
ХОЧЕШ ЛОХИНИ? 
ВИРОСТИ В САДУ!

Останнім часом лохина стає все більш 
популярною культурою не лише в 
європейських країнах, а й в Україні. 
На Волині першим вирощувати цю 
культуру в контейнерах почав доктор 
сільськогосподарських наук Михайло 
Шевчук. На ділянці в нього росте 34 
сорти лохини.  

ФЛЕЙТА, ЗДАТНА 
ПОДАРУВАТИ ДОЩ
Про дощовиці здавна складають 
легенди. Подейкують, що флейти 
дощу, як їх ще нерідко називають, 
мають магічні властивості й 

можуть викликати 
дощ. Детальніше про 
історію флейти дощу 
та ї ї виготовлення 

розповідає Олександр 
Гуч, житель 

села Дерно 
Ківерцівського 
району, який 
кілька років 
виготовляє ці 

інструменти.

з перших вуст
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Шацькі озера, 
розташовані 
на території 

Любомльського та Шацького 
районів, належать до однієї 
з найбільших озерних систем 
Європи. Для України ці 

водойми цінні не лише як 
унікальна екосистема, але 
і як відомий курорт, який 
щорічно відвідують 
десятки тисяч людей. 
Однак на початку 2000-х 
років екологи заговорили, що 

поліським озерам загрожує 
серйозна небезпека. 
Внаслідок розробки у 
Білорусі  Хотиславського 
кар’єру вони можуть обміліти. 

МАТЕРЯМИ НЕ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ, 
А СТАЮТЬ
«Як можна так робити?», «Вона не 
вміє поводитися з дитиною», «Малюк 
голодний/хоче пити/спати, ти що, 
не бачиш?». І наостанок: «Де твій 
материнський інстинкт?». Такі фрази 
часто доводиться чути молодим 
мамам. Перепадає і татам, хоча 
не так часто.

компетентно
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В ОСТАННІЙ 
БІЙ
21 КВІТНЯ ВІДБУДЕТЬСЯ ДРУГИЙ 
ТУР ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ. 

ЦИГАНСЬКИЙ 
ЖЕБРАЦЬКИЙ 
СИНДИКАТ
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21 квітня православні 
відзначатимуть Вербну 

неділю – Вхід Господній в 
Єрусалим. Це християнське свято 
відзначають у шосту неділю 
Великого Посту, за тиждень до 
Великодня.

традиції

ЗА ТИЖДЕНЬ – 
ВЕЛИКДЕНЬ

спробуйте

Кожна господиня має 
випробуваний рецепт 
паски. Однак іноді 

хочеться потішити родину 
новими смаками. Наприклад, 
італійською пасочкою чи 

СВІТЯЗЬ ПОТЕРПАЄ 
ВІД ЗМІНИ КЛІМАТУ

ПАСКИ, ЯКІ ЗАВЖДИ 
ВДАЮТЬСЯ

р д щ ц д
легенди. Подейкую
дощу, як їх ще нерід
мають магічні власт

можут
дощ. 
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несолодкою, з якою можна 
їсти шинку або холодець. 
Пропонуємо вам добірку 
рецептів, які завше 
вдаються. 
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У СУДАНІ – ПЕРЕВОРОТ
У Хартумі 11 квітня командувачі армії 
усунули президента Омара аль-Башира 
та його оточення. Напередодні тут від-
булися масові антивладні протести, 
11 людей загинуло.
ЕБОЛА ВБИВАЄ
З початку епідемії вірусу Ебола в Демо-
кратичній Республіці Конго померли по-
над 800 осіб.
КІЛЬКІСТЬ АВАРІЙ ВРАЖАЄ
Щонайменше 237 людей загинули у 2232 
аваріях по всьому Таїланду за чотири дні 
святкування місцевого Нового року. Все 
через значне перевищення швидкості в 
стані алкогольного сп’яніння.
У РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО – ПОВІНЬ
У бразильському Ріо-де-Жанейро зливи 
призвели до повені. Дощі йдуть з середи-
ни квітня. Мінімум вісім осіб загинуло. 
СВІТ СКОЛИХНУЛА ПОЖЕЖА 
В НОТР-ДАМІ
Увечері 15 квітня загорівся Собор Па-
ризької Богоматері, розташований на 
острові Сіте в Парижі. Пожежним вдало-
ся зберегти 850-річну головну кам’яну 
споруду готичної будівлі, включаючи 
дві її вежі, але шпиль і дах повністю 
згоріли й обвалилися. Частину святинь 
врятували, зокрема й терновий вінець 
Ісуса Христа. Щорічно собор відвідують 
14 мільйонів людей.
ЛІТАК КАЧИНСЬКОГО 
ПІДІРВАЛИ ТРОТИЛОМ
Результати досліджень британської ла-
бораторії підтвердили висновки поль-
ської підкомісії з розслідування причин 
катастрофи Ту-154М. Причиною зни-
щення літака були вибухи. Літак з поль-
ським президентом Лехом Качинським 
та державними діячами на борту роз-
бився 10 квітня 2010 року під Смолен-
ськом. Загинуло 96 осіб.
ТРАМП ШКОДИТЬ СВІТОВІЙ 
ЕКОНОМІЦІ
МВФ попередив, що торгові відносини 
між США та їхніми партнерами, які веде 
президент Дональд Трамп, уповільню-
ють зростання світової економіки. МВФ 
скоротив прогноз світового зростання 
до 3,3% на 2019 рік. Раніше він становив 
3,7%. Головний фактор – торговельний 
конфлікт між США та Китаєм, який роз-
почав Трамп. Ускладнилися економічні 
відносини США з Канадою, Мексикою, 
ЄС, Японією і Південною Кореєю.
BREXIT ВІДТЕРМІНУВАЛИ
Прем’єр-міністр Великобританії Тере-
за Мей погодилася на пропозицію ЄС 
щодо відтермінування Brexit до 31 жовт-
ня. Збитки провідних британських ком-
паній від виходу з ЄС можуть скласти 
$455 млн.
РОЗБИВСЯ МІСЯЦЕХІД
Перший ізраїльський місячний зонд 
Beresheet 11 квітня розбився під час по-
садки на природний супутник Землі. На 
його створення пішло $100 млн.
АРЕШТУВАЛИ ЗАСНОВНИКА 
WIKILEAKS
Британські поліцейські 11 квітня у Лон-
доні заарештували засновника WikiLeaks 
Джуліана Ассанжа. Його екстрадують до 
США. Журналіст став відомим після пуб-
лікації у 2006 році на своєму сайті різних 
викривальних матеріалів про спецслуж-
би й політиків низки країн.
В АЛБАНІЇ ПОГРАБУВАЛИ ЛІТАК
9 квітня в аеропорту Тірани пограбува-
ли літак авіакомпанії Austrian Airlines, 
який мав летіти до Відня. Грабіжники 
змусили охоронців відчинити вантажні 
двері літака, після чого завантажили у 
свій автомобіль €10 млн. Одного грабіж-
ника застрелили, решта втекли. 
В ІНДІЇ – РЕКОРДНІ ВИБОРИ 
Понад 142 мільйони індійців взяли 
участь у першій із семи фаз парламент-
ських виборів. Голосуватиме 900 міль-
йонів громадян, що робить ці вибори 
найбільшими у світі. Підрахунок голосів 
має завершитися до 23 травня. Голосу-
вати будуть у всіх 29 штатах та на семи 
союзних територіях.

світова хроніка

Проектувальники полігону припустилися помилки

кров холоне

СМІТТЄЗВАЛИЩЕ У СМІТТЄЗВАЛИЩЕ У 
БРИЩІ ОСУЧАСНЯТЬБРИЩІ ОСУЧАСНЯТЬ

екологія

ФАЛЬСИФІКАТУ – ФАЛЬСИФІКАТУ – 
НА ПІВМІЛЬЙОНАНА ПІВМІЛЬЙОНА

ХТО ЗАТЯГУЄ З ХТО ЗАТЯГУЄ З 
ВІДБУДОВОЮ КОЛЕДЖУ? ВІДБУДОВОЮ КОЛЕДЖУ? 

ЗА ВБИВСТВО ЗА ВБИВСТВО 
ДРУЖИНИ – ДРУЖИНИ – 
ТЮРМАТЮРМА

криміналсумнівний промисел

cьогодення

ЧЕТВЕРО НЕЗНАЙОМЦІВ У МАСКАХ 
ВЛАШТУВАЛИ КРИВАВИЙ РОЗБІЙНИЙ НАПАД

ДЕПУТАТИ – ПРОТИ ЧИНОВНИЦІ

Луцька міська рада 
веде перемовини 
з виробниками 

обладнання для 
знезараження фільтратів 
на полігоні твердих 
побутових відходів у селі 
Брище. Дві проби рідини 
вже відібрали. Нині 
формують кошторисну 
вартість обладнання, 
яке спеціально 
виготовлятимуть для 
сміттєзвалища.

«Ми розуміємо, що воно буде 
дороге, але іншого виходу немає. 
Важливо, що на новому полігоні 
зроблено дегазацію: пробурено 
дев’ять свердловин, що унемож-
ливлює викид метану в довкілля і 
забирає запах з полігону», – роз-
повідає директор департамен-
ту ЖКГ Луцької міськради Юрій 
Крась.

Днями місцеві жителі зібра-
лися на полігоні та викликали 
поліцію. 

«Від сміттєзвалища до моєї 
хати метрів 500-700, а з полігону 
фільтрати витікають за його межі. 

Фільтрат виходить під великим 
тиском і з часом починає литися 
через дорогу. А поряд же хати, 
городи, пасемо корів. Раніше 
таких проблем не було», – роз-
повідає місцева жителька Алла 
Майструк.

Сміттєзвалище розташова-
не на території Княгининівської 

ОТГ. Нещодавно місцеві депутати 
ухвалили звернення до Луцької 
міськради з проханням виділити 
кошти для усунення виявлених 
порушень в експлуатації сміттє-
звалища, щоб привести його до 
екологічних вимог.

«Проблеми, які зараз виник-
ли, є наслідком того, що під час 

проектування полігону не перед-
бачили встановлення обладнан-
ня для знезараження фільтра-
ту, – пояснює Юрій Крась. – Коли 
його проектували, то мали б 
передбачити встановлення спо-
руд для очищення фільтратів, 
утім цього не зробили. Тому пра-
цювали за такою технологією: 
фільтрат, який стікав з полігону, 
відкачували на верх сміттєзвали-
ща, частково він випаровувався, 
далі продовжував циркулювати 
і пришвидшував гниття решток. 
Сьогодні ми бачимо, що справ-
ді фільтратів трохи забагато. З 
мешканцями зустрічалися на 
полігоні, нам дорікали, що нена-
лежно робили обвалування, але 
зрозумійте, взимку взагалі туди 
було важко заїхати через бруд, 
болото. На сьогодні техніка ак-
тивно працює, сміття пересипа-
ють, обвалування вже частину 
зробили, фільтрати відкачуємо 
на тіло полігону. Тобто все, чого 
вимагає законодавство і про 
що ми говорили з мешканцями, 
виконуємо. Нині ж хочемо вста-
новити обладнання для знеза-
раження фільтратів, що значно 
покращить ситуацію».
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У селі Велицьк Ковельського району 
вночі 12 квітня трапився розбійний 
напад, унаслідок якого один чоловік 
загинув, іншого поранили.

Як зазначили в поліції, близько другої 
години ночі надійшов виклик від жителя 
району про те, що у його будинок через 
вік но проникли незнайомі особи в масках. 
Погрожуючи зброєю, зловмисники вимага-
ли гроші та ювелірні прикраси. Батько заяв-
ника намагався чинити опір, та нападники 
завдали йому вогнепальних поранень, від 
яких 70-річний чоловік помер. Сам заявник 
теж отримав вогнепальні поранення.

На місце події виїжджала слідчо-опе ра-
тивна група. Поліція ввела в дію план пере-
хоплення. Якщо зловмисників упіймають, їм 
загрожує тюрма. Йдеться про розбій, спря-
мований на заволодіння майном у великих 
чи особливо великих розмірах, або вчине-
ний організованою групою, або поєднаний 
із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень 
(карається позбавленням волі на строк від 
8 до 15 років із конфіскацією майна) та про 
умисне вбивство з корисливих мотивів (ка-
рається позбавленням волі на строк від 10 до 
15 років або довічним позбавленням волі).

Жодними цінностями нападникам 
заволодіти не вдалося

Лілія Кревська з посади йти не хоче

vo.suspilne.m
edia

Голова Іваничівської районної ради 
Андрій Бадзюнь звернувся до 
Президента Петра Порошенка з 
вимогою звільнити з посади очільницю 
Іваничівської райдержадміністрації Лілію 
Кревську.

Ще кілька місяців тому місцеві депутати 
оголосили їй про недовіру. Відтак, відповідно 
до процедури, звернення мав би розглянути 
Президент та ухвалити відповідне рішення. 
Проте Порошенко досі ігнорує це питання.

Нагадаємо, через висловлення недовіри 
голові Іваничівської РДА Лілії Кревській біль-

шістю депутатів райради їх почали викликати 
в поліцію на допити. Зі слів місцевих, ініціа-
тором допитів став голова Волинської ОДА 
Олександр Савченко, якому Кревська нібито 
«поскаржилась» на рішення депутатів. 

Рішення висловити недовіру, зі слів депу-
татів, спричинене відсутністю співпраці чи-
новниці з депутатським корпусом, образами 
з її боку на адресу депутатів та втручанням у 
виборчий процес перед виборами до ОТГ. 

До слова, минулоріч зарплатня Лілії Крев-
ської зросла майже на 100 тис. грн й станови-
ла майже 345 тис. грн.

bug.org.ua

кадри вирішують все

Ще в серпні 2017 року 
обвалилося чотири поверхи 
стіни Любешівського техніч-
ного коледжу. І ось уже 
тривалий час справа з відбу до-
вою так і не зрушила з місця.

У  закладі навчається понад 
700 учнів та студентів, працює 
близько 160 викладачів. Коледж 
має достатню матеріально-
тех нічну базу, виробничі 
майстерні, гуртожиток, спор-
тивні споруди, заклад харчу-

До тюремного ув’язнення 
засудили лучанина, який у 
жовтні вбив дружину.

Як ідеться у вироку Луцько-
го міськрайонного суду, обви-
нувачений, перебуваючи в стані 
алкогольного сп’яніння, під час 
словесного конфлікту з дружи-
ною взяв мотузку й задушив нею 
жінку. Чоловік свою вину визнав 
частково.

Мама вбитої розповіла, що в 
сім’ї дочки були постійні конфлік-
ти, адже чоловік останнім часом 
зловживав спиртним. Донька 
проживала окремо від нього на 
орендованій квартирі.

Зрештою суд призначив 
убивці покарання у вигляді 
позбавлення волі на 10 років. 
Окрім того, задоволено й ци-
вільний позов матері вбитої на 
400 тис. грн.

На Волині днями виявили та вилучили велику 
партію фальсифікованого алкоголю.

У жителя селища Ратне конфіскували понад сім 
тисяч літрів спиртовмісної суміші та обладнання 
для її виробництва і зберігання на загальну суму 
понад 500 тис. грн.

Як повідомляє прокуратура Волині, нині три-
ває досудове розслідування. Вирішують питання 
про накладення арешту на вилучені товарно-
матеріальні цінності. Вживають заходів задля при-
тягнення осіб, причетних до незаконного промис-
лу, до передбаченої законом відповідальності.

вання, що забезпечує належний 
навчально-виховний процес та 
практичну підготовку високо-
кваліфікованих кадрів.

Народний депутат Ірина Кон-
станкевич неодноразово звер-
талася до Міносвіти й Мін фіну 
з проханням віднайти кошти у 
державному бюджеті, аби була 
можливість здійснювати робо-
ти з ліквідації обваленої стіни й 

укріплення конструкції, щоби 
зрештою відновити навчально-
адміністративний корпус.

Як повідомила міністр освіти 
Лілія Гриневич, потрібні кошти 
можна віднайти у резервно-
му фонді держбюджету, однак 
адміністрація Луцького націо-
нального технічного універси-
тету і досі не подала потрібних 
документів.

vol.gp.gov.ua

Вилучено понад сім тисяч літрів алкоголю
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Леся Українка

МОРЯКИ – ПОЛІТВ’ЯЗНІ 
Російський правозахисний центр «Ме-
моріал» визнав політичними в’язнями 
24 українських моряків, захоплених 
Росією 25 листопада в Керченській про-
тоці.
ГУБЕРНАТОРА ВІДСТОРОНИЛИ 
Уряд схвалив рішення про відставку го-
лови Одеської ОДА Максима Степанова. 
Петро Порошенко позбувся неугодно-
го підлеглого через політичні мотиви, 
адже той протидіяв технологіям підкупу 
виборців.
САВЧЕНКО Й РУБАН – НА ВОЛІ
15 квітня Броварський суд ухвалив рі-
шення звільнити з-під варти нардепа 
Надію Савченко та керівника Центру 
звільнення полонених Володимира Ру-
бана. Термін запобіжного заходу закін-
чився, а новий не було обрано. Їм інкри-
мінують співпрацю з ЛДНР та підготовку 
державного перевороту.
У «САМОПОМОЧІ» – РОЗКОЛ
Нардепи Єгор Соболєв та Семен Семен-
ченко виходять із партії «Самопоміч». 
Усе – через ідеологічні розбіжності з ке-
рівництвом політсили.
КОМПАНІЯ З РОСІЇ 
БУДУВАТИМЕ РЕАКТОРИ 
ДЛЯ ХАЕС
Президент Петро Порошенко доручив 
Кабінету Міністрів внести на розгляд 
Верховної Ради законопроект про роз-
міщення, проектування та будівництво 
двох енергоблоків Хмельницької АЕС. 
Згоду на добудову нових реакторів від 
українського уряду без тендерів отри-
мала чеська компанія Škoda JS, вона 
входить до підсанкційної російської 
групи та фігурує в справі НАБУ стосовно 
екс-депутата від «Народного фронту» 
Миколи Мартиненка.
ОБЛГАЗИ ДУРЯТЬ 
СПОЖИВАЧІВ
Облгази проігнорували рішення НКРЕКП 
і продовжують нараховувати зайві обся-
ги газу. АМКУ завів справу проти низки 
облгазів, зокрема й «Волиньгазу». 
ЗА БАГАЖ – ДОПЛАТА
«Укрзалізниця» змінила правила пере-
везення багажу. У потяги не пускатимуть 
з ручною поклажею понад 50 кг. Пасажи-
ри у всіх категоріях вагонів і поїздів при 
перевезенні багажу до 36 кг нічого не 
платитимуть, але за перевищення ваги 
до 14 кг багаж доведеться оплатити як 
окреме місце у вагоні.
ГРИЦЕНКО – У РОЗШУКУ
Слідком Росії оголосив у розшук укра-
їнського політика Анатолія Гриценка 
і вимагає заочно заарештувати його. 
Гриценка звинувачують в публічних за-
кликах до здійснення терористичної ді-
яльності на території РФ.
ДОХОДИ УКРАЇНЦІВ ЗРОСЛИ
За результатами першого кварталу 
цього року, українці задекларували 
24 млрд грн доходів. Це на 97% більше, 
ніж минулоріч. 
ОПЕРАТОР ЗМІНЮЄТЬСЯ, 
НОМЕР – ЗАЛИШАЄТЬСЯ 
З 1 травня українці зможуть змінити опе-
ратора без зміни номера телефону. У ін-
ших країнах ця послуга діє вже 20 років.
СВЯТКОВІ ВИХІДНІ
У квітні буде чотири вихідні поспіль з 
нагоди Великодня, який припадає на 
28 квітня. Ще один день відпочинку 
українці отримають 1 травня – у День 
праці. Вихідним буде і 9 травня – День 
перемоги над нацизмом у Другій світо-
вій війні.
МІЛЬЯРДИ – ВІД ТРУДОВИХ 
МІГРАНТІВ 
Нацбанк оцінює грошові перекази від 
трудових мігрантів у майже $10,9 млрд 
за підсумками 2018 року. За 2019 рік очі-
кують отримати $12,2 млрд. За кордоном 
працює близько 6 мільйонів українців. 
До слова, торік українські заробітчани 
найбільше грошей додому перерахува-
ли з Польщі – $3,6 млрд. З Росії переказа-
ли $948 млн. $870 млн надійшло зі США. 
Ще $846 млн переказали з Чехії.

