10
Війна і мир 01:50 Світло 02:45 20.30 Т/с «Східні солодощі» (12+)
Д/ф «Уламки спогадів» 05:00 Д/с 22.30 Т/с «Молодий Папа» (16+)
«Орегонський путівник»

1+1

УКРАЇНА

06.50 Сьогодні
06.10 ТСН: «Телевізійна служба 07.45, 03.40 Зірковий шлях
09.00 Т/с «Настане світанок»
новин»
(12+)
07.05 «Українські сенсації»
12.50 Т/с «Обираючи долю» (12+)
08.00 «Сніданок. Вихідний»
17.00, 21.00 Т/с «Інша я» (12+)
09.00 «Лотозабава»
19.00, 02.40 Події тижня з
09.40 М/ф «Маша і ведмідь»
Олегом Панютою
10.10 «Поверніть мені красу  3»
11.30, 12.55 «Світ навиворіт  8» 20.00 Головна тема

00.35 Т/с «Морська поліція.
Новий Орлеан» (16+)
02.40 Провокатор

НОВИЙ КАНАЛ

02:50 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
03:30 Там, де нас нема

К1
06.30 «TOP SHOP»
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
08.20 Мультфільми
09.00 «Ух ти show»
11.20 М/ф «Союз звірів»
13.10 «Орел і Решка. Шопінг»
14.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
22.00 «Бєдняков+1»
23.00 Х/ф «Прикинься моїм
чоловіком» (16+)
00.50 «Їже, я люблю тебе!»
01.45 «Нічне життя»

03.00, 02.35 Зона ночі
05.05, 07.59 Kids Time
05.10 М/с «Лунтик
і його друзі»
06.20 М/с «Луні Тюнз шоу»
08.00 Ревізор. Крамниці
10.00 Таємний агент
11.15 Таємний агент. Постшоу
13.00 Т/с «Бібліотекарі»
17.30 М/ф «Мадагаскар»
19.00 Х/ф «Після заходу»
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
2+2
23.00 Х/ф «Дуже страшне кіно
06.00 Мультфільми
ICTV
2» (18+)
08.00 «Цілком таємно»
05.40, 04.50 Скарб нації
00.25 Х/ф «Битва року» (16+) 11.00 «102. Поліція»
05.50 Еврика!
12.50 Т/с «Безсмертний» (16+)
МЕГА
05.55 Факти
14.30 Т/с «Опер за викликом 2»
06.15 Більше ніж правда
06:00 Бандитський Київ
(16+)
08.00 Я зняв!
07:20 Містична Україна
17.15 Х/ф «Кікбоксер» (16+)
09.45 Дизельшоу (12+)
09:10, 20:10 У пошуках істини
19.05 Х/ф «Кікбоксер2:
10:50 Повітряні воїни
10.55, 11.50 Особливості
Дорога назад» (16+)
12:30, 22:00 Наслідки
національної роботи
20.50 Х/ф «Кікбоксер3:
14:30 Чужинці всередині нас
12.45 Факти. День
Мистецтво війни» (16+)
13.00 Т/с «Копи на роботі» (16+) 15:30, 05:10 Дикі острови
22.40 Т/с «Зустрічна смуга» (16+)
16.45 Х/ф «Термінатор» (16+) 17:30 Шалена подорож
00.30 «Нове Шалене відео
18:20 Таємний код зламаний
18.45 Факти. Вечір
поукраїнськи»
21:00 Проклін двійників Титаніка 03.25 «Облом.UA.»
19.20 Надзвичайні новини.
23:40 Полювання на НЛО
Підсумки
05.00 «Змішані єдиноборства.
00:40 Прокляття скіфських
20.05 Х/ф «Термінатор2:
UFC Atlantic City». Едсон
курганів
Судний день» (16+)
Барбоза vs Кевін Лі.
01:20 Таємниці пірамід
22.50 Х/ф «Ніндзявбивця»
Пряма трансляція
02:10 Запрограмовані долі
(18+)
з США

Коментарі 12:00 HARD з Влащенко
13:00, 15:00 Перші про головне.
День. Новини 15:10 Живе
багатство України 16:00 Перші про
головне. День. Дайджест 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 18:00 Перші про головне.
Вечір. Дайджест 19:15 НАТО
телемарафон 20:00 FACE 2 FACE з
Тетяною Даниленко 21:00 Перші
про головне. Підсумки 21:35
Політичне токшоу «Народ проти!»
00:30 Історична правда з
Вахтангом Кіпіані 03:10 Гараж
03:40 Художній фільм 06:15 Shift
06:30 Європа у фокусі

ТЕТ
06.00 Байдиківка
06.30 ТЕТ Мультиранок
09.30 Х/ф «Снігова королева»
11.00 Т/с «Усі жінки  відьми»
12.00, 18.00, 02.45 Панянка
селянка
13.00 Казки У Кіно
14.00 Одного разу в Одесі
15.00, 03.35 Віталька
16.00 Країна У
17.00 Танька і Володька
19.00 Одного разу під Полтавою
20.00, 00.45 «100 в 1»
21.00 Х/ф «Фантастична
четвірка»
23.00 Х/ф «Фантастична
четвірка 2. Вторгнення
Срібного Серфера»
(16+)
01.45 Теорія зради

ФУТБОЛ1
06.00 Бетіс  ЛасПальмас.
Чемпіонат Іспанії

Т Б

07.45 Сталь  Карпати. Чемпіонат
України
09.30 «Моя гра» Ю. Вірт
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.20 Бернлі  Челсі. Чемпіонат
Англії
12.10 Олімпік  Олександрія.
Чемпіонат України
13.55 Сосьєдад  Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії
16.00 Передмова до 1/2 фіналу.
Кубок Англії. Прем’єра
16.30 Борнмут  МЮ. Чемпіонат
Англії
18.20 Реал  Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
20.10 Світ Прем’єрліги.
Прем’єра
20.40 Шахтар  Маріуполь. 1/2
фіналу. Кубок України
22.50 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру.
Прем’єра
23.20 Брайтон  Тоттенгем.
Чемпіонат Англії
01.10 Передмова до 1/2 фіналу.
Кубок Англії
01.40 Шахтар  Динамо.
Чемпіонат України
03.30 Світ Прем’єрліги

«Таємниці підводного світу»
17.10 Схеми 17.35 Розсекречена
історія 18.30 Т/с «Смаки культур» 4

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 «Кров
і троянда» 13:40 «Тема дня»
14:10 РадіоДень «Модуль знань»
14:50 Надвечір’я. Долі 15:45
РадіоДень «Життя +» 16:08 Д/с
«Неповторна природа» 16:34 Д/с
«Таємниці підводного світу» 17:10
«Схеми. Корупція в деталях»
17:36 «Протилежний погляд»
18:31 Д/с «Смаки культур» 19:22
«Звіти. Наживо» 20:14 «Підводний
світ» 20:40 Новини.
Сурдопереклад

АВЕРС

06.00, 00.30 Т/ф «Шляхами
Волині» 06.30 Завтра сьогодні
07.00, 08.00, 18.45, 21.30,
00.00, 02.30 Новини «На часі»
07.30, 23.30 На часі 08.30,
02.00 На часі 09.00 Т/с «Справа
Дойла» 10.00, 15.00 В гостях у
Добрячка 10.20, 15.20 Англійські
UA: РІВНЕ
Класи 10.30, 15.30 М/с «Цуценя в
07.00 Гімн. Ранкове шоу 07.30, моїй кишені» 11.00, 17.00, 03.00
08.00, 08.30, 13.30, 17.00,
Знай більше! 12.00, 19.00 Т/с
19.00, 20.40 Новини 09.00 Х/ф «Пані покоївка» 13.30, 23.00
«Кров і троянда» 4 с. 13.40,
Євромакс 14.00, 01.00 Концерт
19.25 Тема дня 14.10 Радіодень. В.Попадюка 16.00 Джем 18.00 На
Модуль знань 14.50 Надвечір’я
часі 18.30 Як це було 20.30
долі 15.45 Радіодень «Життя+»
Глобал 3000 21.00 На часі 22.05
16.10, 19.50 Д/с «Неповторна
Вголос 22.10 «Європа в
природа» 16.35, 20.15 Д/с
концертах»

ZIK

ФУТБОЛ1

07:00, 10:00 Перші про головне.
Ранок. Дайджест 07:15 Дитяча
програма «МультZIK» 08:00
Вижити в Україні 08:30
Громадська прокуратура 09:00,
22:30, 02:55 Гараж 09:30
Добрий ZIK 10:15 Перші про
головне. Коментарі 11:00 Злий
дім 12:00, 03:25 Художній фільм
13:30 HARD з Влащенко 14:30
FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко
15:30 Хардтокшоу «DROZDOV»
16:30, 17:15, 19:15 Політичне
токшоу «Народ проти!» 17:00,
19:00 Перші про головне. Вечір.
Новини 20:00 Докаz 21:00 Перші
про головне. Деталі 22:00
Джокери 23:00 Історична правда
з Вахтангом Кіпіані 06:00
Євромакс

06.00 Бернлі  Челсі. Чемпіонат
Англії
07.45 Чемпіонат Іспанії.
Передмова до туру
08.15 Ман Сіті  Барселона. 1/2
фіналу. Юнацька ліга
УЄФА
10.00, 20.00, 22.30 Футбол
NEWS
10.25 Шахтар  Маріуполь. 1/2
фіналу. Кубок України
12.10 Реал  Атлетік. Чемпіонат
Іспанії
13.55 Чемпіонат Англії.
Передмова до туру
14.25 LIVE. Ман Сіті  Свонсі.
Чемпіонат Англії
15.25, 18.10 Футбол Tables
16.30 Передмова до 1/2 фіналу.
Кубок Англії
17.00, 00.40 Топматч
17.10 LIVE. Сельта  Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
19.10 LIVE. МЮ  Тоттенгем. 1/2
фіналу. Кубок Англії
21.15, 02.45 Світ Прем’єрліги
21.45, 05.05 «LaLiga Files».
Чемпіонат Іспанії
22.50 Сталь  Зірка. Чемпіонат
України
00.55 Сосьєдад  Атлетіко.
Чемпіонат Іспанії
03.15 Шахтар  Ворскла.
Чемпіонат України

14.10 Розсекречена історія
15.10 РадіоДень. Книжкова лавка
ТОП 7 16.05 Культурна афіша
здорової людини 16.35 Х/ф 18.05
Д/ф «Сонар» 19.00 Новини 19.30
Суботня тема 20.00 Концерт

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Едера» 13:40
«Звіти. Наживо» (сурдопереклад)
14:32 «Розсекречена історія»
15:10 «Радіодень. Книжкова
лавка» 16:04 «Культурна афіша
здорової людини» 16:35 Художній
фільм 18:05 Д/ф «Сонар» 19:00
Новини. Сурдопереклад 19:30
«Тема дня» 20:00 Концерт

АВЕРС

06.00 М/с «Велика книга» 07.00
М/с «Літаючий будинок» 07.30 На
06.00 Байдиківка
часі 08.00, 09.00, 18.45,
06.30 ТЕТ Мультиранок
00.00, 02.30 Новини «На часі»
10.15 М/ф «Барбі. Магія
08.30 На часі 09.30, 20.00
дельфінів»
МузейОк 10.00 «2 Я  одне
11.15 М/ф «Король Сафарі»
життя» 11.00 М/с «Цуценя в моїй
13.00, 22.45, 02.15 Панянка
кишені» 12.00 Малюваки 12.20
Англійські Класи 12.30 У фокусі
селянка
Європа 13.00 «Європа в
15.00 Казки У Кіно
концертах» 14.00, 00.20, 02.50
18.00 Х/ф «Фантастична
Т/с «Справа Дойла» 18.00,
четвірка»
21.00, 23.30, 02.00 На часі.
20.00, 23.45 «100 в 1»
Субота 18.30 Як це було 19.00
21.00 Х/ф «Фантастична
Завтрасьогодні 19.30 Огляд
четвірка 2. Вторгнення
UA:
РІВНЕ
світових подій 20.30 Євромакс
Срібного Серфера»
07.00 М/с «Принцеса Сіссі» 08.00 21.30 Новини «На часі» 21.50
(16+)
Ранкове шоу 09.35 «Енеїда» 1 с. Вголос 21.55 Худ. фільм
00.45 Теорія зради
«Гори димлять»
13.30 «Едера» 13.40 Тема дня
01.45 БарДак