українська хроніка

Перші відвідувачі новенького спортзалу

ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ – ТРЕНАЖЕРНИЙ ЗАЛ – 
У СІЛЬСЬКОМУ КЛУБІУ СІЛЬСЬКОМУ КЛУБІ

добра справа

Анна Волощ
ук

ЗЛОЧИНІВ БАГАТО, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ МАЛОЗЛОЧИНІВ БАГАТО, ПОЛІЦЕЙСЬКИХ МАЛО

САЛО У БІЛОРУСЬ ВЕЗЛИ ПІДВОДАМИСАЛО У БІЛОРУСЬ ВЕЗЛИ ПІДВОДАМИ

на сторожі порядку

У селі Холопичі 
Локачинського 
району 

завдяки ініціативі 
сільського голови в 
приміщенні будинку 
культури обладнали 
тренажерний зал.

Холопичівська сільрада до-
єдналася до Затурцівської ОТГ в 
грудні. За словами колишнього 
сільського голови, а тепер старос-
ти Василя Гутого, приміщення в 
клубі не використовували, тому 
вирішили обладнати тут спорт-
зал. Задум втілювали два роки. 

«Минулоріч коштом обласно-
го бюджету замінили всі вікна. А 
цього року взяли участь у конкур-
сі проектів від обласної ради – й у 
нас постав невеличкий спортзал. 
На нього з обласного бюджету 
виділили близько 100 тисяч, ще 
25 тисяч – з бюджету сільської 
ради», – каже Василь Гутий.

Зробивши ремонт, тут встано-
вили тренажери, великі дзеркала 
та поручні для хореографії. Ва-
силь Гутий переконаний: місцева 

молодь активно відвідуватиме 
спортзал. І констатує: бракує ще 
телевізора або музичного центру.

«Та найбільше не вистачає 

теп ла. Тут є каналізація, тож мож-
на зробити туалет, обладнати 
душ. Для роздягалок теж при-
міщення є, його відремонтую 
сам», – планує староста.

Крім того, в клубі розташова-
на бібліотека. Її завідувачка Лю-
бов Годлевська просить оновити 
книжковий фонд, бо місцеві люб-
лять читати. 

«Нові книжки в бібліотеці бу-
дуть. Ті ініціативні люди та грома-
ди, які звертаються до депутат-
ського корпусу обласної ради, 
завжди матимуть підтримку, – 
зазначив на відкритті спортзалу 
12 квітня голова волинського 
УКРОПу, радник голови облра-
ди Вячеслав Рубльов. – Тут є 
перспектива для розвитку. Сіль-
ський голова хоче створити 
спортивні секції, організувати 
невеличкий боксерський клуб. 
Тому будемо домовлятися із За-
турцівською ОТГ, щоб на умовах 
співфінансування зробити в при-
міщенні опалення і для спортив-
ного залу, і для бібліотеки».

5389 злочинів зареєстрували 
торік у поліції Луцька. Із 
загальної кількості правопору-
шень в обласному центрі 
очолюють рейтинг крадіжки.

Про це у своєму звіті за 2018 рік 
повідомив начальник Луцького 
відділу поліції Олег Кічук. Зі слів 
посадовця, торік від лучан на-
дійшло 46922 повідомлення про 
правопорушення. У середньому 
щодня працівники поліції при-
ймали та опрацьовували близько 
128 таких повідомлень.

Олег Кічук розповів, що усьо-

го за минулий рік луцьким по-
ліцейським вдалося розкрити 
307 тяжких злочинів, із яких 26 – 
особливо тяжких.

У 2018 році зареєстрували 
5389 злочинів та 1689 адміністра-
тивних правопорушень. Із них 
1265 злочинів вдалося розкрити.

Варто зауважити: порівняно з 
2017 роком, кількість правопору-
шень зменшилася на 1304 випад-
ки. Із них перше місце за кількістю 
мають крадіжки – 1337 випадків 
за 2018 рік, а це 2,8% від загальної 
кількості злочинів. На другому міс-

ці – сімейне насильство (367 ви-
падків) – 0,8% від зареєстрованих 
правопорушень. Третє місце посі-
дають шахрайства – 0,8% (353 ви-
падки).

Далі рейтинг злочинів та-
кий: пограбування – 102 випадки 
(0,2%); побиття – 92 випадки (0,2%); 
угон транспортних засобів – 51 ви-
падок (0,1%); розбої – 19 (0,04%) та 
хуліганство – 15 (0,03%).

До слова, у поліції є суттєві 
кад рові проблеми – через неви-
сокі зарплати і перевантаженість 
працівники часто звільняються.

Троє волинян намагалися провезти 
на підводах у Білорусь 800 кг сала. 
Їх затримали прикордонники. Про це 
інформує Держприкордонслужба.

У результаті спільних дій співробітників опе-
ративних підрозділів Північного регіонального 
управління Держприкордонслужби та прикор-
донників відділу «Піща» Луцького загону біля 
кордону затримали трьох жителів Шацького 
району без документів. Вони двома підводами 
перевозили 28 мішків сала.

Підводи та сало вилучили. На осіб склали 
адміністративні протоколи за ст. 202 «Порушен-
ня прикордонного режиму, режиму в пунктах 
пропуску через державний кордон України 
або режимних правил у контрольних пунктах 
в’їзду-виїзду» та 204-1 КУпАП «Незаконне пере-
тинання або спроба незаконного перетинання 
державного кордону України». За фактом наді-
слали повідомлення до компетентних органів 
за ознаками кримінального правопорушення 
за ст. 227 КК України.

Минулоріч у Луцьку 
вдалося розкрити 
307 тяжких злочинів

Вилучено 800 кг сала

pero.net.ua

dpsu.gov.ua

контрабанда
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РОДИНА 
ПОРОШЕНКА МАЄ 
ЗАПАСНІ ПАСПОРТИ
Президент Петро Порошенко за 
останні два роки без офіційного 
оголошення, таємно, тричі був 
на Мальдівах і в Іспанії, літав до 
Норвегії і Франції. Йдеться про 
відпочинок та проведення часу з 
сім’єю.

Видання «Страна» нещодавно опри-
люднило список перельотів Президента 
з особистих питань, а також – перелік 
імен, під якими сім’я гаранта перетина-
ла кордон. Як стало відомо журналістам, 
документи для прикриття виготовляла 
Служба безпеки України.

Отож, Петро Порошенко в особистих 
справах літав за кордон під іменем Mr 
Incognito Petro Ukraine. Крім того, у його 
сім’ї є паспорти на імена: Vera Lazarieva, 
Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, 
Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, 
Vitalii Kokorin, Olena Senchenko і Olha 
Herasymenko. Саме така кількість дорос-
лих у сім’ї та няня для малюків.

ПОРОШЕНКО 
ЗАЯВИВ, ЩО 
НЕ ЗНАВ ПРО 
КОРУПЦІЮ В 
ОБОРОНЦІ
Президент України Петро 
Порошенко в ефірі «Радіо НВ» 
заявив про власну непричетність 
до корупційних схем.

«Я наголошую, що до жодних ко-
рупційних схем Президент Петро Поро-
шенко не був причетний. Я стверджую 
і наголошую на цьому. Мені не було ві-
домо про жодні корупційні схеми. І я з 
абсолютно чистою совістю сьогодні вам 
це кажу й чесно дивлюся в очі, у тому 
числі і правоохоронним органам», – за-
явив Порошенко, коментуючи резо-
нансні журналістські розслідування, які 
з’явилися незадовго до виборів, зокре-
ма про корупцію в «Укроборон промі».

Президент також обурився, що 
розслідування щодо корупції в «Укр-
оборонпромі» триває від 2016 року, але 
справа досі не в суді, а витік із право-
охоронних органів стався за тиждень 
до виборів. «Що ви чекали три роки? Що 
вам ще було потрібно і чому справа не в 
суді? Це запитання до НАБУ, до САП, до 
всіх правоохоронних органів», – заявив 
Порошенко.

За ці слова Президента різко роз-
критикував екс-заступник глави Адміні-
страції Президента, юрист Андрій Порт-
нов: «Порошенко заявив, що протягом 
п’яти років роботи йому не було відомо 
про корупційні схеми. А офшори в Па-
намі, Белізі, на Британських Віргінських 
островах, Мені та Гібралтарі самі зареє-
струвалися? А гроші там самі відмивали-
ся? А закупівля у самого себе на заводі 
військової техніки сама проходила? А 
акції «Нафтогазвидобування» самі собі 
зараховані на рахунки в депозитарії? 
А доходи в сто разів від якого бізнесу 
виросли? А підкуп виборців за які гро-
ші відбувся? А порохоботи за рахунок 
закладу харчувалися? А пика така тупа 
і нахабна, може, в результаті іноземних 
інвестицій з’явилася?».

До слова, перед другим туром ви-
борів у ЗМІ з’явилася інформація, що 
підконтрольні Президентові силовики – 
Генпрокуратура та СБУ – планують пере-
стати підтримувати Петра Порошенка.

про всяк випадок

цинічна заява

вибори президента В ОСТАННІЙ БІЙ  Борис ХВИЦЬ

21 квітня 
відбудеться 
другий тур 

президентських виборів. 
Про перемогу 53-річного 
Петра Порошенка навіть 
у його команді говорити 
не насмілюються. Радше 
наївно сподіваються, 
мовляв, а раптом 
таки станеться диво. 
Тим часом більшість 
політичних експертів 
упевнену перемогу 
прогнозують 41-
річному Володимиру 
Зеленському.

За увесь час передвиборної 
кампанії він давав украй мало 
інтерв’ю. Та виборцям, ясна річ, 
хочеться знати, чого ж чекати від 
недосвідченого політика, хоч і з 
бездоганною репутацією, на по-
саді глави держави.

Одне з найважливіших пи-
тань – війна на сході України. 
На думку Зеленського, влада 
мусить докласти максимум зу-
силь задля припинення вогню, і 
якомога швидше. В інтерв’ю те-
леканалу «Україна» він заявив, 
що держава не може дозволити 
собі довгий процес. Задля вре-
гулювання ситуації на східних 
теренах Володимир Зеленський, 
якщо його оберуть Президентом 
України, готовий до зустрічі з 
лідером Росії Володимиром Пу-
тіним. «Мають бути переговори. 
Дипломатичний формат перемо-
вин з Росією у присутності пред-
ставників Заходу», – уточнив він. 
Разом з цим, кандидат наголосив, 
що не збирається жертвувати те-
риторіями і людьми. «Цілісність 
України має бути константою, – 
підкреслив Зеленський. – Ми ро-
зуміємо, що у нас є Мінські до-
мовленості. І всі кажуть, що вони 
не працюють, але все-таки треба 

му. Чому? Тому що я вважаю, що 
воно можливе (може, зараз хтось 
засмутиться) тільки після зміни 
влади в Росії. Своїм прикладом, 
якщо змінимо цю владу, ми пока-
жемо їм: так може бути. Ось такі, 
як ми, нові, приходять, а отже, і в 
нас так можна», – сказав він.

Більше того, Володимир Зе-
ленський сміливо заявив, що не 
має поваги до чинного Президен-
та Петра Порошенка: «Ця людина 
кілька разів поспіль сказала, що 
я маріонетка і наркоман, тому в 
мене немає до нього поваги. У 
мене є повага до інституту пре-
зидентства, але не до нього».

Усіх українців, незалежно від 
того, як вони до нього ставляться, 
Володимир Зеленський просить 
гуртуватися й бути свідомими.

«Це ми – ті, кого поділили 
на правильних і неправильних. 
На малоросів і вишиватників. Ті, 
кого називають бидлом, клоуна-
ми, хохлами, але ми – це укра-
їнці. На заході, сході, на півночі, 
півдні і в центрі. І ми втомилися 
стояти на місці, чекаючи, поки за-
кінчиться ця епоха. Ми різні, але 
такі однакові. Об’єднуємося, щоб 
рухатися вперед. Адже 21 квітня 
вибір тільки один – минуле чи 
майбутнє», – заявив кандидат.

дебати

  Дарина ГОГОДЗА

Кандидат у президенти 
України Володимир 

Зеленський чекає 
чинного главу держави 
Петра Порошенка 
на передвиборчі 
дебати 19 квітня на 
НСК «Олімпійський». 
Натомість те, що 
відбулося біля стадіону 
14 квітня, – всього лиш 
агітаційний мітинг 
провладного кандидата.

«Було озвучено, що ми чекає-
мо Петра Олексійовича 19 квітня 
о 19:00 на «Олімпійському». Буде-
мо сподіватися, що у нього все-
таки знайдеться можливість туди 
прийти», – цитує спікера штабу 
Зеленського з питань ведення 
виборчої кампанії Дмитра Разум-
кова «Інтерфакс-Україна».

Він також вказав, що йшлося 
про те, щоб проводити дебати 
саме на самому стадіоні, щоб гро-
мадяни України могли не тільки 

адресою. Це вільне трактування 
закону. Коли вигідно – закон на-
магаються підлаштувати під свої 
потреби», – пояснив Разумков.

До слова, напередодні, 
11 квітня, Порошенко й Зелен-
ський не порозумілися під час 
телефонної розмови в ефірі про-
грами «Право на владу» на теле-
каналі «1+1». Обидва залишилися 
при своїй думці щодо дати деба-
тів перед другим туром виборів, 
повідомляє «ТСН.ua». Президент 
наполягав на своєму баченні пе-
редвиборчої дискусії: провести 
найближчої неділі дебати на ста-
діоні, а в належну дату – зустріти-
ся у студії суспільного мовника. 
Зеленський наполягав на зустрі-
чі 19 квітня, але не в студії, а на 
стадіоні. 

Слід зауважити: гендиректор 
групи «1+1 media» Олександр 
Ткаченко заявив, що телеканал 
подасть в суд на Президента Пет-
ра Порошенка після того, як він 
«ганебно увірвався в ефір при-
ватної компанії, скориставшись 
статусом глави держави», а та-
кож «за минулі звинувачення на 
адресу каналу».

ЗАКОН ЯК ДИШЛО

Зеленський чекає Порошенка на стадіоні 19 квітня

За кандидата у президенти і шоумена Володимира 
Зеленського в другому турі виборів готові 
проголосувати 72,2% опитаних українців, які 
визначилися з вибором і підуть голосувати, а за чинного 
главу держави Петра Порошенка – всього лиш 25,4% 
респондентів. Ще 2,4% хочуть зіпсувати бюлетень. 
Про це свідчать результати опитування Київського 
міжнародного інституту соціології, проведеного з 9 до 
14 квітня, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з даними демографічного 
екзитполу, за кандидата в президенти 
Володимира Зеленського голосували 
виборці майже усіх вікових категорій 
та студенти. Тому портрет виборця 
Зеленського – переважно з вищою 
освітою (30,8%). Таким чином, 
Зеленський лідирує за критерієм 
освіченості виборця порівняно з Петром 
Порошенком, за якого проголосували 
тільки 21,8% українців з вищою 

освітою, і Юлією Тимошенко (11,7% 
освічених українців), передає видання 
«Страна». Студенти (респонденти 
з незакінченою вищою освітою) 
також віддали голоси Володимиру 
Зеленському (42,3%) порівняно з 
його опонентом Петром Порошенком 
(17,2%). І, навпаки, в групі виборців 
з незакінченою середньою освітою 
перевага кандидата Зеленського є 
мінімальною.

продовжувати Мінський процес. 
Хотілось би його розширити, до-
дати представників США і Вели-
кобританії».

Друга глобальна проблема 
України, на думку Володимира 
Зеленського, полягає у тому, що 
в Україну бояться інвестувати. 
Аби поліпшити інвестиційний 
клімат, він пропонує усунути тиск 

на бізнес з боку силових струк-
тур та створити окремий орган, 
що буде розслідувати економічні 
злочини.

Вкрай складним, проте ре-
альним у перспективі видаєть-
ся Володимиру Зеленському 
завдання повернення Криму. 
«Якщо ми переможемо – це буде 
перший крок до повернення Кри-

дивитися і слухати їх по телевізо-
ру, але й бути присутніми на них. 

«Сьогодні ж (14 квітня, – ВН) 
пройшов агітаційний мітинг Пет-
ра Олексійовича під стадіоном. 
Ми не беремо участі в агітаційних 
мітингах поки ще чинного гаран-
та Конституції», – підкреслив він.

Спікер штабу також зазначив, 
що закон не передбачає про-

ведення дебатів у будівлі або в 
приміщенні на суспільному теле-
баченні, як вказано в постанові 
ЦВК.

«Це вже адресація до поста-
нови ЦВК, але, при всій повазі, за-
кон стоїть вище від такої постано-
ви. У законі ніде не прописано, що 
дебати мають відбуватися в студії 
суспільного мовника за такою-то 
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21 квітня відбудеться другий 
тур президентських виборів
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ЛЮБОВ 
ЗА ГРОШІ

ЛЮДИ ПОРОШЕНКА 
КУПУЮТЬ ГОЛОСИ 
ВИБОРЦІВ

  Петро РОЙКО

10 квітня в селищі Олика 
Ківерцівського району простісінько 
у приміщені селищної ради 
представник кандидата Петра 
Порошенка роздавав людям гроші. 
Понад 700 тис. грн привезли, аби 
розплатитися з учасниками так 
званої мережі з підкупу виборців на 
користь чинного гаранта.

Самі ж «волонтери» зізналися, що при-
йшли отримати плату за свою буцімто без-
платну допомогу. «Агітатори отримують 
зарплату тут. Ми працювали у виборчий 
період, отримуємо тепер зарплату», – 
каже жінка.

Волиняни, залучені до мережі  з підку-
пу виборців на користь Петра Порошен-
ка, зізнаються в тому, як заводять людей 
на дільниці, контролюють голосування, 
а кому потрібно – наливають. А у випад-
ку, якщо приїжджає поліція, заявляють, 
що жодних виплат не було. Одкровення 
працівників мережі вдалося зафіксувати 
завдяки зніманням на приховану камеру 
депутата, який представився юристом 
штабу. Та йдеться лише про ті випадки, які 
вдалося зафіксувати. Незафіксованих ви-
падків – сила-силенна по всій області, як 
і по всій Україні.

Зі слів депутата Волиньради Олексан-
дра Омельчука, про заплановану виплату 
коштів йому вдалося дізнатися завдяки 
ініціативі з виявлення мережі з підкупу 
виборців, яку він започаткував у Facebook. 
До слова, наступного дня після оприлюд-
нення цієї резонансної інформації депута-
ту зателефонували в домофон невідомі із 
заявою: «До ранку ти не доживеш».

Як зазначає ТРК «Аверс», чоловік, який 
роздавав гроші, намагався втекти і навіть 
вдарив того, хто хотів його затримати. 
Його особу швидко встановили – це ко-
лишній юрист Київської міської державної 
адміністрації Владислав Шустер. Тепер він 
працює на одному з державних підпри-
ємств. У чоловіка слідчі виявили при собі 
720 тис. грн.

За фактом відкрито кримінальне про-
вадження. Йдеться про пропозицію, обі-
цянку або надання виборцю чи учаснику 
референдуму неправомірної вигоди. Три-
ває розслідування.

Факти підкупу виборців неабияк обу-
рили народних депутатів Ірину Констан-
кевич та Юрія Савчука, депутатів обласної 
та місцевих рад, громадських активістів. 
Про це вони заявили в ефірі телеканалу 
«Аверс».

«Інформація про мережу Порошен-
ка була вже протягом тривалого часу, а 
обкатували її ще під час виборів до ОТГ. 
Ми розуміли, що це була генеральна ре-
петиція перед президентськими вибора-
ми. Те, що відбулося в Олиці, – це тільки 
один з епізодів великого багатосерійно-
го фільму із назвою «Вибори Президен-
та по-українськи», – констатувала Ірина 
Констанкевич. З цього приводу народний 
депутат спрямувала відповідні звернення 
до ГПУ та МВС з вимогою дати належну 
правову оцінку таким діям.

з перших вуст ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧУК: 
«ЗЕЛЕНСЬКОМУ ВДАЛОСЯ 
ОБ’ЄДНАТИ ВСЮ УКРАЇНУ»

  Юлія ТЕРПЕЛЮК

Про президентські 
дебати, армію, 
заклики до агресії 

та про те, чого чекати 
напередодні другого 
туру виборів, в ефірі 
телеканалу «Аверс» 
розповів депутат 
Волинської обласної 
ради, укропівець 
Олександр Омельчук.

Сьогодні створюється вра-
ження, що в соціальних мережах 
та ЗМІ кандидати в президенти 
грають в такий собі пінг-понг у 
вигляді відеозвернень. Олек-
сандр Омельчук вважає, що чин-
ний Президент виявив слабкість 
у тому, що дозволив собі публіч-
но ображати Володимира Зелен-
ського.

«Думаю, що Володимир – 
дуже сильна і мудра людина. Він 
нав’язав свою гру гаранту, а той 
піддався. Тому що сьогодні він му-
сить усім доводити, що є сильним 
Головнокомандувачем та Пре-
зидентом. Але ми побачили його 
слабкість у тому, що він почав від-
крито ображати свого конкурен-
та Володимира Зеленського. Пет-
ро Порошенко каже, що завжди 
толерантно ставиться до всіх, але 
ви бачили, як на мітингах людей 
били, їх принижували й за будь-
яке питання виводили. Він сьо-
годні відкрив усі карти й показав 
себе з негативного боку, – зазна-
чає Олександр Омельчук. – Зда-
вання аналізів кандидатів у пре-
зиденти – це, звичайно, гарний 
початок, але я хотів би, аби вони 
ще й поліграф пройшли, щоб 
люди мали можливість поставити 
питання про Іловайськ, Дебаль-
цеве, розстріл Майдану, схему 
«Роттердам+», торгівлю на крові. 

Усім цікаво було б почути, правду 
каже кандидат чи обманює», – за-
значає депутат.

Як уже відомо, Петро Поро-
шенко погодився на пропозицію 
Володимира Зеленського про-
вести дебати на «Олімпійському». 
Укропівець переконаний, що По-
рошенку невигідно виходити на 
такий великий загал.

«На стадіоні буде безліч жур-
налістів, зокрема світових, які 
онлайн показуватимуть реакцію 
Президента на питання. Поро-
шенка запитують лише про те, 
що він хоче чути, а якщо людина 
ставить незручне запитання, то 
вона автоматично стає «агентом 
Кремля», – зазначає Олександр 
Володимирович.

Дебати Президент хоче про-
вести в кілька етапів, аби показати 
свої так звані сильні боки, зокре-
ма подискутувати про зовнішню 

політику, захист конституційних 
прав та свобод громадян.

«Що він може показати щодо 
зовнішньої політики в Україні? 
Те, що ми можемо забезпечити 
робочими руками Польщу, Пор-
тугалію, Іспанію, Німеччину. Чи 
він хоче світу показати, що Укра-
їна, навпаки, спеціалістів бере з 
інших країн, щоб зміцнити свою 
державу? І про конституційні 
права та свободи, половину з 
яких не виконують і виконувати 
при ньому не будуть. Де розсліду-
вання у справі Катерини Гандзюк, 
щодо інших вбивств журналістів, 
активістів, розстрілу Майдану, де 
прізвища людей, які вчинили ці 
злочини?» – висловив свою дум-
ку депутат.

Нині представники деяких 
політичних сил та екс-нардепи 
кажуть, що оголошують війну 
проти 30% виборців (згідно з да-

ними ЦВК, це понад 5,6 мільйона 
українців). Укропівець вважає, 
що заклики до війни та агресії за 
ці тижні вже досягли апогею.

«СБУ має арештовувати тих 
людей, які закликають до по-
встання чи знищення громадян. 
Прихильники Порошенка раді-
ють цьому. Але найбільше мене 
дивує, що працівники інститутів, 
академій, університетів підтри-
мують всі ці лозунги і поширюють 
у соцмережах. Чого вони можуть 
навчити наших дітей, окрім як 
вбивати та знищувати? Сьогодні 
Зеленському вдалося об’єднати 
всю Україну. І я не бачу з його 
боку якогось негативу, лише по-
зитивні гасла», – зазначає Олек-
сандр Омельчук.

Політик також зауважив, що 
в першому турі виборів активно 
працювала мережа з підкупу ви-
борців. Це відбувалося майже в 
кожному селі.

«У день виборів я їздив Ківер-
цівським та Рожищенським ра-
йонами. Система підкупів діяла 
в кожному селі. Наразі до мене 
доходить інформація, що зараз 
цю мережу активно вдоскона-
люють – добирають членів ДВК, 
яким обіцяють по дві-три тисячі 
за роботу. Люди в селі про все це 
розповідають, потрібно лише ви-
їхати на місця, – каже депутат. – З 
приводу правопорушень, які я 
фіксував, було написано заяви в 
правоохоронні органи. 

Потрібно збирати дані про 
порушників, аби після зміни вла-
ди їх притягнули до відповідаль-
ності за законом».

Укропівець вважає Зеленського сильнішим за Порошенка

з особистого архіву

авторитетно

  Олена СЕМЕНОВА

Про вибори Президента 
України, підкуп 

виборців та брудні 
методи, які використовує 
чинна влада, в ефірі 
телеканалу «Аверс» 
розповів укропівець, 
депутат Луцької міської 
ради, радник Луцького 
міського голови Ігор 
Поліщук.

«Після першого туру вибо-
рів інформаційне поле з кожним 
днем все більше наповнюється 
негативом, а напруга лише зрос-
тає. Я був дуже здивований, коли 
після першого туру Петро Поро-
шенко сказав, що почув молодь, 
почув усіх виборців і, не зробив-
ши жодних висновків, далі про-
довжив будувати виборчу кампа-
нію на протиставленні себе тим 
виборцям, які проголосували не 
за нього. Йдеться про 84% гро-
мадян, які взяли участь у голо-
суванні, – зазначає Ігор Поліщук. 
– Після першого туру виборів я 
думав, що з боку Петра Порошен-
ка будуть якісь рішучі кроки, які 
свідчитимуть про те, що він гото-
вий реалізовувати позитивні для 
країни й українського суспіль-
ства зміни, а натомість двічі здав 
аналізи, в одному з радіоефірів 
збрехав, що протягом п’яти років 
не знав про корупцію, та зняв ро-
лик, у якому Зеленського збиває 
вантажівка. На жаль, такого низь-
копробного, цинічного й агре-
сивного чорного піару країна ще 
не бачила. Сьогодні всю Україну 
Президент завісив бордами, на 
яких зображені він і Володимир 

має менше політичного досвіду, 
проте сьогодні ми бачимо, що 
суспільство потребує саме таких 
людей – нехай і без колосального 
досвіду, але з великим бажанням 
працювати на благо країни. Нато-
мість у Петра Олексійовича є до-
свід, проте він переважно вико-
ристовує його не для досягнення 
інтересів країни та українців, а 
для досягнення власних інтере-
сів та збагачення себе й свого 
оточення».

Насамкінець Ігор Полі-
щук зазначив, що Україна має 
об’єднатися незалежно від того, 
хто стане президентом.

«Держава має швидко ви-
значити для себе конкретні цілі 
й стратегію щодо досягнення 
успіху в багатьох сферах життя, 
повернення хоча б частини за-
робітчан та залучення інвести-
цій, розвитку економіки, підви-
щення соціальних стандартів та 
рівня життя загалом. Бо якщо й 
далі будуть така економічна си-
туація і така соціальна політика, 
перед Україною постануть великі 
загрози, – каже політик. – Після 
21 квітня потрібно буде відклас-
ти всі чвари, закачати рукава і 
працювати на результат. До речі, 
Петро Порошенко у 2013 році за-
явив, що зміни або відбуваються 
швидко, або не відбуваються ні-
коли. Ми бачимо, що п’ять років 
його правління минули, а зміни, 
на жаль, не відбулися. Тож він сам 
визнає, що зміни за його правлін-
ня уже не відбудуться ніколи», – 
зазначив укропівець.

ІГОР ПОЛІЩУК: «КРАЇНА 
ПОТРЕБУЄ РІШУЧИХ ЗМІН»

На думку Ігоря Поліщука, Петро Порошенко не зміг 
скористатися нагодою змінити країну на краще

Путін. На щастя, в Луцьку немає 
такої масовості цих бордів з Пу-
тіним, як в інших містах. Дякую 
відповідальним і свідомим пред-
ставникам рекламного бізнесу, 
які відмовилися розміщувати в 
місті ці ганебні й незрозумілі пе-
редвиборні зображення. Після 
першого туру виборів чинний 
Президент, на жаль, перетво-
рився на відеоблогера й активно 
записує чергові відеозвернення 
з приводу дебатів замість того, 
щоб за три тижні перерви між 
першим і другим турами зробити 
щось достойне», – каже політик.

Ігор Поліщук зазначає, що Пет-
ро Порошенко перетворився на 
того, хто лише намагається наздо-
гнати Володимира Зеленського в 
цій виборчій кампанії. Виникла і 
плутанина щодо самої дати прове-
дення дебатів, адже Порошенко, 
наголошуючи на тому, що дебати, 

згідно з законом, мають відбутися 
19 квітня, сам призначив їх на ста-
діоні 14 квітня. І, заплутавшись у 
заявах, заперечив сам собі.

«Очевидно, що дебати відбу-
дуться 19 квітня. Це остання со-
ломинка, за яку вхопився Поро-
шенко, щоб хоч якось покращити 
свій рейтинг. Будь-кому в Україні 
на дебатах з ним було б нелегко, 
адже він має видатний актор-
ський талант, неабияке вміння 
маніпулювати й подавати не-
правдиву інформацію, видавати 
бажане за дійсне, – переконаний 
укропівець. – З такими вміння-
ми йому буде нескладно облити 
брудом Зеленського, але відмити 
себе від того бруду, яким Петра 
Порошенка заплямували його 
друзі, бізнес-партнери й він сам, 
буде неможливо. Хоча політична 
кар’єра Володимира Зеленсько-
го розпочалася нещодавно і він 

Команда Порошенка грає нечесно 
й витрачає на це шалені кошти

vl.npu.gov.ua

lutskrada.gov.ua
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ОСВІТЯНАМ – 
ГІДНУ ЗАРПЛАТУ

  Дарина ТИХА

Проект закону «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо відновлення справедливості 
у питанні оплати праці педагогічним 
працівникам закладів дошкільної 
і позашкільної освіти» дозволить 
збільшити заробітну плату працівникам 
дошкільної та позашкільної освіти. 
Про це заявила народний депутат від 
УКРОПу, одна зі співавторів документа 
Ірина Констанкевич.

«Своїми положеннями законопро-
ект відновить справедливість щодо 
оплати праці педагогічним працівникам 
закладів дошкільної та позашкільної 
освіти, оскільки за теперішніх обставин 
ті педагоги, вихователі, які відповіда-
ють за життя та здоров’я наших дітей, 
їхній розвиток, формування особистос-
ті, дозвілля у вільний від навчання час, 
отримують заробітну плату, нижчу за 
мінімальну», – констатує нардеп.

Підвищення оплати праці педагогіч-
них і науково-педагогічних працівників 
було закріплено ще 2017 року законом 
«Про освіту». Однак законодавець не 
вніс зміни в низку профільних законів, 
у зв’язку з чим ці норми досі не викону-
ються. 

Положеннями законопроекту за-
пропоновано встановити посадовий 
оклад педагогічного працівника закладу 
дошкільної освіти й закладу позашкіль-
ної освіти найнижчої кваліфікаційної 
категорії в розмірі трьох мінімальних за-
робітних плат. А посадовий оклад кож-
ної наступної кваліфікаційної категорії 
підвищується не менш ніж на 10%. При 
цьому приватні заклади можуть вста-
новлювати інші умови.

«Педагогічним працівникам закла-
дів дошкільної й позашкільної освіти 
встановлюють доплати за наукові сту-
пені та вчені звання, а також щомісячні 
надбавки за вислугу років. Понад три 
роки – 10%, понад 10 років – 20%, понад 
20 років – 30% посадового окладу», – 
підкреслила Ірина Констанкевич.

Ще однією важливою нормою є що-
місячна доплата працівнику, який про-
йшов сертифікацію, у розмірі 20% поса-
дового окладу.

захист прав презумпція… шахрайства  Олена МОРОЗ

Кілька місяців 
поспіль у центрі 
Луцька та 

неподалік Старого ринку 
щодня стоять молоді 
жіночки, які тримають у 
руках саморобні папки 
з інформацією про стан 
здоров’я дітей. Деякі 
з цих представниць 
ромської національності 
жебрають мовчки, а інші 
голосять на всю вулицю. 
Стенають, вичавлюючи 
з перехожих співчуття 
і... гривні. У їхніх 
торбах за кілька годин 
назбируються чималі 
суми. Кидають їм і по 
п’ятдесят, і по двадцять 
гривень. Також чимало 
подають (здебільшого 
пенсіонери) і дрібніших 
купюр.

ТАКІ «ХВОРІ» РОМИ
Щойно підходимо до однієї 

з них, аби ознайомитися із до-
кументами та інформацією про 
«хворобу» дитини, перефарбо-
вана у світлий колір циганка враз 
кидається захищати папірці. І по-
чинає, до речі, лякати... поліцією, 
яка, з її слів, має затримати за те, 
що цікавимося паперовою час-
тиною тих махінацій. Щойно ска-
завши, що готова спілкуватися 
з правоохоронцями, враз жінка 
ромської національності заходи-
лася волати на всю вулицю про 
те, що буцімто я чіпляюся до неї, 
оскільки п’яна. Вона навіть запах 
від мене почула. І це тоді, коли 
через проблеми зі здоров’ям я 
взагалі не можу випити й грама 
спиртного. 

Утім довелося жебрачці все 
одно підвестися з колін і дреме-
нути навтьоки. Звісно, разом із 
документами про начебто сер-
йозне захворювання дитини та 
пакунком випрошених у людей 
грошей.

Однак через кілька годин 
вона знову повернулася на своє 

ЦИГАНСЬКИЙ 
ЖЕБРАЦЬКИЙ 
СИНДИКАТ

im
k.net.ua

Ірина Констанкевич домагається 
підвищення зарплатні працівникам 
дошкільної та позашкільної освіти

ДЕ ЛУЦЬК, А ДЕ… 
ЗАКАРПАТТЯ

У колишнього міліціонера, 
який працював на керівних поса-
дах у цій структурі, я поцікавила-
ся, чому так відбувається. На що 
офіцер мені відповів, мовляв, у 
тієї циганської банди є керівник-
організатор. Він, очевидно, до-
мовився з диспетчерами лінії 
«102», щоб ті повідомляли про 
подібні звернення. Тому й тікали 
цигани, коли до них їхали екіпажі 
патрульних. 