ТЕТ

14:30 Проклін двійників Титаніка
Барбоза vs Кевін Лі.
15:30, 05:10 Дикі острови
Трансляція з США
17:30 Шалена подорож
01.45 «Нове Шалене відео
23.00, 02.00 Т/с «Точка кипіння»
Судний день» (16+)
поукраїнськи»
(16+)
18.45 Факти тижня. 100 хвилин 18:20 У пошуках істини
03.25 «Облом.UA.»
21:00 Чужинці всередині нас
01.30 Телемагазин
20.30 Х/ф «Термінатор3:
23:40 Теорія змови
04.00 Історія одного злочину2
Повстання машин»
ZIK
04:10 Наші
(16+)
(16+)
07:00 Перші про головне. Ранок.
22.35 Х/ф «Лічені секунди»
К1
Дайджест 07:15 Дитяча програма
СТБ
(16+)
«МультZIK» 08:00 Перші другі
06.30 «TOP SHOP»
00.20 Т/с «Морська поліція.
05.30 «Хата на тата» (12+)
09:00, 22:30 Гараж 09:30
07.40 «Чи знаєте ви, що...»
Новий Орлеан» (16+)
07.35 «Як вийти заміж» (12+)
Джокери 10:00 Перші про
08.20 Мультфільми
02.25 Провокатор
08.50 «Все буде смачно!»
головне. Деталі 11:00 Злий дім
09.00 «Ух ти show»
09.55 «Караоке на Майдані»
12:00, 03:40 Художній фільм
НОВИЙ КАНАЛ 10.25 М/ф «Союз звірів»
10.55 Т/с «Коли ми вдома. Нова
13:30 Стежками війни 14:00
12.10 «Орел і Решка. Шопінг»
03.00, 02.05 Зона ночі
історія»
Політичне токшоу «Народ проти!»
13.10 «Орел і Решка.
05.30 Стендапшоу
13.45 «Вечір з Наталею
Навколосвітня подорож» 17:00, 19:00, 21:00 Перші про
Гаріповою. Оля Полякова» 06.29, 07.44 Kids Time
головне. Вечір. Новини 17:15
22.00 «Бєдняков+1»
06.30 М/с «Луні Тюнз шоу»
(12+)
23.50 Х/ф «Побачення наосліп» НАТО телемарафон 18:00, 19:15
15.00 Х/ф «Діамантова рука» 07.45 Х/ф «Бумеранг»
Прямим текстом з Остапом
(16+)
10.00 М/ф «Мадагаскар»
17.00, 23.30 «Я соромлюсь
Дроздовим 20:00, 21:15 Гра Z
11.45 Х/ф «Після заходу» (16+) 01.40 «Нічне життя»
свого тіла 5» (16+)
вогнем 22:00 Вижити в Україні
13.45 Х/ф «Ейс Вентура:
19.00 «Битва екстрасенсів 18»
23:00 Історична правда з
2+2
Детектив з розшуку
(16+)
Вахтангом Кіпіані
домашніх тварин» (16+) 06.00 «Змішані єдиноборства.
21.20 «Один за всіх» (16+)
UFC Atlantic City». Едсон
15.15 Х/ф «Ейс Вентура:
22.35 «Слідство ведуть
ТЕТ
Барбоза vs Кевін Лі.
Поклик природи» (16+)
екстрасенси» (16+)
06.00 Байдиківка
Пряма трансляція з США 06.30 ТЕТ Мультиранок
23.50 «Я соромлюсь свого тіла 5» 17.00 Х/ф «Маска» (16+)
08.00 «Бушидо»
19.00 Х/ф «Син Маски»
(18+)
10.15 М/ф «Король Сафарі»
10.00 «Він, вона та телевізор»
21.00 Х/ф «Пікселі» (12+)
11.30 Х/ф «Зоряні таляри»
ICTV
23.00 Х/ф «Дуже страшне
12.05 Т/с «Безсмертний» (16+) 13.00, 23.30 Панянкаселянка
кіно 3» (18+)
13.50 28 тур ЧУ з футболу «Зоря» 15.00, 00.30 «100 в 1»
05.00 Еврика!
00.25 Х/ф «Дуже страшне
 «Маріуполь»
05.05 Факти
21.00 Х/ф «Винні зірки» (16+)
кіно 2» (18+)
16.00 Х/ф «Таємний план»
05.35 Інсайдер
01.30 Теорія зради
(16+)
07.15 Т/с «Код Костянтина» (16+)
02.30 Х/ф «Геть сором!»
МЕГА
09.05 Т/с «Відділ 44» (16+)
17.50 Х/ф «Миротворець» (16+) 04.00 Віталька
06:00 Бандитська Одеса
11.50, 13.00 Скетчшоу «На
19.40 Х/ф «Той, що біжить
05.40 Корисні підказки
07:20 Містична Україна
трьох» (16+)
лабіринтом» (16+)
09:10 Таємний код зламаний
12.45 Факти. День
ФУТБОЛ1
21.45 «ПРОФУТБОЛ»
14.00 Х/ф «Термінатор» (16+) 10:50 Повітряні воїни
23.20 «Змішані єдиноборства.
06.00 Ман Сіті  Свонсі.
12:30, 22:00 Наслідки
15.55 Х/ф «Термінатор2:
UFC Atlantic City». Едсон
Чемпіонат Англії

Í Å Ä ² Ë ß , 22 КВІТНЯ
УТ1

08.20 «Красуні»
09.00 «Карамболь»
03.45 Т/с «Морська поліція. Новий 10.00, 16.30 Т/с «БеверліХілс,
90210»
Орлеан» (16+)
11.45 «Орел і Решка. На краю
світу»
НОВИЙ КАНАЛ
12.40 «Орел і Решка»
03.00, 02.20 Зона ночі
18.10 «Орел і Решка. Незвідана
03.45 Абзац
Європа»
05.35 М/с «Лунтик і його друзі»
20.00 «Орел і Решка.
06.24, 08.04 Kids Time
Перезавантаження»
06.25 М/с «Луні Тюнз шоу»
21.00 «Орел і Решка. Рай та пекло
08.05 Т/с «Шлях чарівника»
2»
10.00 Т/с «Друзі»
22.00 «Вірю не Вірю»
12.35 Т/с «Діагноз: Майже не
23.50 «Їже, я люблю тебе!»
закохані» (12+)
01.45 «Нічне життя»
17.00, 19.00 Суперінтуїція
21.00 Аферисти в мережах (16+)
2+2
22.00 Хто зверху? (12+)
06.00 Мультфільми
02.15 Служба розшуку дітей
08.00, 12.55 «Відеобімба»
09.35, 18.15 «Спецкор»
МЕГА
10.15, 18.50 «ДжеДАІ»
06:00 Бандитська Одеса
10.55, 17.15 «Загублений світ»
08:00 Правда життя
15.00 «102. Поліція»
09:00, 22:40 Мегазаводи
15.50 Х/ф «Сім хвилин» (16+)
09:50, 17:10 Найдивовижніші
19.25 Х/ф «Таємний план» (16+)
тварини
21.10 Х/ф «Миротворець» (16+)
10:40 Дикі острови
23.00 «Змішані єдиноборства.
11:40 Там, де нас нема
UFC on Fox 14»
12:20 Містична Україна
01.20 «Нове Шалене відео
13:10 Прихована реальність
поукраїнськи»
14:10, 00:30 Речовий доказ
03.25 «Облом.UA.»
15:20, 21:40 Битва рибалок
16:10, 20:50 Шалена подорож
ZIK
18:10 Скептик
07:00 Перші про головне. Ранок.
19:00 Фантастичні історії
Дайджест 07:15 Дитяча програма
23:40 Повітряні воїни
«МультZIK» 08:00, 09:00, 11:00
01:20 Таємниці кримінального
Перші про головне. Ранок. Новини
світу
08:15, 09:10, 15:35 Д/ф
«Дзеркало історії» 09:25 Добрий
К1
ZIK 09:50, 11:10, 13:10, 16:10,
06.30 «TOP SHOP»
17:10, 18:10 Перші про головне.
07.40 «Чи знаєте ви, що...»