Щойно я про це сказала дис-
петчерам, цього разу ромів ніхто 
не попередив. Патрульні їх затри-
мали. І повезли в міський відділ 
поліції, звідки одразу... відпусти-
ли. Бо не побачили у діях цига-
нок ознак злочину. Це дрібниці, 
певне, що приїхали роми в Луцьк 
давно аж із Закарпаття. Ніхто ні-
коли не перевіряв їхнього місця 
проживання і, тим більше, ме-
дичної документації, де начебто 
написано про хвороби їхніх ді-
тей. Так само дрібниці, певне, що 
останні живуть і виховуються не з 
ними, а в інтернатах. Головне, що 
циганки просять гроші для отих 
дітей. Звісно, щоб не впізнавали 
їхнє циганське походження, пе-
рефарбовуються. А потім сідають 
просто на асфальт, де найчастіше 
ходять перехожі, і врешті-решт 
рахують чималі прибутки.

Уявіть, яка це вигідна спра-
ва! Навіщо ж їм працювати?!. Тим 
паче, люди навіть не придивля-
ються до них. І, звісно, не цікав-
ляться тими затертими медични-
ми папірцями.

А в нашої доблесної поліції на 
це одна відмазка. Не переслідує, 
мовляв, нині закон за жебрацтво. 
Тим паче, що для того, аби звину-
ватити циганів у шахрайстві, тре-
ба добряче попрацювати. 

Та й з іншого боку, краще і ви-
гідніше стражам правопорядку 
щось з ромів стабільно мати. Не 
секрет, що набагато прибуткові-
ше у нашій державі кришувати, 
аніж проти жебрацького бізнесу 
виступати...

«робоче» місце. Стала навко-
лішки просто посеред тротуару 
і відкрила свої чарівні папку й 
торбу. Щойно учергове набли-
зилася до неї, вона швидко ки-
нулася навтьоки. Проте цілими 
днями стояти й ганяти її у мене 
немає ані бажання, ані можли-
вості.

Натомість правоохоронці, 
яким я зателефонувала, захо-
дилися пояснювати, що немає у 
таких діях циганки складу адмі-
ністративного правопорушення. 
Точніше, жебрацтво вже не забо-
ронене законом і циганок, мов-
ляв, ніхто не зможе притягнути 
до відповідальності. Можливо, й 
так. Однак ці особи діють у складі 
організованої групи. Інформацію, 
яку вони демонструють людям, 
аби видурити у них пожертви, 
ніхто і ніколи не перевіряв. Такі 
відомості й не можуть бути до-
стовірними. Оскільки сидять ци-
ганки на своїх «робочих» місцях 
впродовж щонайменше півроку і 
щодня. Логічне запитання: а де ж 

у цей час перебувають їхні «хво-
рі» діти?

НЕ ДУРИТИ НЕ 
ВМІЮТЬ

Наступного дня циганки, як 
розповідають очевидці, знову 
з’явилися на своїх «робочих» міс-
цях . Проте почали «працювати» 
не відразу. Одна з них стала не-
подалік обмінника валюти на ву-
лиці Лесі Українки навколішки й 
заголосила. Звісно, просила про 
допомогу. Люди йшли, кидали 
гроші, у цей час я знову зателе-
фонувала в поліцію. Близько до 
циганки не підходила. Вона мене 
не бачила. Та щойно до місця 
під’їжджала група патрульної по-
ліції, жебрачка схоплювалася і 
швидко простувала вулицею. 

Правда, через деякий час 
вона поверталася на свою «бо-
йову позицію». Я знову телефо-
нувала до поліції. І знову, щойно 
патрульні наближалися до вказа-
ного місця, циганка швидко під-
водилася й тікала.

w
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хто кого?

  Борис ХВИЦЬ

Голова Маневицької 
РДА Андрій Линдюк 
намагається виправ-
дати бездіяльність 
Волинської ОДА, пе-
реклавши відпові-
дальність на Волин-
ську облраду.

ДМИТРО ДУБНЯК: «ВИПРАВДАТИ 
БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ОДА НЕ ВИЙДЕ»

«11 квітня на сесії Маневицької 
районної ради депутати нібито «од-
ноголосно», а точніше, 20 з 34 де-
путатів районної ради підтримали 
звернення до голови Волинської 
обласної ради Ігоря Палиці та його 
заступників, щоб вони скликали 
позачергову сесію, – повідомив у 
Facebook керуючий справами вико-
навчого апарату облради Дмитро 
Дубняк. – Було озвучено, що дер-
жава виконала низку зобов’язань 
і вже фактично з 1 січня є гроші 
на будівництво амбулаторій (на 
Маневиччині в селах Троянівка та 
Прилісне), є 25 мільйонів гривень 
залишку освітньої субвенції, а та-
кож понад 400 мільйонів гривень 
на ремонти доріг. Та для того, щоб 
ці кошти могли використовувати 
на благо волинської громади, по-
трібне технічне рішення облради. 
Також голова РДА Андрій Линдюк 
додав, що чи то свідомо, чи то че-
рез свою закордонну зайнятість, 
або через байдужість до проблем 
волинян, вже п’ятий місяць Ігор Па-
лиця не проводить сесії обласної 
ради».

Зі слів Дмитра Дубняка, сесії 
обласної ради відбуваються у вста-
новлені чинним законодавством 
терміни. Так, на сесії, яка проходила 
26 вересня під головуванням Іго-
ря Палиці, обласна рада виконала 
низку своїх зобов’язань. Облрада 

ще шість місяців тому спрямувала 
кош ти Департаменту регіонального 
розвитку та ЖКГ Волинської ОДА на 
будівництво амбулаторій у селі Тро-
янівка (5,58 млн грн) та в селі При-
лісне (5,85 млн грн). По об’єкту в 
селі Троянівка минулоріч проведе-
но два тендери й укладено договір 
підряду на 6,25 млн грн. По об’єкту 
в селі Прилісному також проведено 
два тендери і укладено договір під-
ряду на 9 млн грн. Коштів, які виді-
лила обласна рада, було цілком до-
статньо на початок та продовження 
будівництва. Проте аванс підрядни-
кам не було сплачено облдержадмі-
ністрацією.

У березні ОДА знову подала 
проект змін до «незаконного», на 
їхню думку, рішення, де просять ви-
ділити кошти на будівництво тих же 
амбулаторій.

«Щодо 400 млн грн на ремонт 
доріг, то повідомляю, що станом 
на сьогодні перелік на 2019 рік 
об’єктів будівництва, реконструк-
ції, капітального та поточного 
ремонту автомобільних доріг за-
гального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комуналь-
ної власності у населених пунктах 
остаточно не погоджений та не 
затверджений Волинською ОДА. 
Тому закиди в бік Волинської об-
ласної ради тут недоречні», – до-
дав посадовець.

Також, з його слів, освітня суб-
венція має цільове призначення, 
в тому числі на облаштування 
санвузлів у школах області. «Щодо 
залишку 25 млн грн освітньої суб-
венції. Пропозиції щодо її розподі-
лу ні від ОДА, ні від вас як голови 
Маневицької райдержадміністра-
ції не надходили. А не надходили, 
можливо, саме тому, що вам не 
болить це питання. Адже саме ви 
як керівник райдержадміністрації 
є рекордсменом з необлаштова-
них санвузлів у 12 школах. Пане 
Линдюк, зробіть хоч щось для Ма-
невицького району перед своїм 
звільненням, побудуйте дітям обі-
цяні санвузли в школах, а не про-
буйте критикувати голову обласної 
ради», – звернувся Дмитро Дубняк 
до Андрія Линдюка.

Нагадаємо, раніше голова Ма-
невицької РДА відзначився блоку-
ванням утворення Колківської ОТГ. 
Також він відомий тиском на грома-
ду, яка вирішила співпрацювати з 
КП «Волиньприродресурс». Голова 
Волиньради Ігор Палиця заявив, що 
цим Андрій Линдюк дискредитує 
обласне та вище керівництво дер-
жави. «І коли Порошенко говорив, 
що не допустить чиюсь вотчину, 
то, можливо, він говорив про таких 
місцевих князьків, як ви», – заявив 
Ігор Палиця, звертаючись до Андрія 
Линдюка.

Жебраків годі притягнути до відповідальності
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Діла добрих оновлюються – діла злих гинуть. Тарас Шевченко

  Марта ЮЛАНТОВА

екологія

ІРИНА 
КОНСТАНКЕВИЧ 
ВИМАГАЄ ВІД 
ВОЛОДИМИРА 
ГРОЙСМАНА 
ЗАЛАГОДИТИ 
ПРОБЛЕМИ 
ВОЛИНСЬКИХ 
АТОВЦІВ

  Петро РОЙКО

Учасники АТО/ООС можуть 
першочергово отримувати 

надiли незалежно від площі 
земельних ділянок, право оренди 
на які було продано. Однак 
насправді ситуація далека від 
ідеалу.

Волинянам масово відмовляють в 
отриманні земельних ділянок, а якщо 
боєць набридає районному управлінню 
земельних ресурсів чи обласному Держ-
геокадастру частими відвідинами, то ді-
лянку таки виділяють. Щоправда, у сотнях 
кілометрів від цивілізації, занедбану та без 
комунікацій.

Під час робочих візитів народного де-
путата Ірини Констанкевич районами та 
селами волинського Полісся до неї постій-
но звертаються учасники АТО/ООС та чле-
ни сімей загиблих бійців щодо виділення 
земельних ділянок для будівництва та об-
слуговування житлових будинків, ведення 
селянського господарства, садівництва, 
індивідуального дачного будівництва. Не-
абиякою проблемою стала і електрифіка-
ція житлових масивів, адже обленерго ви-
магає від них непідйомні суми. 

Шукали підтримки волинські захисни-
ки і в народного депутата Ірини Констан-
кевич. Їхні проблеми ніколи не лишаються 
без уваги нардепа, тож відповідний запит 
вона озвучила Прем’єр-міністру Володи-
миру Гройсману. 

«Під час засідання круглого столу з пи-
тань підтримки демобілізованих і членів 
їхніх сімей, а також родин загиблих у Ківер-
цівському районі до мене звернулися люди 
з проханням залагодити проблеми елек-
трифікації житлових масивів, де вони є за-
будовниками. Волиняни вказують на свою 
неспроможність оплатити високу вартість 
підключення будинків до електричних ме-
реж», – йдеться у депутатському запиті.

Аналогічні звернення надходять до 
нардепа від учасників АТО/ООС з Камінь-
Каширського, Любешівського та Мане-
вицького районів. Водночас в Україні 
надають суттєву державну підтримку гро-
мадянам щодо придбання доступного 
житла. Однак це стосується лише тих, хто 
вирішив придбати житло у новозбудова-
них багатоквартирних будинках, що ак-
туально для жителів міст та приміських 
територій. Проте аналогічна державна 
підтримка для жителів сільської місцевості 
наразі відсутня.

Укропівка вимагає від глави уряду роз-
робити дієвий механізм зниження вартос-
ті робіт з електрифікації нових житлових 
масивів, де забудовниками є громадяни 
з числа демобілізованих учасників АТО/
ООС  і членів їхніх сімей, а також родин за-
гиблих воїнів.

захист правСВІТЯЗЬ ПОТЕРПАЄ 
ВІД ЗМІНИ КЛІМАТУШацькі озера, 

розташовані на території 
Любомльського та 

Шацького районів, належать 
до однієї з найбільших озерних 
систем Європи. Для України 
ці водойми цінні не лише як 
унікальна екосистема, але і як 
відомий курорт, який щорічно 
відвідують десятки тисяч людей. 

Однак на початку 2000-х років екологи 
заговорили, що поліським озерам загрожує 
серйозна небезпека. Внаслідок розробки у 
Білорусі  Хотиславського кар’єру вони мо-
жуть обміліти. Щоосені працівники науко-
вого відділу Шацького національного при-
родного парку (ШНПП) реєструють сезонне 
зниження рівня води у Світязі. Фахівці пояс-
нюють таке явище по-різному. 

ЕКСКУРС У МИНУЛЕ
Шацький природний національний парк 

створили у 1983 році на площі 32500 га. Міс-
цеві та столичні науковці доклали чимало зу-
силь, аби зберегти  для нащадків унікальну 
поліську природу та один з найбільших при-
родних озерних комплексів Європи. 

У 2011 році ШНПП отримав статус три-
стороннього біосферного резервату «За-
хідне Полісся». До його складу також уві-
йшли Поліський парк Народовий (Польща) 
та Державний заказник Прибузьке Полісся 
(Білорусь). 

Тоді коли в Україні посилювали охорону 
Шацького поозер’я, у Білорусі лобіювали 
розробку Хотиславського кар’єру. Унікаль-
не родовище піску і крейди розташоване в 
Брестській області. У білоруських інтернет-
ЗМІ нам вдалося відшукати інформацію, що 
ці поклади виявили ще за часів СРСР. Але 
радянські вчені дійшли висновку, що роз-
робляти кар’єр без шкоди для унікальної 
екології Шацьких озер неможливо. У Москві 
тоді вирішили заморозити проект. Та коли 
СРСР розпався, білоруси взялися видобува-
ти пісок. 

Першими на сполох забили науковці. У 
вересні 2015 року на брифінгу у Верховній 
Раді, який зініціював нардеп Ігор Гузь, свою 
думку висловив доктор біологічних наук Во-
лодимир Щербак:

– Унаслідок роботи Хотиславського 
кар’єру ми втрачаємо Шацький національ-
ний природний парк. Глибину розробки ро-
довища піску  заплановано до 70 метрів. Він 
може забрати всю воду з українських озер. 
Поступове обміління призведе до втрати 
генетичного розмаїття не лише Полісся, а й 
України. Ми вже реєструємо зменшення кіль-
кості видів водоростей, безхребетних, риб. 

На цьому ж брифінгу тодішній директор 
ШНПП Володимир Захарко зазначив, що за-
гроза обміління і зникнення озера Світязь – 
зовсім не надумана. Роботи на Хотиславсько-
му кар’єрі руйнують біосферу Світязю і 
можуть призвести до того, що з найбільшого 
озера України вийде кілька невеличких міл-
ких. Понад те, постраждати можуть й інші во-
дойми карстового походження, розташовані 
неподалік. 

В ОБМІЛІННІ БІЛЬШЕ 
ВИНЕН КЛІМАТ?

Готуючи публікацію, ми звернулися по 
коментарі до різних фахівців. І їхні думки 
розділилися. 

Марія ХРИСТЕЦЬКА, 
директор Шацького національного 
природного парку:
– Наразі рівень води у Світязі в межах 

норми. Наші наукові працівники регуляр-
но проводять відповідні заміри протягом 
35 років. Моніторимо власними зусиллями, 
держава на це коштів не виділяє. Маємо при-
бутки від власної господарської діяльності.  

Найнижчий рівень води в озері фіксува-
ли у 2015 році. Це був результат бездощо-
вих літніх місяців і безсніжних зим. Минулої 
осені вода в озері відступила від берега, од-
нак нині рівень нормалізувався. Ще навесні 
розтане крига і води додасться. Роботи на 
Хотиславському кар’єрі не завдають шкоди 
водоймі. Ми листуємося з білоруськими ко-
легами, вони інформують, що наразі копають 
пісок. Ці роботи не порушують рівня води. 

Борис БАБЕЛЯС, 
голова обласної організації 
Товариства лісівників України:
– На жаль, усі водойми каскаду Шацьких 

озер міліють. Минулої осені у Світязі вода ві-
дійшла від берега на 100 метрів. І хоча навес-
ні вона піднімається, та не досягає того рівня, 
який був два-три роки тому. Загалом в Укра-
їні за останні три роки випало катастрофіч-
но мало опадів. Клімат вносить корективи: 
зима – без снігу, літо – без дощів. Хоча озера 
карстового походження живляться підзем-
ними водами, ґрунтові води теж відіграють 
роль. За офіційними статистичними даними, 
торік рівень ґрунтових вод опустився на 1 м 
30 см. Не останню роль відіграє пристрасть 
поліщуків до копанок на обійстях. І це не ма-
ленькі ямки, а великі й глибокі, в яких розво-
дять рибу. 

Павло ЯЩЕНКО,
старший науковий співробітник відділу 
охорони природних екосистем 
Інституту екології Карпат НАНУ:
– Наразі не можу стверджувати, що роз-

робка Хотиславського кар’єру загрожує 
Світязю. Науковці регулярно спостерігають 
сезонні коливання рівня води в озері. Тричі 
на рік в один і той же час вимірюють його  
глибину і не фіксують різких змін. Не свідчать 
про якісь загрози і рослини, які є найчутли-
вішими показниками змін. Найімовірніше, 
рівень води залежить від того, наскільки 
сніжною була зима чи дощовим літо.  Справ-
ді, видобуваючи пісок, білоруси відкачують 
воду. Але ж вони теж розуміють, якими мо-
жуть бути наслідки. За найпесимістичнішим 
варіантом, озеро може «піти» за тиждень. 
Така особливість карстових водойм. 

Я привернув би увагу до іншого питан-
ня – на осушені болота наступає ліс. А дере-
ва, як відомо, «п’ють» багато води. Клімат змі-
нився, на Поліссі вирощують кавуни і вони 
дозрівають. Спека сприяє розповсюдженню 
шкідників, гинуть сосни. Заростає озеро Не-
чимне, яке треба чистити. Осушену Прип’ять 
слід або проорати, або вже нехай росте ліс. 
Будемо мати дрова.       

Володимир ЗАХАРКО, 
екс-директор ШНПП, заступник 
директора ДП «Прибузьке ЛГ»:  
– Протягом останнього десятиріччя рі-

вень води в Світязі почав падати. Ще п’ять-сім 
років тому помітного впливу на водні об’єкти 
не було. Рівень ґрунтових вод серйозно впав. 
Наприкінці сезону відпочинку коси на озері 
заходять в акваторію на 50-80 метрів. Рівень 
води падає в межах метра – який рік більше, 
який менше. Це – наслідок роботи Хотислав-
ського кар’єру. Він працює на великих потуж-
ностях, іде відкачування ґрунтових вод – 15-
17 кубів на добу. Біля кар’єру збудовано два 
потужні заводи, які виробляють будматеріа-
ли. Пісок видобувають відкритим способом, 
нині заглибилися на 20 метрів. Якщо об’єкт 
влізе в карстові пустоти, то за короткий 
проміжок часу може знизитися рівень води 
в озерах. Від кар’єру до озера Пісочного – 
16 кілометрів, до Світязю – 21, до Турського 
і Святого – 5-6. 

Кілька років тому ми побували у Білорусі 

біля кар’єру. Вся територія обгороджена. По 
периметру на віддалі 5 кілометрів прикріп-
лені таблички «Проїзд заборонено». Думаю, 
це видобування загрожує і їм. У селах  Мало-
ритського району за кілька кілометрів від 
кар’єру зникає вода у криницях, страждають 
лісові насадження. 

Наші сусіди в Європі прекрасно розу-
міють: озера – не тільки вода. Це ще й ліси, 
птахи, тварини. Зрештою, унікальні болота. 
Але природа не чекає і рятується сама – до-
помагають бобри. Їхні загати притримують 
озерний і ґрунтовий рівень води.

Прикро, що на тристоронніх зустрічах 
білоруси відмовчуються, коли ми починає-
мо говорити про обміління Світязю. Прикро, 
що на брифінг у Верховній Раді в 2015 році 
влада не відреагувала. Цю проблему треба 
розв’язувати на рівні МЗС, уряду і Прези-
дента. Бо за 30 років роботи Хотиславського 
кар’єру викачають десятки мільйонів кубів 
води (на кожен видобутий кубометр крей-
ди буде відкачано 10 кубометрів води), що 
пропорційно до третини водних ресурсів 
Волині. 

Тому його розробка може призвести до 
порушення водоносних горизонтів, які жив-
лять Шацькі озера. Це зумовить інтенсивне 
зниження рівня ґрунтових вод, погіршення 
гідромеліоративного стану осушених зе-
мель, умов водопостачання та обміління 
озер. Однак білоруси не втомлюються каза-
ти, що розробка кар’єру не зашкодить при-
родним водоймам Волині. 

Ігор ГУЗЬ, 
народний депутат України: 
– Обміління Світязю – велика проблема. 

Однак фахівці ШНПП кажуть, що глибина 
водойми коливається залежно від кліматич-
них умов. І 30 років тому рівень води в озері 
падав, коли були безсніжні зими та скупі на 
дощі літа.

Цією проблемою я опікуюся з 2012 року, 
відколи балотувався в цьому виборчому 
окрузі. Комісія з фахівців ШНПП постійно мо-
ніторить рівень води в озері. Щоб стверджу-
вати, як розробка кар’єру впливає на стан 
водойми, треба проводити дорогі професій-
ні дослідження. А наукові оцінки впливу на 
Світязь має давати Мінекології. 

ПИТНА ВОДА БУДЕ 
ДОРОЖЧОЮ ЗА БЕНЗИН

Представник прес-служби обласного 
лісомисливського господарства Сергій Цю-
риць вважає, що видобуток піску в Хотислав-
ському кар’єрі – різновид війни. А точніше, 
війни за прісну воду. 

– Відомо, що у поліській зоні найбільші 
запаси прісної води. Нам треба боротися за 
кожен кубометр життєдайної рідини. А ми 
її забруднюємо, замулюємо, віддаємо біло-
русам. Воду треба затримувати. Бо невдовзі 
вона буде дорожчою за золото.

На його думку, розробка кар’єру – не ко-
рінь проблеми. Люди пробивають свердло-
вини, роблять копанки на глибину до п’яти 
метрів. Це порушує баланс лісу, води, фауни і 
флори. У результаті необдуманих дій людини 
літр питної води може коштувати дорожче за 
літр бензину. А від цього  постраждають усі.  

volynnew
s.com

Аби отримати земельну ділянку, 
потрібно пройти сім кіл пекла

Фахівці кажуть, що водоймі нічого не загрожує
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k.net.ua
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У Вербну неділю заборонено працювати
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садівництво

21 квітня православні 
відзначатимуть 

Вербну неділю – Вхід 
Господній в Єрусалим. 
Це християнське свято 
відзначають у шосту 
неділю Великого Посту, за 
тиждень до Великодня.

Згідно з переказами, цього дня 
Ісус на осляті в’їхав у Єрусалим, а 
жителі вітали Його пальмовими 
гілками. Наша пальма – це верба, 
пухнасті бруньки якої розквітають в 
цей час. Саме тому у Вербну неділю 
гілочки верби освячують в храмі під 
час святкового богослужіння.

Освячені котики встромляють 
за образи та зберігають протягом 
року до наступних Великодніх свят. 
Вважається, що вони оберігають 
дім, приносять здоров’я, достаток 
і успіх. Освячена вербова гілочка 
може захистити будинок від блис-
кавки і пожежі, а господарів – від 
злиднів та інших неприємностей. 
Торішні гілочки верби не можна 

  Олена СЕМЕНОВА

Останнім часом 
лохина стає все 
більш популярною 

культурою не лише в 
європейських країнах, а й в 
Україні. 

Все більше садівників прагнуть 
виростити кущики зі смачними, ві-
тамінними й дуже корисними яго-
дами на власній присадибній ді-
лянці. Зокрема на Волині першим 
вирощувати цю культуру в контей-
нерах почав доктор сільськогоспо-
дарських наук, професор кафедри 
лісового і садово-паркового гос-
подарства біологічного факультету 
Східноєвропейського національ-
ного університету імені Лесі Укра-
їнки Михайло Шевчук. На ділянці 
в нього росте 34 сорти лохини. 
Тож детальніше про те, чим цінна 
ця ягода, та про особливості її ви-
рощування – у розмові з Михайлом 
Йосиповичем. 

– Чому цю ягоду так цінують 
за кордоном, а останнім часом і 
в Україні? 

– У давнину лохину називали 
ягодою здоров’я, і недарма. Вчені 
зі США дослідили, що ці ягоди дуже 
багаті на різноманітні вітаміни, біо-
логічно активні компоненти, макро- 
та мікроелементи. Лохина має дуже 
високий рівень антиоксидантних 
властивостей, а тому здатна запобі-
гати розвитку онкологічних захво-
рювань та уповільнювати процеси 
старіння. Ці ягоди багаті на фолієву 
кислоту, тому їх радять вагітним. 
Окрім цього, ягода здоров’я є низь-
коалергенною, завдяки чому фахівці 
радять давати її маленьким діткам. І, 
звісно, лохина дуже смачна.

– Розкажіть, як виростити ло-
хину в контейнері.

– Нині нерідко можна почу-
ти, що технологія вирощування 
ягідних культур в контейнерах є 
новою. Насправді ж вона давно 
апробована. Щоправда, підходити 
до цієї справи потрібно дуже сер-
йозно і обов’язково врахувати дея-
кі нюанси. Передусім ця технологія 
передбачає висаджування дворіч-
них саджанців із горщиків об’ємом 
півтора-два літри в контейнери по 
15-20 літрів. Їх потрібно дорощува-
ти там протягом двох-трьох років з 
майбутнім пересаджуванням в кон-
тейнери ємністю 50-60 літрів. Тому 
дуже важливим є підбір субстрату. 
Він має гарно акумулювати воду й 
елементи живлення і віддавати їх 
лохині. Окрім цього, субстрат має 
підтримувати потрібну кількість 

ЗА ТИЖДЕНЬ – ВЕЛИКДЕНЬ

ХОЧЕШ ЛОХИНИ? 
ВИРОСТИ В САДУ!

викидати: їх треба спалити або від-
нести в храм. Деякі господині роз-
палюють ними піч, коли випікають 
паску.

Наші предки робили з вербо-
вих гілочок оберіг. Для нього брали 

стільки гілочок, скільки членів у ро-
дині. Зв’язували їх у пучок і освячу-
вали в церкві. Повернувшись додо-
му, пили свячену воду й заплітали 
гілки у вінок, уявляючи, як усі члени 
родини взялися за руки та утвори-

ли коло. Вінок зберігали за іконами 
до наступного свята Верби.

У Вербну неділю заборонено 
працювати. Навіть страви бажано 
приготувати в суботу, не забуваю-
чи, що ще триває Великий піст. 

повітря та високу рН-буферність, 
яка перешкоджає швидкому його 
засоленню й мінералізації. Такий 
субстрат слід приготувати на осно-
ві фракцій і співвідношення верхо-
вого торфу та кокосового волокна. 
У суміш потрібно додати вермику-
літ або перліт. Опісля отриманий 
субстрат слід перевірити на рівень 
рН та інші параметри, адже свіжий 
кокосовий субстрат може містити 
надлишок натрію і калію тощо. Річ 
у тім, що при вирощуванні лохини 
у контейнері рослина має отриму-
вати всі потрібні для неї макро- та 
мікроелементи й вітаміни. Переса-
джуючи кущики, варто пам’ятати, 
що їх потрібно висаджувати на 
3-5 сантиметрів глибше, ніж вони 
росли раніше, оскільки в подаль-
шому ґрунт потрібно буде замуль-
чувати шаром заввишки до шести 
сантиметрів. До речі, як мульчу ра-
джу використовувати кору хвойних 
дерев, тирсу або верховий торф. 

Висаджені кущики потрібно по-
лити розчином мінеральних фізіо-
логічно чистих кислих добрив, як-
от суперфосфат, сульфат амонію, 
сульфат калію з рН 4,8-5,2. Проте, 
з огляду на фазу зростання і роз-
витку кущиків, склад розчину по-
трібно змінювати. Адже цей розчин 
допоможе підтримати оптимальну 
кислотність ґрунту. Як підкислювач 
можна використати воду з оцтом. 
Для цього в десяти літрах води слід 
розвести 200 мілілітрів десятивід-
соткового оцту. 

– Нині є чимало сортів лохи-
ни. Їх усі можна вирощувати в 
контейнерах?

– Зараз це питання ще дослі-
джують селекціонери. Однак є 
низка сортів, які вже мають дуже 
хороші відгуки від тих, хто виро-
щує лохину в контейнерах. Примі-
ром, серед ранньостиглих сортів 
придатним для контейнерного ви-
рощування є сорт Чіпаєва. Серед 

середньостиглих – сорт Гольтраубе, 
а серед середньопізніх – Блуголд. 
На моїй ділянці росте 34 сорти ло-
хини, більшість саджанців я вирос-
тив зав дяки біотехнологічним ме-
тодам, тобто через пробірку. Отож, 
виходячи з власного досвіду, можу 
порадити і такі сорти, як Нельсон, 
Ринкокос, Патріот і Спартан. За на-
лежного догляду за сезон з одного 
кущика можна зібрати до восьми 
кілограмів смачних ягід. До п’яти кі-
лограмів ягід можна зібрати з кущи-
ків сортів Берклі, Дюк, Пуру, Торо, 
Дарроу, Джерсі, Блюрей, Блюетта, 
Герберт, Бригітта, Елліот. 

– Як потрібно підживлювати 
кущики, що ростуть у контейне-
рах? 

– Передусім підживлення має 
бути систематичним, адже субстрат 
втрачає частину поживних речо-
вин. Отож, водорозчинні азотні 
доб рива потрібно вносити тричі за 
сезон. Причому перший раз тоді, 

коли почнуть розпускатися брунь-
ки, другий – коли лохина закінчить 
цвісти, а третій – після закінчення 
збору врожаю. До речі, кількість 
добрив, які потрібні для підживлен-
ня, в різний період також є різною. 
Приміром, для першого підживлен-
ня потрібно брати 10-12 грамів доб-
рив з розрахунку на один кущик, 
під час другого – 7-10 грамів, а для 
третього – 5-7 грамів. Окрім цього, 
раджу подбати і про некореневе 
підживлення лохини. Для цього 
варто застосувати водорозчинні 
комплексні мінеральні добрива.

– Серед шкідників у лохини є 
вороги? 

– Шкідників, які «спеціалізують-
ся» на лохині, в Україні наразі немає. 
Проте є такі, які, псуючи інші рос-
лини, можуть завдати шкоди й ло-
хині. Це, зокрема, травневий хрущ, 
слимаки. Тому раджу подбати про 
захист кущиків від хвороб та шкід-
ників. Також потрібно пам’ятати, що 
для плодоношення лохини потріб-
не комахозапилення. Тобто слід ви-
рощувати кущі різних сортів однієї 
групи стиглості.

– Коли слід збирати урожай і 
які порадите способи зберігання 
лохини? 

– Ягоди потрібно збирати в міру 
того, як вони дозріватимуть. Стигла 
лохина має гарний синьо-чорний 
колір. Причому на ягоді є білястий 
восковий наліт. У жодному разі не 
раджу збирати ягоди, які не є пов-
ністю стиглими, адже вони дуже 
швидко втрачають свої властивос-
ті. Щодо зберігання, то за кімнат-
ної температури ягоди пролежать 
два-три дні. Тому раджу помити їх, 
просушити й акуратно зсипати у 
контейнери. Опісля – поставити в 
морозильну камеру. До речі, не вар-
то заморожувати мокрі ягоди, бо в 
такому разі їхня шкірка стане жор-
сткою. Також значно погіршаться 
смакові властивості лохини. Окрім 
цього, ягоду часто сушать у сушарці 
або духовці. І, звісно, можна приго-
тувати різні джеми, пастилу та інші 
смаколики. 

– Які ще переваги саме цієї 
технології вирощування лохини? 

– Контейнери з лохиною мо-
жуть стати чудовою окрасою саду, 
прибудинкової території, лоджії. Їх 
легко перенести з одного місця на 
інше. Господар має змогу сам вирі-
шувати, коли полити рослини, коли 
внести потрібні добрива. Виходячи 
з власного досвіду, раджу вирощу-
вати сорти різних груп стиглості. Це 
забезпечить можливість потішити 
родину ягодами, починаючи з тре-
тьої декади червня й до середини 
осені.

kurs.if.ua
О

лена Сем
енова

Досвідчений садівник охоче ділиться секретами Кущики чудово почуваються в контейнері

ПРОГНОСТИК
 Вербна неділя сонячна – 

літо буде тепле, вітряний 
день віщує прохолодне 
літо і часті зміни погоди.
 Дощ у Вербну неділю – 

гарна прикмета на врожай 
фруктів і злаків.
 Виганяти худобу 

освяченою вербовою 
гілочкою – до великих 
надоїв молока.
 Мороз у Вербну неділю – 

до гарного врожаю ярових 
хлібів.

СВЯЧЕНА ВЕРБА 
В НАРОДНІЙ 
МЕДИЦИНІ
Українці вірять, що освячена 
верба має цілющу та очисну 
силу: символічне биття 
освяченим гіллям оберігає 
від хвороб. Повернувшись 
із храму, членів родини 
легенько б’ють гілочкою, 
примовляючи: «Не я б’ю, 
верба б’є, за тиждень – 
Великдень!».
Верба має велике значення 
в народній медицині. Знахарі 
готують відвари з цілющих 
трав разом із гілочками 
свяченої верби. А вербовим 
відваром змочують голову 
і цим лікують головний 
біль. Вважається, що верба 
допомагає у лікуванні 
лихоманки, ревматизму, 
збиває температуру. 
Листя верби прикладають 
до ран, а горілчані 
настої застосовують при 
захворюваннях кишківника.
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культура

інструмент предків 

  Наталя КОСЯНЕНКО

Серед п’яти книг 
відомого на Волині 
поета Миколи 

Курилюка з Дубечного 
Старовижівського району 
чи не найпомітнішою 
залишається остання – 
«Дідові скарби». Відкриває 
ї ї «Гімн об’єднаної 
Дубечненської громади», 
сповнений любові до 
рідного села. Тут Микола 
Пимонович народився, тут 
минули його дитинство та 
юність, тут зустрів кохання, 
а нині вже радіє внукам.

ТАЛАНТ – ВІД ДІДА
Головним віршованим твором 

збірки є автобіографічна поезія 
«Родинна ноша, або Дідові скарби». 
Історія її написання символічна в 
житті автора.

– Мій по батьківській лінії дід 
Андрій залишився сліпим, тому 
був змушений заробляти на шма-
ток хліба тим, що ходив селами з 
кобзою, складав пісні та байки і 
розповідав їх людям на базарах 
та вокзалах, за що старенькому 
платили, – розповідає Микола Ку-
рилюк. – Бувало, що такі виступи 
тривали по три-чотири години. 
Часом забирали його з бабусею 
Параскою в поліцію, а потім – у мі-
ліцію, звинувачуючи в жебрацтві, 
але що візьмеш зі сліпого – від-
пускали. Батько записав усю дідо-
ву творчість у зошит, який беріг як 
зіницю ока. Та ось лихо – мама була 
неграмотною і ненароком спалила 
той зошит. Як вона бідкалася після 
того, як просила мене повернути ті 
дідові скарби й виконати батьків-
ський заповіт: передати їх наймо-
лодшому члену родини.

А однієї ночі Миколі наснився 
сон, що він вихопив із печі дідового 
зошита й поклав його в ту дерев’яну 
валізу, з якою той ходив просити 
милостиню. Мабуть, саме від діда 
Андрія він і отримав неоціненний 
талант писати вірші.

 А потім Микола пішов в армію. 
Служив далеко від рідної домівки. 

– Хотів поздоровити маму зі 

РОДИННІ СКАРБИ 
МИКОЛИ КУРИЛЮКА

ляють узимку, коли рослина добре висохла і 
в ній немає отрути. Щоправда, є чимало май-
стрів, які заготовляють сировину в кінці літа 
чи восени. Однак зрізувати стовбур варто на 
колінах, тобто в тих місцях рослини, звідки 
ростуть листочки. Відрізавши шматок стовбу-
ра бажаної довжини, потрібно по спіралі зро-
бити спеціальні перетинки із зубочисток чи 
іншого матеріалу різної товщини. Адже саме 
завдяки цьому дощовиці матимуть різну гаму 
звуків. Тоді закриваю один з отворів, а в інший 
насипаю наповнювач.

– Що використовуєте для наповнення 
інструмента? 

– Кожен майстер сам вирішує, що йому 
брати за наповнювач. Дехто використовує 
для цього пісок, хтось – крупи, ще хтось – 
дрібнесенькі камінці, шматочки корінців рос-
лин. Або ж вибирають наповнювач на влас-
ний розсуд. Свого часу я зауважив, що коли 
наповнювач дуже дрібненький, то звук дощо-
виці буде більш ніжний, подібний до шуму літ-
нього дощику. А коли складається з великих 
частинок, то звуки флейти дощу будуть подіб-
ними до шуму сильної зливи. 

– Як прикрашають флейти дощу? 
– На власний розсуд. У давнину нано-

сили різноманітні візерунки, а нині деко-
рують і стрічками, різнокольоровою лин-
вою – одне слово, кожен майстер сам обирає, 
як прикрасити дощовицю. Однак її поверхню 
обов’язково потрібно покрити лаком або вос-
ком для того, аби захистити флейту дощу від 
вологи. І, звісно, завдяки цьому вона значно 
довше прослужить. 

пити в шкільні колективи, і звичай-
но ж, найчастіше звучить запитан-
ня, як пише він свої вірші. 