Т Б

07.45, 05.15 Світ Прем’єрліги
08.15 Челсі  Порту. 1/2 фіналу.
Юнацька ліга УЄФА
10.00, 16.20, 20.15 Футбол
NEWS
10.25 «Халатний футбол»
11.15 «Моя гра». Прем’єра
11.45 МЮ  Тоттенгем. 1/2
фіналу. Кубок Англії
13.30, 15.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Олімпік  Карпати.
Чемпіонат України
14.45, 17.55 Футбол Tables
16.40, 03.10 Топматч
16.55 LIVE. Челсі  Саутгемптон.
1/2 фіналу. Кубок Англії
19.00, 00.50 Жирнал Ліги
чемпіонів
19.25 LIVE. ЛасПальмас 
Алавес. Чемпіонат Іспанії
21.20 «Великий футбол»
23.00 Арсенал  Вест Гем.
Чемпіонат Англії
01.20 Жирона  Еспаньйол.
Чемпіонат Іспанії
03.25 Вест Бромвіч  Ліверпуль.
Чемпіонат Англії

UA: РІВНЕ
07.00 М/с «Принцеса Сіссі» 08.00
Школа Мері Поппінс 08.30
Ранкове шоу. Дайджест 09.35
«Енеїда» 2 с. 13.30 «Едера» 13.40
Суботня тема 14.10, 19.00
Розсекречена історія 15.10
Букоголіки 15.36 Концерт 16.40
Фолькмюзик. Діти 17.20 Хто в
домі хазяїн (нове) 17.45 Лекції
Wiseсow 18.05 Д/ф «Неповторна
природа» 18.35 Д/ф «Таємниці
підводного світу» 19.50 Візитівки

Карпат 20.00 Д/ф «Незвідані
шляхи»

ВОЛИНСЬКЕ ТБ,
НОВА ВОЛИНЬ
07:00 М/с «Принцеса Сісі» 08:00
«Школа Мері Поппінс» 08:15,
17:20 «Хто в домі хазяїн?» 08:30
«Ранок «Нової Волині» 09:34
«Енеїда» 13:30 «Едера» 13:40
«Тема дня» 14:10 «Розсекречена
історія» 15:10 «Букоголики»
15:36 Концерт 16:40 Фольк 
music. Діти 17:46 Wise Cow 18:06
Д/с «Неповторна природа» 18:32
Д/с «Таємниці підводного світу»
19:00 «Протилежний погляд»
19:55 «Візитівки Карпат» 20:00
Д/с «Незвідані шляхи»

АВЕРС
06.00 Відкрита рада. Область.
Повтор 07.30 Завтра сьогодні
08.00, 09.00 Новини «На часі»
08.20 На часі. Субота 08.50 Як це
було 09.20 Вголос 09.30
Євромакс 10.00 Духовність 10.30
Огляд світових подій 11.00 М/с
«Цуценя в моїй кишені» 12.00
Малюваки 12.20 Англійські Класи
12.30 Худ. фільм «Будинок
батька твого» 14.00, 03.00 Т/с
«Пані покоївка» 18.00, 21.00,
23.30, 02.00 На Часі. Неділя
18.30, 21.30, 00.00, 02.30
Новини «На часі». Спецвипуск
19.05 «Європа в концертах»
20.00, 01.00 Глобал 3000 20.30,
01.30 МузейОк 22.00 Худ. фільм
«Гори димлять» 00.30, 05.30
Волинський портрет
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Ще мить – і можна знімати.

Євгенія СОМОВА

«ГЛИНУ ТРЕБА
ВІДЧУВАТИ»

У невеличкій кімнатці районного Будинку школяра усі
полички, стелажі заставлені
різноманітнимикухликами,підсвічниками, аромолампами…
На стінах — дипломи Миколи
Полякова, керівника гуртка
«Гончарство», та його вихованців. І пахне глиною. Вона
тут усюди — у мішках, на руках
майстра, робочому столі, де
ретельно розминає її, як господиня тісто.
— Глину треба підготувати, очистити від домішок,
— каже пан Микола, викладаючи шмат маси на гончарне коло. — Якщо не зробити
цього, виріб може тріснути
в печі. Деякі майстри купують
її. Я спочатку теж користувався магазинною. Але з часом
переконався, що найкраща
— волинська. Вона пластична
і практично без домішок. Їжджу її копати у Дубечне Старовижівського району.
Микола Сергійович крутить гончарний круг, ледь торкаючись руками глини, і на
моїх очах відбувається диво.
Невеличка грудка змінюється,
росте догори. Спершу набирає обрисів циліндра, потім
розширюється у боки (майстер шукає форму, яка відповідає задуму) і врешті стає глечиком. Здається, усе просто
й легко. А спробуй зробити!
Мало в кого добре виходить
з першого разу. У більшості
посудина перекособочується,
«з’їжджає» з кола.
— У гончарстві треба мати
терпіння, відчуття глини, щоб
стінки були однаковими. І головне — правильно відцентрувати її, щоб була посередині
круга. А вже тоді можна робити дно, витягувати стінки, декорувати, — демонструє майстер кожен етап народження
глечика. — Стеком чи якимось
іншим гострим предметом
наносять візерунок, знімають
з круга за допомогою дротика
чи жилки. Глечик має підсохнути. Завтра до нього під’єднаю вушка, замию, зашліфую.
Трохи постоїть, і можна випалювати.
Печі у Будинку школяра
немає. Тож пан Микола і свої,
і дитячі роботи возить у Дорогиничі, що за шість кілометрів
від Локачів. Там, на батьківському обійсті, збудував ве-

Горщики-близнята та картини з глини.