– Порівнюю з тихим полюван-
ням у лісі, – жартує, – коли цілий 
кошик грибочків назбирую, а коли 
й жодного.

Микола Пимонович гортає сто-
рінки своїх книг, які побачили світ 
упродовж 2010-2018 років: «Без 
джерел не живиться ріка», «Стежка-
ми поліського краю», «Калейдоскоп 
душевних візерунків», «Дідові скар-
би» та «Жартома про серйозне», а 
ще – збірники «На берегах Вижів-
ки», «Коли душі торкнеться слово», 
захоплено розповідає про книгу 
«Струни душі», де зібрано твори 
поетів-початківців з Дубечного: 

– Вийшла ця книга завдяки фі-
нансовій підтримці місцевої громади, 
зокрема її очільника Анатолія Костю-
чика. Погодьтеся, не кожен сільський 
голова у такий складний час підтри-
муватиме талановитих земляків. Ду-
бечненська ОТГ виділяла кошти й на 
мої книги. А ще я вдячний за фінан-
сову підтримку своєму однокласнику 
Івану Гетюку, фермеру-земляку Петру 
Костючику, народному депутату Сте-
пану Івахіву, з яким ми навчалися в 
одному виші, а потім випадково зу-
стрілися. І, звичайно ж, українським 
емігрантам у Німеччині.

ПОЕТИЧНЕ СЛОВО 
ШАНУЮТЬ І ЗА 
КОРДОНОМ

Про діаспору поет згадує з особ-
ливим теплом. Чимало своїх віршів 
Микола Курилюк розповсюджував 
через інтернет. Уподобавши їх, гро-
мада емігрантів з Білефельда попро-
сила автора надіслати їм кілька кни-
жок, а потім запросила в Німеччину. 

– Десять днів я спілкувався з 
емігрантами, – розповідає Микола 
Пимонович. – Побував у школі, лі-
карні, дитсадку, пожежній охороні, 
зустрівся з мером міста й отримав 
купу позитивних емоцій.

А ще творчість нині відомого ав-
тора, члена літературно-мистецько-
го товариства «Творчий світ», що 
об’єднує поетів Ковельського, Ста-
ровижівського, Ратнівського та де-
яких інших районів Волині, знають 
не лише у Німеччині, але й в Італії, 
Іспанії, Чехії та інших країнах Європи, 
Америки і навіть в Австралії.

її звуки чудово допомагають розслабитися 
після важкого дня. Адже тіло людини на 90 
відсотків складається з води. Відповідно, зву-
ки дощу, які дарує цей інструмент, сприяють 
гармонії нашого фізичного та психоемоційно-
го здоров’я. 

– А як ви взялися за виготовлення до-
щовиць? 

– Десять років тому я вперше побачив 

цей інструмент на фестивалі. Його ніжні звуки 
мені дуже сподобалися, тож вирішив поціка-
витися технологією виготовлення дощовиць. 
Використовую для цього стовбур борщівника 
Сосновського – рослини, яка є дуже отруй-
ною. Це сьогодні вона росте повсюди, однак 
у ті часи в нашому регіоні траплялася вкрай 
рідко. Тож по сировину їздив за кілька десят-
ків кілометрів від дому. Її найчастіше заготов-

Н
аталя Косяненко

святом 8 Березня, – згадує Микола 
Курилюк, – однак грошей на пода-
рунок у солдата не було. Тому ви-
рішив присвятити рідненькій вірш. 
Товариш, що мав стосунок до гар-
нізонної газети, запропонував від-
друкувати його на гарному папері 
золотистими буквами.

А через чотири дні виклика-
ли Миколу в особливий відділ до 
майора Іванова і почали допиту-
вати, яким чином він дістався до 
друкарських шрифтів, ледве не 
ув’язненням погрожували. Хлопець 
зовсім забув, що кожен лист додо-
му перевіряють, тому й припустив-
ся такої помилки. На щастя, повз 
прочинені двері кабінету, де з ним 
бесідували, проходив командир 

бригади. Прочитав лист і запитав у 
офіцера: 

– Майоре, в тебе мати є чи тебе 
народила вовчиця? Так ти ворогів 
радянської влади шукаєш? Іди при-
вітай свою матір зі святом і не зачі-
пай хлопця.

– І врятував мене, – провадить 
мій співрозмовник. – А потім каже: 
«Але ж у командира бригади є та-
кож мати, дружина, донька. Напиши 
щось тепле і для них, якщо можеш». 
Через два дні привітання були гото-
ві. А через тиждень мене перевели у 
штаб бригади, де продовжив службу 
в приймальні командира бригади. 
Ця людина безмежно мені вірила, а 
я старався зразково виконувати всі 
покладені на мене обов’язки.

ПОЕТА ПІДРИМУЄ 
МІСЦЕВА ОТГ

Відтоді з-під пера Миколи Кури-
люка вийшло чимало ліричних та 
гумористичних творів. Свій талант 
він застосовує і в роботі – працює 
керівником пожежної охорони в 
об’єднаній громаді: щоб не карати 
порушників, пише про них байки. 
Кому ж захочеться потрапити під 
гостре перо майстра? 

– Мої вірші друкують у багатьох 
виданнях, зокрема в журналі «По-
жежна безпека», – каже Микола Пи-
монович. – Брав участь у Всеукра-
їнському конкурсі з цієї тематики і 
виборов перше місце. Нагородили 
грошовою премією та принтером.

Часто запрошують поета висту-

Мелодія дощовиць заворожує

ФЛЕЙТА, ЗДАТНА ПОДАРУВАТИ ДОЩ
  Олена СЕМЕНОВА

Про дощовиці здавна складають 
легенди. Подейкують, що 

флейти дощу, як їх ще нерідко 
називають, мають магічні 
властивості й можуть викликати 
дощ. Що в посушливе літо й 
роблять мольфари. А ще звуки 
цього інструмента здатні 
подарувати відчуття, наче дощ 
зовсім-зовсім поряд – то сіється 
дрібнесенько, то ллє, наче з відра. 
Щоправда, нині їх виготовляють 
переважно етногурти, а також 
любителі відпочити під звуки дощу. 
Детальніше про історію флейти 
дощу та ї ї виготовлення розповідає 
Олександр Гуч, житель села Дерно 
Ківерцівського району, голова 
Дернівської сільради, який кілька 
років виготовляє ці інструменти.

– Олександре, розкажіть детальніше 
про історію дощовиць.

– Передусім вони є неодмінним атрибу-
том багатьох шаманських культур. Адже це 
прадавній ритуальний музичний інструмент. 
Подейкують, що в сиву давнину, коли ще не 
було цивілізації, шамани використовува-
ли дощовиці для того, аби викликати духів. 
У Карпатах давні мольфари за допомогою 
флейт дощу керували погодою – то виклика-
ючи, то припиняючи дощ. У сучасному світі, 
дуже стрімкому й насиченому, палиці дощу, 
як ще називають дощовиці, активно викорис-
товують різноманітні етногурти. Окрім цього, 

Здавна флейти дощу 
декорують візерунками

О
лена Сем

енова

У доробку Миколи Курилюка – п'ять поетичних збірок
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компетентно

«Як можна так робити?», 
«Вона не вміє поводитися 
з дитиною», «Малюк 

голодний/хоче пити/спати, ти що, 
не бачиш?». І наостанок: «Де твій 
материнський інстинкт?». Такі 
фрази часто доводиться чути 
молодим мамам. Перепадає і 
татам, хоча не так часто. 

Як виникають почуття матері та батька до 
дитини, чи можна їх якось пробудити та чому 
до власних дітей ми іноді не відчуваємо тепла? 
На ці питання відповіла президент Української 
асоціації психосоматики репродуктивної пе-
ринатальної психології Антоніна Наконечна.

Людські інстинкти модифікуються згідно 
з набутим досвідом. Саме тому батьківський 
інстинкт формується упродовж життя. На це 
впливає те, як майбутніх батьків виношували, 
як вони народжувалися, яких жінок та чолові-
ків бачили навколо себе, як ці люди ставилися 
до дітей. Почуття до дитини та інстинкт – це різ-
ні речі. Почуття змінюються, а інстинкти – авто-
матичні. Вони або вмикаються, або ні. 

Вродженого інстинкту материнства не 
існує. Дуже часто він з’являється у процесі 
виношування плоду. Найчастіше, коли дитина 
починає штовхатися в утробі. Науково дове-
дено: період адаптації до дитини у жінки, яка 
її виносила сама, менший, аніж у тієї, якій ди-
тину виносила і народила сурогатна матір. Є 
також матері, які всиновили дітей, і вони теж їх 
люблять. Щоб наблизитися до інформації про 

МАТЕРЯМИ НЕ 
НАРОДЖУЮТЬСЯ, 
А СТАЮТЬ
материнство, батькам варто сходити на курси 
для вагітних. Материнства треба навчатися.

Спершу вмикається любов між чолові-
ком та жінкою. Між двома людьми виникає 
ніжність і ласка. Коли настає вагітність, любов 
до майбутньої дитини теж зав’язана на комуні-
кації між чоловіком і жінкою, бо саму дитину ще 
відчути не можна. У міру зростання дитини лю-
бов до неї також буде трансформуватися. Вона 
залежатиме від того, скільки часу батьки про-
водять із малечею, від фізичної прив’язаності. 

Є стереотип, що малюк докорінно змінює 
життя, що це безумовна любов, це 24/7. У жі-
нок, які багато очікували від вагітності, а потім 
це не зійшлося з реальністю, дуже часто буває 
післяпологова депресія.

Мами стикаються також із тим, що іноді 
відчувають до своїх дітей злість. Це буває, коли 
дитина кричить, плаче, її не можна заспокоїти, 
відмовляється від грудей, кидає іграшки, боля-
че кусає. Жінки думають, що якісь неправильні, 
неповноцінні матері. Дівчата мусять пам’ятати: 
спочатку вони народжуються жінками, а по-
тім стають мамами. Мами мають розуміти, що 
почуття до дитини будуть різні. І не тому, що 
хтось неправильна чи неповноцінна мама. 
Бути постійно на хвилі любові неможливо. 

Материнський інстинкт буває гіпер-
вираженим. Діти таких жінок часто до трьох 

гуртків, бо «вона має розвиватися, якщо не во-
джу, значить, я не повноцінна мама». Діти – не 
бумеранги, а стріли. Вони не належать нам. На-
роджуються, виростають і йдуть від нас. Коли 
ми у всьому підхоплюємо дітей, то заважаємо 
їм формуватися, жити та рости самостійно.

Батько без інстинкту. Жінка та чоловік 
різні за психотипами. У матері почуття вмика-
ються швидше, у батька – пізніше. 10% чолові-
ків вмикаються в батьківство, коли дитина до-
сягає статевої зрілості, коли їй вже 20-30 років. 
Лише 5% чоловіків вмикаються у батьківство 
через рік після народження дитини. Є такі чо-
ловіки, в яких батьківський інстинкт може і не 
ввімкнутися ніколи.

Допоможуть партнерські пологи. Чоло-
вік має емоційну прив’язаність до жінки. Біль-
шу, аніж до ще ненародженої дитини. Тому є 
моменти, які вмикаються, коли він бачить біль 
партнерки, її кров. Рекомендовано, щоб чоло-
вік перебував поряд з породіллею, допомагав 
у комунікації з медперсоналом та робив масаж 
у період переймів. Однак у чоловіка й жінки 
все одно різні механізми того, що відбувається 
далі. Мати більше вмикається в любов.  

Важливий момент: дітям не важливо, скіль-
ки часу ви з ними проводите. Важлива якість. 
Це не лише впливає на стосунки між батьками 
та дитиною, а й між самими мамою і татом. 

Увімкнути материнський інстинкт не-
можливо. Якщо він не виникає, не треба себе 
гризти. Запам’ятайте золоту фразу: «Я досить 
хороша мати для цієї дитини у цих життєвих 
обставинах». Ці слова – щит проти всіх засу-
джень. А вони будуть завжди, особливо від 
мами, свекрухи чи соціуму. Я завжди кажу дів-
чатам: «Хто ці люди, які будуть давати оцінку 
вашому материнству? І хто точно знає, яким 
саме воно має бути?».

авторитетно

пам’ятка

епідемія ХЛІБ НА ДРІЖДЖАХ НЕ ШКІДЛИВИЙ 

ЩО ЇСТИ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я СЕРЦЯ

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна 
Супрун розвінчала міфи про небезпеку 
дріжджового хліба. За ї ї словами, 
багато людей вірять, що від дріжджів 
болить живіт, можуть бути інфекції 
і навіть рак. Що ж відбувається 
насправді, Супрун написала на своїй 
сторінці у Facebook.

«Багато людей вважають, що хліб на дріж-
джах шкідливий, тому віддають перевагу хлі-
бові на заквасці. Коли ми говоримо про дріж-
джі, які є в складі продуктів, то найчастіше 
маємо на увазі різні штами мікроорганізмів. 
Які саме – залежить від продукту. Наприклад, 
ті, які є в хлібі, вині, домашньому сирі, квасі, 
кефірі, відрізняються від дріжджів, які міс-
тяться в пиві», – пояснила Супрун.

Вона додала, що дріжджі – це найпрості-
ші грибки, здатні робити з цукру вуглекислий 
газ. Коли хліб печеться, вуглекислий газ під-
німається і робить у тісті дірочки.

«Водночас закваска – теж мікроорганіз-
ми, адже це суміш молочнокислих бактерій та 
дріжджів. Вони здатні розщеплювати мальто-
зу тіста й цукор із утворенням молочної кис-

  Дарина ГОГОДЗА

Хвороби серця – одна з 
головних причин смертності 

у світі. Переїдання, недостатнє 
споживання овочів та фруктів, 
безконтрольне вживання 
висококалорійної та жирної їжі, 
газованих напоїв і солі – серйозні 
вороги серця. З цього приводу 
пропонуємо корисні рекомендації.

Контролюйте розмір порції. Скільки ви 
їсте, так само важливо, як і те, що ви їсте. Звич-
ка перевантажувати тарілку додатковими про-
дуктами, їсти, поки вам не стане важко, чи спо-
живати їжу швидко призводить до постійного 
переїдання.

Щоби зменшити ризики, слідкуйте за роз-
міром порцій різних продуктів. Вони можуть 
змінюватися залежно від індивідуальних особ-
ливостей або харчових рекомендацій, яких ви 
дотримуєтеся. Зокрема, одна порція (те, що 
можна з’їсти за раз) – це:

• для приготованого м’яса – 60-90 г (зав-
більшки, як колода карт);

• для приготованої риби – 140 г (завбільш-
ки з долоню);

• для молока – 200 г, йогурту – 150 г;
• для твердого сиру – 40 г (розмір коробки 

У СВІТІ БІЛЬШАЄ 
ХВОРИХ НА КІР 

Упродовж перших трьох місяців 
2019 року в світі значно зросла 
захворюваність на кір, повідомляє 
«Кореспондент». 

За даними ВООЗ, що посилається на 
офіційну статистику, надану 170 країнами, 
зафіксовано близько 112 тисяч випадків 
захворювання на кір, тоді як торік за ана-
логічний період йшлося про 28 тисяч. 

Водночас аналітики організації пере-
конані, що офіційна статистика вкрай не-
точно відображає реальний стан справ. 
За даними ВООЗ, в офіційні дані потрап-
ляє лише кожен десятий випадок захво-
рювання на кір.

На сьогодні найбільше випадків кору 
спостерігають у таких країнах, як Мада-
гаскар, Філіппіни, Конго та Україна. Одні-
єю з причин нинішнього поширення кору 
світом стала відмова батьків від вакцина-
ції дітей.

ступними для засвоєння в нашому кишківни-
ку. Тому хліб на кислому тісті містить значно 
більше доступного заліза», – уточнила Су-
прун.

«Дріжджі не виживають у вже спечено-
му хлібі. За високих температур і вони, і їхні 
спори гинуть. Це відбувається навіть під час 
незначного нагрівання. Тому перейматися, 
що дріжджі в хлібі можуть завдати шкоди, не 
варто», – додала вона.

За словами Супрун, після споживання хлі-
ба можуть виникати біль в животі і здуття. Це 
пов’язано з тим, що в білому хлібі або здобних 
булках багато вуглеводів і мало клітковини. 
Від такої їжі, особливо якщо їсти її багато і 
швидко, виникають біль і здуття.

«Якщо вас лякають дріжджі й ви прагнете 
зробити свій раціон здоровішим – обирайте 
цільнозерновий хліб. Він містить більше по-
живних речовин, вітамінів, мінералів та кліт-
ковини. Головне – добре його пережовуйте та 
запивайте. Це сприятиме процесу травлення 
та засвоєнню поживних речовин і запобіга-
тиме пов’язаним із клітковиною закрепам», – 
підсумувала вона.

лоти та вуглекислого газу. Якщо спекти хліб 
без дріжджів, закваски чи соди, то він буде 
досить пласким», – зазначила Супрун.

За її словами, саме дріжджі роблять хліб 
кориснішим, збагачуючи його вітамінами й 
амінокислотами.

«У такому хлібі більше заліза. Коли тісто 
підходить, ферменти мікроорганізмів руйну-
ють фітин борошна. Фітин – це сполука, що 
зв’язує іони заліза чи цинку і робить їх недо-

zik.ua

Дріжджі збагачують випічку 
вітамінами та амінокислотами

Постійно бути на хвилі 
любові неможливо 

років ще ходять у підгузках, самостійно нічого 
не роблять, їх довго годують з ложки. Не тому, 
що дитина не може. Просто мама так хоче і 
вважає, що так треба. Дитину водять на вісім 

вованих фруктів у сиропі, заморожених фрук-
тів з цукром.

Обирайте цільнозернові продукти. 
Ціль нозернові злаки рекомендують як основу 
раціону. Вони є хорошим джерелом кліткови-
ни та інших поживних речовин, які відіграють 
важливу роль у регулюванні тиску та вплива-
ють на здоров’я серця й судин.

Віддавайте перевагу цільнозерновому 
борошну, хлібові з цільного зерна, цільним 
крупам з високим вмістом клітковини (5 г чи 
більше клітковини в порції), макаронним ви-
робам з борошна грубого помелу. Намагайте-
ся уникати або повністю відмовитися від біло-
го борошна та хліба, пончиків, печива, бісквітів 
чи снеків з високим вмістом жирів.

Зменшуйте споживання шкідливих жи-
рів, а саме – насичених і трансжирів. Обмежен-
ня кількості цих жирів у раціоні або навіть повна 
відмова – важливий крок до зниження рівня 
холестерину в крові. Адже коли він високий, під-
вищуються ризики атеросклерозу, серцевого 
нападу, ішемічної хвороби серця та інсульту.

Щоби зменшити кількість таких жирів 
у вашому раціоні, обрізуйте жир із м’яса чи 
обирайте пісне м’ясо з менш ніж 10% жиру, 
уникайте смаження на рафінованій олії, пере-
віряйте етикетки харчових продуктів, особли-

во солодощів. Деякі з них можуть бути виго-
товлені з оліями, що містять трансжири. Напис 
«частково гідрований» у списку інгредієнтів 
свідчить про наявність трансжирів в продукті. 
Обирайте натуральне масло, а не маргарин.

Зменшуйте кількість солі. Рекомендова-
на добова норма – 5 г, що приблизно стано-
вить 1 ч. ложку. Люди, які виходять за цю нор-
му, ризикують захворіти на серцево-судинні 
захворювання, переважно пов’язані з високим 
артеріальним тиском або серцевою недостат-
ністю. Також замініть звичайну сіль на йодова-
ну. Найкращий спосіб контролювати кількість 
спожитої солі – готувати їжу вдома.

Ще кілька важливих правил:
– використовуйте невеликий посуд для їжі, 

щоби зменшити ризики переїдання; 
– намагайтеся їсти, не відволікаючись на 

телевізор, читання чи роботу;
– робіть перерву після основного прийо-

му їжі, перш ніж їсти десерт, на 15-20 хв (по-
трібен час, щоби мозок дав сигнал про повний 
шлунок);

– вживання алкоголю стимулює апетит, 
водночас алкогольні напої висококалорійні. 
Якщо ви плануєте стежити за розміром порцій 
та берегти своє серце, варто відмовитися від 
нього взагалі.

для сірників);
• для яєць – 2 середні за розміром;
• для горіхів – жменя (бажано сирих та без 

доданої солі).
Додайте до раціону більше овочів та 

фруктів. Рекомендована норма овочів та 
фруктів – 5 порцій. Одна порція – це 80 г сві-
жих, консервованих або заморожених фруктів 
та овочів чи 30 г сухофруктів. 

Віддавайте перевагу свіжим та замороже-
ним овочам і фруктам, а також консервованим 
овочам з низьким вмістом солі. Зменште спо-
живання або уникайте овочів з вершковими 
соусами, смажених або панірованих, консер-

politeka.net

Вороги серця – газовані напої і трансжири
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У переможців рани не болять. Публій Сір
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рефлексія

ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ 

ВОЛЕЙБОЛ. У Житомирі відбувся 
четвертий (фінальний) тур чемпіонату 
України «Дитяча ліга» з волейболу серед 
юнаків 2005 р. н. Команда КДЮСШ №1 
міста Луцька перемогла у всіх іграх та 
за підсумками чемпіонату посіла друге 
місце й отримала срібні медалі.

ПЛАВАННЯ. У Швейцарії та Австрії 
відбувся міжнародний турнір з плаван-
ня «Мультінейшинс» за участю 15 збір-
них команд держав Євросоюзу серед 
юніорів. Вихованці СДЮШОР плавання 
міста Луцька Максим Ткачук і Дана Ахме-
дова потішили високими досягненнями, 
які допомогли збірній України вийти на 
третє загальнокомандне місце. Максим 
на дистанціях 100 і 200 м брасом вибо-
ров золоту медаль в основному фіналі, 
показавши другий результат у суперфі-
налі, а на дистанції 200 м комплексного 
плавання посів шосте місце. Дана на 
дистанції 50 м брасом була четвертою, 
на дистанції 200 м – сьомою, а на 100 м 
брасом – дев’ятою.

ФУТБОЛ. Луцька «Волинь» поверну-
лася у гонку за вихід до УПЛ. Після невда-
лого старту й невиразної гри у перших 
матчах весняного циклу лучани потра-
пили в ситуацію, коли мусять вигравати 
усі матчі, які належить провести у Пер-
шій лізі. У Києві «Волинь» ледь не втра-
тила очки проти «Оболоні-Бровара». 
Підопічні Андрія Тлумака двічі вели у ра-
хунку, але незбагненні помилки в захис-
ті дозволяли господарям скорочувати 
рахунок. Вирвали перемоги волиняни в 
кінці матчу після двох поспіль голів Де-
ниса Кожанова. Лідер команди заграв, 
наче в молоді роки:  у Києві забив тричі 
(один раз – з пенальті).

Унаслідок змін в календарі, 
пов’язаних із виборами і проведенням 
кубкових поєдинків, наступний матч лу-
чани зіграють аж 25 квітня – вдома про-
ти «Інгульця». 

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П О

1 Дніпро-1 21 17 2 2 53

2 Колос 20 11 8 1 41

3 Металіст 1925 20 13 2 5 41

4 Оболонь-Бровар 21 12 5 4 41

5 ВОЛИНЬ 21 13 4 4 37

6 Авангард 21 10 5 6 35

сильні та витриваліФУТБОЛ, ЯКИЙ 
ТРИМАЄТЬСЯ НА… 
ВОЛОНТЕРАХ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Під старим табло 
на домашній арені 
берлінського 

«Уніона» є тунель, через 
який футболісти колись 
виходили на матчі. Його 
зберегли після кількох 
реконструкцій арени, бо 
на стінах тунелю висять 
невеличкі таблички 
з вигравіюваними 
прізвищами фанатів 
клубу. Місця під 
таблички клуб продає 
охочим фанатам за 
€75. І клубу корисно, і 
вболівальнику приємно 
«вписатися» в історію 
своєї команди. Колись ці 
гроші допомогли клубу 
добудувати стадіон «Біля 
старого лісництва».

Таких прикладів прямої «фут-
больної демократії», коли клуби 
і вболівальники спільно будують 
історію спорту в конкретному 
місті, у Німеччині можна знайти 
на першому-ліпшому стадіоні. 
Той-таки «Уніон» будував свій 
стадіон руками  (у прямому сенсі) 
вболівальників – понад дві тися-
чі фанатів волонтерили на арені, 
допомагаючи клубу, який не мав 
достатньо грошей, щоб привести 
стадіон до належного вигляду.

Цей досвід корисний в Укра-
їні тим, хто все ще мріє про 
справж ній футбол і спорт, у яко-
му немає місця «договорнякам», 

Щоб прийти і будь-коли пограти на одному з 
кількох сотень таких полів у Берліні, треба бути 
членом спортивного клубу (€20-30 на рік)

бокс

шкандаль

Чемпіон світу за версіями 
WBA і WBO в легкій вазі 

Василь Ломаченко у США 
успішно провів захист титулів 
і зробив це по-справжньому 
видовищно. У бою з 
обов’язковим претендентом 
з Манчестера Ентоні Кроллом 
було важко відшукати бодай 
натяк на інтригу.

Свою частину роботи Василь 
виконав на п’ять з плюсом, можли-
во, навіть краще. Ломаченко відріз-
нявся від своєї попередньої версії. 
Проти Хорхе Лінареса українець 
боксував з травмою, а в ринзі з Хосе 
Педрасою, можливо, мали місце по-
боювання за стан недавно проопе-
рованого плеча.

НОВА ПЕРЕМОГА ЛОМАЧЕНКА: ХТО НАСТУПНИЙ?

У 14 поєдинках український боксер 
отримав 13 перемог, 9 з яких 
нокаутом, в одному бою поступився

boxing.com

  Іван БОГДАНОВИЧ

Черговий скандал стався з 
українським форвардом 

іспанського клубу «Альбасете» 
Романом Зозулею.

Генеральний секретар лівої іспанської 
партії «Подемос» Пабло Іглесіас в інтерв’ю 
виданню Marca назвав його расистом і нео-
нацистом.

Цей політик свого часу підтримав дії фа-
натів «Райо Вальєкано», які вимагали не при-
ймати Зозулю у своєму клубі, коли мадрид-
ський клуб орендував його з «Бетіса» в 2017 
році. Нині Іглесіас звинуватив Зозулю в тому, 
що він вітав нацистів і має татуювання зі свас-
тикою.

«Ми говорили про неонацистів. Ми гово-
римо про расизм, який завдає великої шкоди 
футболу», – розповів глава партії «Подемос».

Зозулю відразу підтримав його клуб. В 
«Альбасете» заявили, що поведінка Романа є 
для всіх прикладом – і в роздягальні, і в під-
тримці соціальних проектів, що їх просуває 
клуб.

«Альбасете» надасть українцю юридичні 
послуги на той випадок, якщо Зозуля захоче 
захистити свою честь і гідність у суді.

ЗОЗУЛЯ ПОЗИВАТИМЕТЬСЯ ПРОТИ 
ІСПАНСЬКОГО ПОЛІТИКА, ЯКИЙ 
ЗВИНУВАТИВ ЙОГО У НАЦИЗМІ

Зозуля й справді позиватиметься проти 
Іглесіаса. Про це повідомив агент форварда 
Володимир Кузьменко.

Асоціація іспанських футболістів (AFE) та-
кож заявила про повну підтримку українсько-
го форварда. В організації готові допомогти 
гравцеві із захистом його прав.

«Ви можете спокійно грати у футбол, а ми 
вам допоможемо», – йдеться в заяві AFE на 
офіційному сайті організації.

Публічну підтримку Роману Зозулі висло-
вив і президент Федерації футболу України 
Андрій Павелко. 

Частина уболівальників в Іспанії звинува-
чують Зозулю в нацистських поглядах. Фана-
ти «Райо Вальєкано», які дотримуються лівих 
поглядів, свого часу виступали проти оренди 
українця з «Бетіса» і проводили акції протес-
ту. Пізніше 29-річний Зозуля пішов з «Райо» в 
«Альбасете», де є лідером команди. У цьому 
сезоні він забив за клуб 8 голів і віддав дві ре-
зультативні передачі.

Зозуля відомий своєю проукраїнською 
позицією – разом з іншими футболістами 
«Дніпра» він збирав кошти для допомоги 
українській армії, а також відвідував україн-
ських військових на передовій.

facebook.com
/U

kraine.D
nepr

Ю
рій Конкевич

Проти Кролла Хайтек працю-
вав агресивніше і був заточений на 
нокаут. Усього кілька хвилин зна-
добилося чемпіону, щоб суперник 
став для нього не просто прочита-
ною, а вивченою на зубок книгою. 
За визнанням українця, вже після 
другого раунду він розумів, що 
ключики до захисту претендента 
підібрано, а в атаці він не надто не-
безпечний. 

З третього раунду Ломаченко 
різко підвищив темп, почав бити 
жорсткіше, показуючи, що трива-
лої демонстрації його переваги над 
опонентом чекати не варто.

Усе могло закінчитися вже в кін-
ці третього раунду, якби Василь не 
вважав бій зупиненим, коли рефері 
Джек Різ вклинився між бійцями, 

щоб відрахувати британцеві нокда-
ун. З перших же секунд четвертого 
раунду Василь був заряджений на 
атаку і дуже швидко вимкнув супер-
ника брутальним правим боковим у 
скроню. 

Кінець бою. На жаль, не обі-
йшлося і без неприємностей. Дуже 
ймовірно, що Василь травмував 
праву руку під час фінальної ата-
ки. Цими днями медики скажуть 
вердикт, від якого залежатиме сце-
нарій найближчого майбутнього 
чемпіона.

З пріоритетами Ломаченка все 
давно зрозуміло: найбажанішим 
суперником залишається Мігель 
Анхель Гарсія, а основним завдан-
ням – звання абсолютного чемпіона 
в легкій вазі.

апатії і корупції. 
У Берліні мав честь зазна-

йомитися з Гердом Лізегангом, 
віце-президентом волонтерської 
футбольноі федерації німецької 
столиці.

Спочатку трохи цифр. Струк-
тура, яку очолює Герд, проводить 
аматорські чемпіонати міста. У 
них загалом грає... 160 тисяч осіб, 
3,8 тисячі команд. Щотижня від-

бувається майже 2 тисячі матчів, 
які обслуговують 6 тисяч волон-
терів – медпрацівників, тренерів, 
прибиральників. Так, працюють 
безплатно. І грають усі ці коман-
ди безплатно, хіба амуніцію тре-
ба купувати. 

Чемпіонати відбуваються на 
300 футбольних полях, які на ба-
лансі Сенату Берліна. З них дві 
третини мають штучне покриття. 

Зазвичай година оренди поля в 
Берліні коштує €45, але для гро-
мадських організацій – задарма. 

За порядком на полях сте-
жить влада районів столиці, яка в 
тому числі ремонтує їх. Щоб стати 
волонтером у цій федерації, тре-
ба закінчити курси – тренерські, 
надання меддопомоги, правил 
футболу, запобігання залежнос-
ті – наркотичній, алкогольній, від 
смартфонів. Ліцензію волонтеру 
видають на три роки. Тренер-
ські курси для старшокласників 
безплатні, для дорослих вони 
коштують до €700 залежно від 
типу ліцензії. Торік їх отримали 
півтисячі старшокласників, які 
вчилися на курсах замість тижня 
у школі.

Значна частина команд, які 
змагаються у столичній лізі, є ет-
нічними, складеними з біженців, 
які наповнили Берлін останнім 
часом. До матчів за участю таких 
команд підвищена увага в плані 
безпеки. 

Який резон бути волонтером 
у Берліні? За карткою волонтера 
можна отримати 10% знижку на 
квитки на культурні події, додат-
кову двотижневу «відпустку для 
освіти». Тренерам-волонтерам 
спишуть €2400 під час сплати 
податків, паркування авто для 
них у Берліні безплатне. Частина 
роботодавців враховує волон-
терський досвід при прийомі на 
роботу, особливо це актуально 
для молоді.

Мало не забув: Герд Лізеганг – 
ремонтник берлінського метро. 
Розповідає, що його мотивація – 
це усмішки дітей після матчів.

Кожанов зробив у Києві хет-трик

Зозуля – взірець патріотизму 
серед українських спортсменів

fcbrovar.obolon.ua
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ПАСКИ, ЯКІ ЗАВЖДИ ВДАЮТЬСЯ
СИРНИК МАКОВО-
ЦИТРУСОВИЙ
Для тіста: • 250 г маргарину • 3 ст. 
ложки цукру • 400 г борошна • 1 яйце 
• 4 ст. ложки какао • 0,5 ч. ложки кориці

Для прошарків: • 1400 г кисломолочного 
сиру • 8 яєць • 10 ст. ложок цукру 
• 2 ст. ложки борошна • 1 апельсин 
• 2 ст. ложки крохмалю
• 5-6 ст. ложок маку 

Мак попередньо змолоти й запарити, 
або ж узяти готову макову масу. 

З апельсина зняти цедру, намага-
ючись видалити білий шар, та разом із 
м’якоттю змолоти.

У двох окремих посудинах за допомо-
гою блендера змішати всі зазначені вище 
складники для двох сирних прошарків, 
поділені навпіл, додавши до однієї части-
ни мак, до іншої – апельсин. Якщо маса з 
апельсином рідка, додайте крохмалю на 
ложечку більше, ніж вказано в рецепті. 
Має бути однорідна суміш.

Для тіста-основи перетерти сипучі 
складники з м’яким маргарином, додавши 
для в’язкості яйце. Рівномірно викласти 
тісто по декові, попередньо вистеливши 
його пергаментом. Ущільнити рукою.

Викласти на тісто маково-сирну су-
міш, а на неї – суміш з апельсином.

Ставити до розігрітої духовки та випі-
кати близько 40 хв за 180°, потім зменшити 
до 160° та пекти ще 15-20 хв до готовності. 

Охолодити на декові. Лише повністю 
охолоджений сирник обережно, підтри-
муючи за папір, перекласти на дошку 
для нарізки. Смаколик можна прикраси-
ти шоколадною помадкою. Шоколад та 
вершки розтопити на водяній бані, роз-
мішати й нанести зверху на сирник. Дати 
помадці застигнути.

ГЛАЗУР НА ПАСКУ
• 1 скл. цукру • 1 ч. ложка желатину • 6 ст. 
ложок води • 1 ч. ложка лимонного соку

Желатин залити 2 ст. ложками води й 
залишити. У невеличку каструльку всипа-
ти цукор, залити водою, що залишилася, 
поставити на вогонь. Довести до кипін-
ня і варити, доки не розчиниться цукор. 
Зняти з вогню, додати желатин і добре 
вимішати ложкою. Одразу взяти міксер 
і збивати на максимальній швидкості 
близько 5 хв. Коли суміш побіліє, додати 
лимонний сік і збивати ще хвилину. 

смачного

згодиться

ПАСКА «КРАФФІН»спробуйте

спробуйте

Кожна господиня 
має випробуваний 
рецепт паски. 

Однак іноді хочеться 
потішити родину новими 
смаками. Наприклад, 
італійською пасочкою 
чи несолодкою, з якою 
можна їсти шинку або 
холодець. Пропонуємо 
вам добірку рецептів, які 
завше вдаються. 

ПАСКА ЗВИЧАЙНА 
(ПОРЦІЯ НА 3-4 СЕРЕДНІ 
ПАСКИ)

• 1 кг борошна • 2 скл. теплого 
молока • 100 г дріжджів 
• 8-10 жовтків • 250 г масла 
• 250 г цукру • 200 г родзинок 
• 100 г цукатів • 0,5 ч. ложки солі 
• цедра • ванільний цукор

Дріжджі розкришити, додати 
тепле молоко, кілька ложок бо-
рошна і цукру, поставити в тепле 
місце. Тим часом розтерти жовт-
ки з цукром і ванільним цукром 
до піни. Через 15-20 хв, коли роз-
чина забродить, влити її в широ-
ку миску з пересіяним борошном 
і сіллю, перемішати легенько, до-
дати перетерті жовтки й замісити. 
Якщо рідини забагато, підсипати 
борошна. Додати тепле розтоп-
лене масло і ще раз вимісити до 
гладкості, щоб жир увібрався. 
Додати родзинки, цукати, цедру, 
акуратно вимісити, накрити руш-
ничком і відставити.

Коли тісто підросте в об’ємі 
вдвоє, обім’яти, розкласти у 
форми на третину висоти, на-
крити і дати ще раз підрости. Тоді 
змастити верх жовтком і пекти 
40-50 хв за 200°С. Виймати з форм 
холодними.