ДОБРЕ ВИПАЛЕНИЙ ГЛЕЧИК
ДЗВЕНИТЬ, ЯК КРИШТАЛЬ
ГОНЧАР ІЗ ЛОКАЧІВ ДОТРИМУЄТЬСЯ СТАРОВИННИХ
СПОСОБІВ ВИГОТОВЛЕННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

«Це не просто захоплення – це моє життя», – каже пан Микола.

лику, в людський зріст, піч із
бічним завантаженням. Випалювання — теж мистецтво.
І головне тут, за словами мого
співрозмовника, — не перестаратися,
дотримуватися
технології. Якщо її порушиш,
уся праця може піти нанівець,

без полум’я. У глині є залізо,
яке проступає, і кераміка стає
чорною.
Майстер намагається робити не лише звичні виставкові речі, а й автентичні. Ті,
котрими користувалися наші
діди–прадіди. Скажімо, ку-

спочатку теж користувався магазинною
« Яглиною.
Але з часом переконався, що найкраща
— волинська. Вона пластична і практично
без домішок. Їжджу її копати у Дубечне
Старовижівського району.
вироби потріскаються. Неправильно випалений посуд
із часом лущиться, надщерблюється і кришиться. А ось
добре запечена глина дзвенить, як кришталь. Такий посуд довго служитиме.
Знає пан Микола і секрети чорнодимленої кераміки. Розповідає, щоб досягти
темного кольору, треба обпалювати виріб без доступу
кисню. Дрова мають горіти

»

манці,
горщики–близнята,
в яких носили в поле їжу, а також картини з глини.
«ПО-ДОБРОМУ ЗАЗДРЮ
ПОЛЬСЬКИМ ГОНЧАРЯМ»

Колись, розповідає майстер, гончарів було видно
здалеку. Вони накульгували
на ногу, бо безупинно крутили круг. Зараз на допомогу їм
прийшли сучасні технології.
Багато хто свої вироби ви-

палює в електричних печах,
користується
електричним
колом. Пан Микола ж надає
перевагу механічному, бо ним
легше контролювати кількість
обертів. Коли дивишся на чудові роботи майстра, виникає запитання: звідки в нього
дар до творчості? Передався
у спадок? Микола Сергійович заперечує. Каже, що гончарів у родині не було. Та й
він не думав, що стане ним,
хоча завжди тягнувся до краси, мав творчу натуру. Любив
музику, ліпити з пластиліну.
У дитинстві, пригадує, всю
хату заставив своїми творіннями — різноманітними фігурками воїнів, звірів…
Уперше в гончарну майстерню він, випускник Волинського училища культури
і мистецтв, потрапив після
армії. Привів туди товариш.
— То була невеличка майстерня у підвалі Луцької школи № 25, — розповідає. — Там
я вперше спробував зробити
власноруч глечик. Не вийшло.

Вирішив, що то не моє.
Але, як кажуть, від долі не
втечеш. На луцькому підприємстві «Онікс», де працював,
виготовляли вироби із формовочної кераміки — різноманітні горщики для квітів,
вази. Там був гончарний круг.
Якось колега показав Полякову ази роботи на ньому і запропонував: «А тепер спробуй
сам». Пан Микола сів за коло
— і вийшло! Перший виріб,
звісно, був далеким від досконалості, але сам процес
захопив. З тих пір, як каже,
почав гончарувати. Йому
подобалося
перетворювати шматок глини на потрібні
в господарстві речі. Та підприємство у важкі та нестабільні 1990–ті не витримало
конкуренції — закрилося. Аби
заробити на життя, довелося
їхати до Ізраїлю, працювати
на будівництві. Про ті роки
пан Микола згадує неохоче.
За кордоном гроші нікому
легко не даються. Тож коли
приїхав додому, знайшов роботу до душі в Будинку школяра — був щасливим. Тепер
від праці отримує задоволення.
Сьогодні Микола Поляков — знаний гончар, член
Національної спілки майстрів
України, учасник багатьох
фестивалів. Їздив і на відомий Ягелонський ярмарок
до Польщі. Мав можливість
поспілкуватися з тамтешніми
гончарями. Їм по–доброму
заздрить. У Польщі майстрів,
які відроджують національні
традиції, усіляко підтримує
держава. Вони мають змогу
заробити не лише на продажі своїх виробів, а й на майстер–класах. Там є попит на
них, люди дбають й про естетику побуту, цінують екологічний глиняний посуд і охоче
купують його. У нас же гончар
бореться за своє виживання.
Прогодувати сім’ю лише ремеслом — нереально. Зубожілий народ купує переважно
фабричний посуд, бо вироби
майстрів — не по кишені. Молоде покоління забуває, який
вигляд мали отой банячок
для їжі, горнятко, виготовлені з глини. Але, на щастя,
ще є люди, які ностальгують
за борщем із глиняної миски, молоком із гладишки.
Тож і сідає Микола Поляков
за гончарне коло. Хоче, щоб
наступні покоління оцінювали
наш побут і культуру не тільки
за фаянсовими, порцеляновими і скляними виробами. n
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НЕРУХОМІСТЬ
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 с. Ставок Ківерцівського району дерев’яний будинок з надвірними спорудами (мурований хлів, літня
кухня, льох). Ціна договірна. Тел. 095 49
91 282.
l Продається в центрі с. Радомишль
(20 км від Луцька) цегляний житловий будинок. Є льох, земельна ділянка. Все приватизоване. Тел. 097 03 36 219.
l Продається приватизована хата з
усіма надвірними спорудами (с. Чаруків
Луцького району). Є садок, 25 соток землі.
Тел. 097 37 08 976.
l Терміново продається будинок (9 х 8)
у с. Сокиричі (15 км від Луцька). Є вода,
телефон, надвірні споруди, 75 соток землі. Поруч — газ. Заасфальтований доїзд.
Можна частинами. Тел.: 096 83 68 448, 099
18 82 184.
l Купую постійно: залізобетонні конструкції, ангари, корівники, силосні ями,
гноєсховища та інше. Тел. 067 33 26 455.
l Продається половина цегляного будинку в центрі м. Рожище (3 кімнати, кухня, ванна, сучасний ремонт, усі зручності).
Є 4 сотки землі. Тел. 066 00 18 595.
l Продається в центрі селища Колки Маневицького району 2–кімнатна квартира у
доброму стані. Є приватизована земельна
ділянка (13 соток). Ціна договірна. Тел. 096
90 36 941.
l Продається будинок з усіма зручностями (с. Бережці Любомльського району). Є
два хліви, льох, криниця, свердловина, садок, город. На подвір’ї — шлакобетонний
будинок (3 кімнати). Тел. 095 77 19 106.
l Продається у с. Пустомити Горохівського району газифікований цегляний
будинок (70 кв. м). Є літня кухня, хлів, два
льохи, криниця, 0.60 га землі. Все приватизоване. Недорого. Тел.: 067 83 61 824,
095 09 15 114.
l Продається будинок у м. Рожище
(97 кв. м, вода, газ, світло, санвузол, опалення, ремонт). Є літня кухня, гараж, хлів,
присадибна ділянка (0.08 га). Ціна договірна. Тел.: 066 38 50 766, 067 83 12 893.
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 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 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 у с. Городище-1 Луцького
району приватизована земельна ділянка (0.16 га) під забудову (траса Луцьк —
Львів). Тел.: 096 84 51 016, 050 52 41 872.

АВТОРИНОК
l

Продається автомобіль ВАЗ-2109,
1991 р. в., у доброму стані (Луцький район). Тел. 067 19 33 655.
l Продам двигун Д-240 (після капремонту) з перехідною плитою до автомобілів
ЗІЛ, ГАЗ. Тел. 098 51 69 673.
l Продається автомобіль ВАЗ-2107,
1990 р. в., на ходу. Ціна договірна. Тел. 096
10 96 752.
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.
l Продається автомобіль «Вольво-244»,
1984 р. в., 2.3, голландська газова уста-
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ

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 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: 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.

Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
новка, задовільний стан. Недорого. Тел.
096 96 38 830.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається вітчизняного виробництва
розкидач мінеральних добрив (лійка). Недорого. Тел.: 097 44 09 639, 066 08 00 324.
l Продаються: трактор МТЗ-82, буряковий комбайн, зернові сівалки, копачка.
Тел.: 098 95 90 058, 095 30 79 245.
l Продам культиватор фрезерний (шир.
захвату -1,4 м, підходить до тракторів
Т-25, Т-40). Тел. 097 91 90 218.
l Продається трактор ЮМЗ (велика кабіна, стартер, підсилювач керма (дозатор).
Є документи. Тел. 067 58 65 582.
l Продається зернозбиральний комбайн
«Клаас Корсар» (з кабіною та січкарнею,
шир. жатки – 2.4 м). Тел. 067 58 65 582.
l Продається нова решетна віялка. Тел.
066 71 51 662.
l Продам: трактор Т-25, плуг 2-25, культиватор, зчеплення борін, різні борони, а
також зерно (ячмінь, овес, пшеницю), саджанці малини (сорт Поляна). Тел.: 098 26
89 184, 099 17 26 549.
l Продам комплект запчастин до комбайна «Нива». Тел. 097 96 31 310.
l Продам: оборотний 3–корпусний
плуг, зернові сівалки (тракторні), причіпні обприскувачі (2-3000 л), культиватори
(м. Луцьк). Тел.: 050 64 47 160, 097 04 16
940.
l Продам трактор Т-25 у гарному стані
(привезений з Польщі). Недорого. Тел.:
096 42 90 426, 067 79 08 629.
l Терміново продається трактор Т-40 у
дуже доброму стані. Тел. 096 80 48 733.
l Недорого продається трактор ЮМЗ-6
АКЛ, після капремонту, велика кабіна. Тел.
066 38 05 887.
l Продається трактор МТЗ (на стартері,
велика кабіна, нова гума) після капремонту. Тел. 066 38 05 882.
l Продається трактор Т-25, неперефарбований, пригнаний з Польщі. Ціна договірна. Тел. 096 72 22 134.
l Продається трактор МТЗ-80 у робочому стані. Ціна договірна. Тел. 067 30 01
072.
l Продам: трактори К -700, Т-150, МТЗ
-82, 80, ЮМЗ-6 КЛ, ДТ-75; Т-40; причепи;
гноєрозкидачі Т-150 та іншу с/г техніку.
Можливий продаж у кредит. Тел. 067 33 26
699.
l Продаються: культиватор (шир. —
4.20), 4–рядна картоплесаджалка, 12–рядна бурякова сівалка. Тел. 066 92 64 084.
l Продається прес–підбирач «Массей
Фергюсон-120». Ціна договірна. Тел. 098
44 95 661.
l Продам: картоплезбиральний комбайн «Анна», бурякозбиральний самохідний «MAZOTI» (однорядний), 3–корпусний
плуг, гноєрозкидач «КRONE» (4 тонни),
насіння модифікованої сої. Тел. 068 02 24
984.
l Куплю картоплесортувалку КСП (можна запчастинами). Тел. 066 12 96 842.
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 ЮМЗ-6 у доброму
стані (м. Горохів). Тел.: 096 16 24 287, 050
95 15 625.
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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 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 трактор МТЗ-80 (мала кабіна) у доброму стані. Тел.: 050 53 95 710,
098 63 05 257.

теля (живою
Тел. 098 28 15 167.

l Продається трактор Т-25 у доброму
стані (привезений з Польщі). Тел.: 050 28
69 222, 097 14 20 540.
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.

l Продам кізочку 3 місяці. Тел. 097
39 70 257.

l

Продаються дві кобили (1 і 2 роки) у
Рожищенському районі. Тел.: 095 61 11
163, 098 21 33 243.
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 саджанці малини (високоврожайний сорт Полана). Ціна 2 грн/шт.
(Рожищенський район). Тел. 097 65 45 774,
099 52 96 806.
l Продам картоплю, буряк. Тел. 066 26
20 423.
l Продам овес, ячмінь, гречку. Тел. 098
67 02 564.

РІЗНЕ
l

Продам у Ківерцівському районі новий
віз на гумовому ходу (підходить до трактора чи на пару коней). Тел.: 096 43 02 626,
073 42 45 849.
l Продам електродвигуни неперемотані, комплектовані серії 4А, АІР,7,5х1500
об./хв. 7.5 х 3000, 4 х 3000 об./хв. Тел. 093
62 35 015.
l Продам вагу (500 — 1000 кг). Тел.: 066
70 60 709, 068 70 60 709.

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 Перекриваю

дахи (покраска,
монтаж, демондаж та ін.) в межах
Горохівського району. Тел. 096 89
86 406.

l Продам:

оцинкований металопрофіль (від 98 грн/кв. м), кольоровий металопрофіль (від 102
грн/кв. м), металочерепицю (від
130 грн/кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, ціна 60 грн/п. м.),
прогони для огорожі (30 х 20 х 2,
ціна 40 грн/п. м.), арматуру (діам.
— 8, ціна 10 грн/п. м). Тел.: 050 90
10 508, 099 19 79 367.

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 Потрібні: муляр, покрівельник,

l

штукатур, фасадник, монтажник,
електрогазозварник, водій (категорії «Е»), автокранівник, екскаваторник, бульдозерист, різноробочі для
демонтажу. Тел. 067 33 26 455.

Продам сталеву трубу (діам. — 30 см,
довж. — 7.5 м). Тел. 097 39 03 160.
l Продам: плити ПК 1.2 х 6; 1.2 х 5.6;
1.2 х 5.4 м та інших розмірів; ПКЖ
1.5 х 6; 3 х 6 м; ФБС 3, 4, 5, 6; прогони
6, 7.5, 9, 12, 18, 21 м; дорожні плити
1.2 х 3; 1.5 х 3; 2 х 3 м; цеглу червону та білу
(б/в); шифер (б/в); септики каналізаційні
1.2 х 3 х 3 м. Тел. 067 33 26 699.
l Продам: дошки (обрізні та необрізні),
рейки, крокви, балки. Доставлю. Тел. 095
46 04 688.
l Продам пиломатеріали (балки, крокви,
обрізні та необрізні дошки, рейки монтажні). Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18
13 332.
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Трофимчук Тамара Сергіївна
72Y51Y02

Гарбарчук Костянтин Володимирович 72Y51Y02
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Козюпа Мирослава Павлівна
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l

Загублений студентський квиток, виданий Східноєвропейським національним
університетом імені Лесі Українки на ім’я
Волошинська Оксана–Іванна Іванівна, вважати недійсним.

Занюк Лариса Віталіївна

Реклами і маркетингу
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l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків, цегли, роблю монтаж та підшив водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 096 42 24 834.

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Місцевого самоврядування
і сільського життя

вагою).

l Продам лошицю (10 міс.), колір гнідий,
не норовлива. Ціна договірна. (с. Мислині
Горохівського району). Тел.: 096 59 77 457,
068 03 46 718.
l Продається свиня (130 кг), вигодувана
натуральними кормами (Луцький район).
Тел. 067 19 33 655.
l Куплю коней, ВРХ. Тел. 098 25 75 859.
l Продається корова (9 років) у с. Брище
Луцького району. Тел. 067 11 53 559.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат,
коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07
72 211.
l Продаються свині (90 — 110 кг). Ціна 45
грн/кг. Тел.: 095 61 11 163, 098 21 33 243.

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.

Приймальня 72$38$94

Вдовиченко Тамара Федорівна
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ЧЕРЕЗ 30 РОКІВ МАТИ ПОЧУЛА ЗВІСТКУ
ПРО СИНА, ЯКОГО ДАВНО... ПОХОРОНИЛА

Ніфонту зателефонувала і він
сказав: «Як тобі серце підказує
— так і роби». А що серце підказує? Двадцять літ нема сина, то
що ще чекати? І 10 років тому я
поставила пам’ятника. Прийду
до нього, посиджу біля свого
синочка, виплачуся, наговорюся і так мені тоді легко…

Катерина ЗУБЧУК

ЧОЛОВІК ВТРАТИВ
ПАМ’ЯТЬ, МАЄ НОВЕ ІМ’Я,
ПРИЙНЯВ ІСЛАМ, АЛЕ СЕРЦЕ
КЛИЧЕ ЙОГО ДОДОМУ

Ігор Білокуров пропав безвісти 9 квітня 1988 року в провінції Кандагар. Тобто за 10 місяців до того, як радянські війська
почали виводити з Афганістану.
Зараз він живе у провінції Балх,
у племені туркменів. Має ім’я
Амріддін. Цього солдата, скажемо так, бо поки що остаточно
не з’ясовано, хто він, знайшла
експедиція, яка займається
пошуком водоносних пластів в
Афганістані. Після спілкування і
з’явилася версія, що це Ігор Вікторович Білокуров.
Із відео, яке можна побачити в інтернет–мережі, зрозуміло, що чоловік не говорить
ні українською, ні російською
мовами. Він прийняв іслам. У
нього нема ніяких документів,
навіть афганського паспорта.
Повернути його на Батьківщину
непросто, оскільки Посольства
України в Афганістані нема.
Тож, щоб звільнити солдата, який 30 років тому пропав
безвісти, треба почати з виготовлення документів, відкрити
таджицьку візу і тоді летіти в
Україну, де його можуть упізнати. За вирішення цієї проблеми
взялися члени експедиції, котрі й натрапили на заручника,
Спілка ветеранів Афганістану. І
якщо є Бог, то Він має допомогти у цьому — почути молитви
найріднішої людини — матері
Ігоря Антоніни Василівни. У ці
дні жінка пережила і радість, і
неймовірне хвилювання, коли
серце доводилося підтримувати краплями. Це ж 30 літ вважала, що син мертвий, і ось з’явилася надія на зустріч із ним.
«ІГОР БУВ СПОКІЙНИЙ,
СКРОМНИЙ І ДУЖЕ ХОТІВ
СТАТИ ВІЙСЬКОВИМ»

Учора ми побували у Великій Глуші. Разом зі своєю попутницею, працівником сільської
ради, Людмилою Корпан прийшли до оселі, де вже багато
літ самотньо живе Антоніна
Василівна. Розуміючи, в якому
стані зараз жінка, починаємо
розмову здаля.
— Де ж то таке прізвище Білокуров узялося на Поліссі?
— А мій чоловік Віктор — росіянин. Народився він у Дебальцево Донецької області, трохи
жив на Запоріжжі, вчився в Ялті,
потім — у Львові. А направлення на роботу одержав у Велику
Глушу. Він у мене аптекарем
був. Як я вийшла за нього заміж,
то теж стала Білокуровою.
Два сини подарував Бог
подружжю. Ігор народився в
1963–му, Віктор — на три роки
молодший. А вийшло так, що
залишилася мати сама. Старший син пропав безвісти, молодший живе в Білорусі. Як
тільки розвалився Союз, за

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

У ці дні про Велику Глушу Любешівського району почула вся Україна у зв’язку
із сенсаційною новиною: солдат Радянського Союзу, який пропав безвісти в Афганістані
і якого тепер знайшли, може бути Ігорем Білокуровим із цього поліського села

«БЛАГА ЗВІСТКА ПРИЙШЛА
МЕНІ НА БЛАГОВІЩЕННЯ»

Уже декілька разів по селу
Велика Глуша був поголос, що
Ігор знайшовся, а вона, Антоніна Василівна, нібито не признається. Коли про це зайшла
мова, жінка каже:
— Та чого б я не признавалася? Я б кричала, що син мій
знайшовся. І от недавно родичка Галина Ганіч подзвонила
і сказала, що її діти (вони були
якраз на сезонних роботах)
побачили в інтернеті прізвище
Білокуров. Йшлося про те, що
солдата, який безвісти пропав
в Афганістані, знайшли. Ті діти
і скинули відео. Це було якраз
перед Великоднем — на Благовіщення. Ось така мені блага
звістка прийшла. А я ж не дійду
сама. Дзвоню племіннику Льоні: «Іди ти, може, впізнаєш того
солдата». Пішов він. Цілу ніч
усією сім’єю дивився те відео,
а на ранок приходить і каже:
«Деякі риси обличчя сходять з
Ігоревими». На телефоні своєму показав мені знімок того
солдата. І я не зразу признала
— борода чорна, а ми всі руді.
Довго вагалася. А потім подумала, що це 30 років минуло,
то й не дивно, що так змінився
Ігор. Тепер йому було б 55.
Телефонував мені і той геолог, який шукав воду в Афганістані. Це до нього підійшли
місцеві люди і сказали, що є в
полоні російський солдат, який
пам’ять втратив. Із перекладачем із ним розмовляли, бо
не по–нашому він шваргоче. А
коли запитали, хто він, звідки,
то почули слово «Волинь».
Жінка, розповідаючи це,
гірко плаче і каже:
— Допоможіть. Ви, журналісти, їздите до мене, пишете
для сенсації. Але якби ж то на
тому не закінчилося — якби
якось паспорта виробити тому
солдатові. Нехай і не мій це син,
але ж то наш солдат. Поможімо
йому. А матір якось знайдемо.
Антоніна Василівна показує
листи, які їй писав Ігор, медаль
«За відвагу», якою син був нагороджений у грудні 1988 року,
«ще за Горбачова». Прощаємося на оптимістичній ноті: щоб у
цій же кімнаті, де ми розмовляли, зустрітися ще раз, коли Ігор
приїде додому.
— Дай Боже, — каже жінка.
І хай Господь виправдає цю
надію. n

вже
« Коли
минуло
20 років
і ноги стали
відказувати,
то подумала
я: як
поставлю
пам’ятник,
то хоч онуки
квітку яку
покладуть.
Але наш
батюшка
не дозволяв
ставити
пам’ятник.

»

Його листи
і сьогодні гріють
серце матері.

На фотознімках Ігор такий молодий.

словами жінки, перебрався
із сім’єю в Іваново, бо вдома не було ніякої роботи. Там
дві внучки — дві вчительки. У
2004–му поховала чоловіка.
Потихеньку переходимо до
непростої теми: розпитуємо
про Ігоря, який він був, чим займався після школи?
— Дуже спокійним і скромним. Син не пив і не курив.
Він мав дівчину. Все говорив:
«Мам, вона найгарніша у світі». Але життя склалося так,
що шляхи молодих людей розійшлися. Після школи вступив
у профтехучилище в Луцьку
— вчився ремонтувати автомобілі. А одержавши диплом,
поїхав на роботу в Запоріжжя,
на завод, де «Таврії» робили.
Звідти його і в армію забрали. Строкова служба пройшла
у Чехословаччині. Після армії
приїхав додому і влаштувався
у Луцьку на підшипниковий завод. Але Ігорю дуже подобалася військова форма, тож хотів
вивчитися на офіцера. Казав:
«Мамо, я піду служити прапорщиком, а як зарекомендую
себе добре, то мені дадуть направлення у військове училище». І зробив так, як надумав
— пішов служити у військову
частину міста Володимира–
Волинського — був начальником продовольчого складу.
І ось 1987 рік. Жінка пригадує:

Портрет сина став для Антоніни Василівни теж іконою.

— Пише мені Ігор листа
вже з дороги: «Мене відправляють за кордон, в одну із азіатських країн. У наступному
листі я його питаю: «То, може,
ти в Афганістані?» Запевнив,
що ні. І я така рада. Бо ж уже
знала, що таке той Афганістан. Бачу по телевізору щось
про війну, то кажу: «Добре, що
наш Ігор туди не попав». А молодший син Віктор тоді вже не
втримався: «Мамо, та наш Ігор
— в Афганістані». Я тоді в крик,
плач…
Через рік служби на війні, восени 1987 року, якраз на
жовтневі свята, Ігор приїхав
додому у відпустку. Місяць був
із батьками.
— Я ж бачу, що він такий
знищений, — говорить Антоніна Василівна. — І до нього з
такими словами звертаюся:
«Синок, не йди більше туди». Я
вам чесно признаюся, що так
казала. А він мені на те: «Мамо,
як ти сміла таке подумати?! Це
ж позор — не вернутися в частину, стати дезертиром!» І
поїхав. Так хлопців виховали у
школі: «Хто, як не я».
Відправився Ігор на службу
в кінці 1987–го. Ще декілька
місяців усе було, як зазвичай:
дуже часто листи матері писав, ще й нумерував. І ось Антоніна Василівна зауважує, що
довго нема звістки від сина.
Тоді вона пише начальнику

частини, де служив Ігор. Відповіді не одержала. На цьому
не заспокоїлася — до міністра
оборони послала листа: «Де
мій син? Уже місяць не маю від
нього звістки».
— І приходить мені повідомлення, — каже, не стримуючи
сліз, жінка, — що «9 квітня 1988
року ваш син пропав безвісти».
Служби я не замовляла. Усе
виглядала сина, надіялася, що
він повернеться. Та ось, коли
вже минуло 20 років і ноги стали відказувати, то подумала
я: як поставлю пам’ятник, то
хоч онуки квітку яку покладуть.
Та й буде могила, матиму куди
прийти до сина. Так я вирішила. Може, і не права була. І наш
батюшка не дозволяв мені ставити пам’ятник. Тоді я владиці
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