ПАСКА ТЕРТА (ПОРЦІЯ 
НА 2-3 СЕРЕДНІ ПАСКИ)

• 250 г масла, • 1 кг борошна, 
• 100 г дріжджів • 1,5 скл. цукру 
+ кілька ложок • 2 скл. молока 
• ванільний цукор • 6 жовтків
• цедра з 2 лимонів • родзинки, 
цукати – по 0,5 скл

Приготувати розчину – моло-
ко підігріти, накришити дріжджі й 
додати 2 ложечки цукру і ложеч-
ку борошна. 2/3 масла втерти з 
цукром, решту розтопити.

Продовжуючи втирати, додати 
по черзі 6 жовтків, втирати до од-
норідної пухкої маси. Сюди ж дода-
ти ванільний цукор і терту цедру.

Вилити розчину в посуд зі 
збитою масою і акуратно розмі-
шати, додаючи потрохи борошна. 
Наприкінці додати родзинки, цу-

кати, решту масла й акуратно ви-
мішати. Накрити рушничком і по-
ставити в тепло. Як тісто підійде, 
розкласти у форми на 1/3 висоти 
і дати ще раз підійти. Змастити 
верх жовтком, посипати маком. 
Пекти 40 хв за 180°.

ПАСКА БАКАЛІЙОВА 
(НА 2-3 СЕРЕДНІ ПАСКИ)

• 0,5 кг борошна • 50 г дріжджів 
• 0,5 скл. цукру • 60 г вершкового 
масла • 150 мл 20% вершків 
• 5 жовтків • 0,5 ч. ложки солі 
• 7-8 тичинок шафрану 
замочити в ложці рому 
• 0,5 скл. родзинок • 1/4 скл. сушеної
журавлини • 0,5 скл. цукатів 
• 0,5 скл. січених горіхів 
• по дрібці кориці, гвоздики й 
кардамону

Розчину готувати на вершках. 
Накрити рушничком і дати забро-
дити. Жовтки розтерти з цукром. 
Масло розтопити й охолодити. 
Родзинки і цукати заздалегідь на-
мочити в коньяку або ромі. У роз-
чину додати перетерті жовтки з 
цукром, масло, сіль, шафранову 
настоянку, все вимішати. Підсіва-
ючи по ложці борошно, замісити 

гладке тісто. Намащеною розтоп-
леним маслом долонею змастити 
кульку тіста, накрити рушничком 
і відставити на 1-1,5 год.

Додати в тісто родзинки, цука-
ти, горіхи й вимішати. Викласти тіс-
то у форми (на половину висоти) і 
дати підрости ще до години часу. 
Випікати 40 хв за 180°. Паска добре 
росте саме під час випікання.

Вистиглі паски можна при-
красити глазур’ю. 
ГЛАЗУР:
• 200 г цукрової пудри • сік з 
половини лимона • 2-3 ст. 
ложки води • 2-3 ст.  ложки рому

На малесенькому вогні, а 
краще на водяній бані розтерти 
пудру з водою і ромом, додаючи 
сік з цитрини. Має бути біла глад-
ка маса, якою відразу поглазуру-
вати вистиглі паски.

НЕСОЛОДКА ПАСКА 
(РЕЦЕПТ З 1929 РОКУ)

1,5 скл. борошна заварити 
1,5 скл. гарячого (киплячого) 
молока, вимішати, щоб не було 
грудочок. Як вистигне до кімнат-
ної температури, додати 60-70 г 
дріжджів, розмішаних із ложкою 
цукру, вимішати й дати підрости.

• 350 г борошна • 20 г пресованих дріжджів 
• 110 мл молока • 80 г цукру • 0,5 ч. ложки солі 
• 1 яйце • 2 жовтки • масло (40 г для тіста 
і 120 г для змащування) • 200 г родзинок або 
журавлини • 100 г мигдальних пелюсток 
• пачка ванільного цукру • 1 ч. ложка 
мускатного горіха 

Дріжджі покришити, засипати 1 ч. ложкою 
цукру, залити теплим молоком. Поставити у 
теп ле місце до підняття пінної шапочки. Розто-
пити 40 г масла. Яйце, жовтки, цукор і ваніль-
ний цукор збити у світлу пишну піну.

Борошно слід обов’язково просіяти в миску, 
зробити заглиблення. Влити туди дріжджі з мо-
локом, яєчну суміш, всипати сіль, перемішати. 
Додати розтоплене масло і замісити тісто. Воно 
спочатку буде липким, але борошна не треба до-
давати. Вимішувати тісто не менш як 10 хв, поки 
воно не перестане липнути до рук. 

Миску змастити розтопленим маслом, ви-
класти туди тісто, змастити маслом і накрити 
харчовою плівкою. Миску відставити у тепле 
місце без протягів на 1-1,5 год.

Журавлину залити окропом на 15 хв, від-
кинути на сито і просушити паперовим рушни-
ком. Мигдальні пелюстки злегка підрум’янити 
на сухій сковороді. 

Щойно тісто збільшиться удвічі, його слід 
розділити на три частини, накрити і відставити 
на 10 хв.

Стільницю і стіл посипати борошном. Роз-
качувати тісто тонкими прямокутними плас-
тами, змащувати розм’якшеним маслом. По-
верх посипати мускатним горіхом, в’яленою 
журавлиною і мигдальними пелюстками. 
Загорнути рулетом і накрити харчовою плів-
кою, відставити у тепле місце. Такі ж рулети 

сформувати з інших частин тіста. 
Рулет розрізати гострим ножем посередині 

уздовж, відступивши на кілька сантиметрів від 
початку. Потім скрутити спіраллю одну поло-
винку рулета до його початку. Другу половинку 
закрутити спіраллю, піднімаючи і укладаючи по-
верх першої. 

Краффіни акуратно викласти у форму для 
випікання, накрити харчовою плівкою і ви-
тримати 20 хв у теплому місці. Випікати 10 хв 
за 200°С, потім знизити температуру до 180°С. 
Форми накрити фольгою на 10 хв, потім акурат-
но її зняти і випікати ще 15 хв. Діставати з форм 
охолодженими. 

15 яєць розділити на білки і 
жовтки. Жовтки розтерти на біло 
з 0,5 скл. цукру, білки збити на ви-
соку піну. Додати жовтки й білки 
до тіста, вимісити легко і дати ще 
раз підрости.

Як підросте, всипати через 
сито решту борошна, додати 
дрібку солі, 3/4 скл. теплого (не 
гарячого!) розтопленого масла, 
вимісити тісто дуже добре і дов-
го, щоб відставало від рук. Усього 
може піти до 2 кг борошна.

Бляшки з високими стінками 
або форми вистелити пергамен-
том, намастити маслом і викласти 
тісто на 1/3 висоти. Можна все тіс-
то ділити на 3-4 частини і заплести 
косами, а можна лише декорувати 
косами зверху. Накрити рушником 
і ще раз дати підрости, а як вирос-
те – намастити збитим жовтком.

Пекти 1 год за 190-200° до 
рум’яної шкірки.

ПАСКА БЕЗДРІЖДЖОВА 
(ЗА ДАРІЄЮ ЦВЕК)

За цим рецептом дуже добре 
пекти бабку в кексовій формі.
• 250 г борошна • 250 г масла 
• 2 ст. ложки крохмалю 
• 300 г цукру • 6 яєць • цедра 
з 1 лимона • 100 г родзинок 
• 50 г цукатів • мигдальні пластівці
розпушувач: • 0,5 ч. ложки соди 
• 0,5 ч. ложки лимонної кислоти

Масло розтерти на пухку 
масу, поступово додаючи цукор, 
по яйцю, по ложці борошна, ви-
мішаного з просіяною содою і 
лимонною кислотою. Наприкінці 
додати промиті родзинки, цедру, 
вимішати, викласти у змащену 
смальцем і посипану сухарями 
форму. Зверху посипати мигдаль-
ними пластівцями.

Пекти в добре нагрітій формі 
(240°) протягом 30 хв або «до сухо го 
патичка». Якщо дуже рум’яниться – 
прикрити вогким папером. Бабку 
витягнути з форми холодною і по-
сипати цукровою пудрою.

Усі продукти для паски 
мають бути свіжі  

Яйця мають бути домашні, свіженькі, з 
помаранчевими жовтками. Але якщо нема – 
можна зробити настоянку шафрану (кілька 
шафранинок настояти на горілці або спирті), 
яка піджовтить тісто.

Найкраще додавати у паску світлі родзинки, 
гарно обсипані борошном. Це завадить їм 
упасти вниз. Добре завжди настояти добу 
родзинки в алкоголі: ідеальний варіант – 
ром, але коньяк чи горілка теж згодяться. 
Цукати можна приготувати власноруч із 
помаранчевих шкірок. До паски їх ріжуть 
досить дрібно. Також завжди додають 

ПРАВИЛА ВДАЛОЇ ВИПІЧКИ лимонну цедру. Лимон ошпарюють, труть на 
тонкій тертці цедру і заливають ї ї ложкою 
коньяку або спирту, щоб схопилися ефірні олії.

Дріжджове тісто любить спокій і тишу. В 
кухні має бути тепло, без протягів. Не можна 
гримати дверима і голосно розмовляти. Бо є 
великий ризик, що дріжджове тісто впаде або 
схолоне. 

Борошно бажано просушувати і пересіювати, 
щоб насичувалося повітрям та не було 
вогке. Всі складники мають бути кімнатної 
температури. Дріжджі найкраще брати 
пресовані. Форми вистеляти пергаментом, 
змащувати смальцем і посипати борошном. 

Паска за смаком нагадує італійську

ukrcw
m

.com

etnoxata.com
.ua

cookoram
a.net
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Хай живе неоднаковість, слава відмінностям! Павло Загребельний

ОВЕН (21.03 – 20.04). Бажано 
буде спочатку перевірити інформацію, 
а вже потім робити висновки. Інакше 
ви ризикуєте наламати дров тільки 

тому, що щось не так зрозуміли. Добре 
було б пригальмувати свої амбіції.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Можна 
лишень порадіти вашим кар’єрним 
успіхам. Вас оточують люди, готові 
багато чого зробити для вас і разом з 
вами. Вам знадобляться терпеливість, 
стриманість і розважливість.

БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Тра-
диційний підхід до розв’язання проб-
лем не завжди буде вдалим, можливо, 
вам варто переглянути деякі свої по-

гляди. Довіртеся емоціям. У справах вар-
то спиратися на розум. Насолоджуйтеся сонцем, 
весною й життям. 

РАК (22.06 – 22.07). Вищі сили 
будуть підтримувати вас, пам’ятайте 
про це і довіряйте своїй інтуїції. Буде 
велика спокуса кого-небудь покрити-
кувати, але краще все-таки похвалити. 
Наприкінці тижня на вас чекають успіх, прибу-
ток і кар’єрне зростання. 

ЛЕВ (23.07 – 23.08). Цілком імо-
вірно, що вам доведеться з головою 
влізти не в свою справу, оскільки ви 
теж зацікавлені в результаті. Приготуй-

теся до того, що доведеться захищати 
свої права та дії. Імовірні конфлікти на роботі й 
непорозуміння в родині.

ДІВА (24.08 – 23.09). На вас очі-
кує багато різноманітних подій і при-
ємних зустрічей. Вам може пощастити 
багато в чому, усе залежить від того, до 
чого ви прагнете в цей момент. Не лі-
нуйтеся, постарайтеся розкрити свій потенціал. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Імовір-
не розчарування в комусь із близьких 
людей, але це не привід для суму. Це 
ідеальний період для підготовки й реа-

лізації серйозних ділових планів. Коли 
вас навідають особливо цікаві ідеї, постарайтеся 
записати їх, щоб не забути.

СКОРПІОН (24.10 – 22.11). Уда-
лий період, ви опинитеся в потрібний 
час у потрібному місці, добре заро-
бите й отримаєте емоційний підйом. 
Можливий вагомий прибуток від спіль-
ного бізнесу з енергійними партнерами. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Приді-
літь більше часу професії і лише вихідні 
присвятіть собі. Ділові амбіції вам зараз 
украй потрібні, щоб домогтися успіху. 

Ваші ініціативи матимуть підтримку. Ви-
хідні – сприятливий час для плідної роботи. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Ви-
явіть розумну обережність, спілкую-
чись із бізнес-партнерами. Вам будуть 
потрібні миттєва реакція та вміння 
швидко ухвалювати рішення, інакше ви 
ризикуєте не встигнути за подіями.

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). 
З’явиться шанс просунутися кар’єрними 
сходами, але працювати доведеться 
багато. Постарайтеся приборкати свою 

запопадливість, бо зросте ймовірність 
помилок, самообману, через що ви ризикуєте 
підірвати свій авторитет. 

РИБИ (21.02 – 20.03). Вам тре-
ба виявити дипломатичність і вміння 
стримувати емоції. Однак варто бути 
наполегливими у відстоюванні своїх 
інтересів. Робоча обстановка загалом 
спокійна, що дозволить трохи розслабитися.

судоку

   Ігрове поле складається з квадрата 
розмі ром 9х9, розділеного на менші 
квадрати (їх ще називають «регіони») 
зі стороною 3х3 клітинки. Таким 
чином, усе поле налічує 81 клітинку. 
У деяких із них вже на початку гри 
розташовані числа (від 1 до 9). Мета 
голово ломки – заповнити вільні 
клітинки цифрами від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку, в кожному стовпці 
і в кожному малому квадраті 3х3 
кожна цифра траплялася лише один 
раз. Правильна головоломка має 
тільки один розв’язок.
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18 квітня – Платон, Федора, Зенон, 
Клавдій, Марк, Семен, Фіона, Микола
19 квітня – Євтихій, Ярема, Веремій, 
Мефодій, Павло, Іван, Севастіан
20 квітня – Данило, Георгій, Килина, 
Левко, Леонтина, Ніл, Петро, Прокіп
21 квітня – Ларіон, Іван, Юлія, Іродіон, 
Лука, Нифонт, Яків
22 квітня – Антон, Вадим, Маріан
23 квітня – Терентій, Яків, Олександр, 
Григорій, Максим, Федір, Дмитро
24 квітня – Антип, Григорій, Яків, 
Юхим, Харитон, Тихон, Мартин, Іван, 
Петро, Прохор

18 квітня – Платон, Федора, Зенон,
Клавдій Марк Семен Фіона Микола

іменинники тижня

погляд у минуле 126 РОКІВ ТОМУ 
ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРШУ В СВІТІ 
ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ

Розмовляють українець, француз і ан-
глієць. 

Англієць: 
– У нас дуже складна мова! Ми, на-

приклад, говоримо «інаф», а писати треба 
enough! 

Француз: 
– О-ля-ля! У нас набагато складніше! 

Ми говоримо «бордо», а писати треба 
bordeaux! 

Українець: 
– То все дурниці! От ми кажемо: «Га?», а 

пишемо «Повторіть ще раз, будь ласка».
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Якщо дружина вранці дає чоловікові 
похмелитися, то вона не просто розумни-
ця, а ще й красуня!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Супермаркет. Дуже велика черга. На-
решті до каси дістався чоловік із лотком 

яєць... Касирка питає: 
– Прошу пана, у вас тільки яйця? 
Покупець червоніє, зеленіє, черга вся 

падає зі сміху... До чоловіка доходить, що 
відступати нікуди, і він, зібравши всю волю 
в кулак, відповідає:

– Ні, прошу пані, у мене ще й душа є!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Мамо, тату, це Настя. Вона буде жити 
з нами.

– Довго?
– До ранку.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Стою я в Берліні на хіднику і дивлюся, як 
до мене під’їжджає на мотоциклі поліцай. 

– Треба прибрати звідсіля цю машину, – 
каже до мене. 

– Якого біса? Вона начебто нікому не за-
важає! – кажу я. 

Поліціянт злазить з мотоцикла, мовчки ді-
стає квитанції, виписує на одній штраф у €100 і, 
дивлячись мені в очі, запихає її під двірник. 

– Негідник, – кажу я.

Поліцай відриває ще одну квитанцію на 
€100 і так само мовчки запихає її під двірник 
автомобіля. Так тривало хвилин 15, поки у 
нього не скінчилися усі квитанції. Він сів на 
мотоцикл і поїхав... Йому було однаково... Я 
знизав плечима, повернувся й пішов геть. 
Мені теж було однаково. Це була не моя ма-
шина, а якогось москаля...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Лікарю, я останнім часом взагалі май-
же не сплю. Ось просиджу весь вечір, нама-
люю все, начебто нормально. Потім лягаю 
спати й думаю: ні, аж надто красиво, на-
чальству може не сподобатися. Встану, все 
перемалюю, ляжу. І раптом в голові думка, 
що вже похмуро якось. Встану, знову пере-
малюю. А вранці годині о п’ятій вже все по-
іншому бачиться, і знову сідаю за...

Лікар, перебиваючи:
– Вибачте, а ви де працюєте і що малю-

єте?
– Та в Держстаті, статистичні звіти ма-

люю, хай їм грець...

ОВЕН (21.03 – 20.04). Ба

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
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Джозефіна Кокрейн винайшла 
посудомийну машину, щоб зберегти 
дорогий порцеляновий сервіз 

Американська винахідниця 
Джозефіна Кокрейн винайшла 
першу в світі посудомийну 

машину і 1 квітня 1893 року публічно 
ї ї показала, пише Gazeta.ua. На 
Всесвітній виставці технічних 
винаходів у Чикаго винахід Кокрейн 
став хітом і отримав головний приз. 
Дев’ять машин першого ж дня 
купили кафе і ресторани за $150 
($4500 на сучасні ціни).

Джозефіна була правнучкою Джона Фіт-
ча, винахідника пароплава. Її чоловіком був 
торговець і політичний діяч Вільям Кокрейн. 
Жили вони небідно й періодично прийма-
ли гостей. У родини була колекція цінних 
порцелянових сервізів. Але біда полягала 
в тому, що сервіз був дуже крихким і періо-
дично необережна прислуга розбивала до-
рогоцінний посуд під час миття. Джозефіна 
спробувала мити посуд сама, але таке бруд-
не заняття не пасувало справжній леді.

Розв’язати проблему допомогла рішу-
чість Джозефіни Кокрейн – вона зібралася 
винайти першу посудомийну машину сво-
їми силами. Її фраза «Якщо ніхто інший не 

збирається винайти посудомийну машину, 
то це зроблю я» стала відома в усьому світі 
і міцно увійшла в історію. Заручившись до-
помогою знайомого механіка, вона вигадала 
і розробила пристрій – металеве цеберко, в 
центрі якого розміщувалася вісь, що оберта-
лася, знизу був обігрівач. У кошик заклада-
ли брудний посуд. Проти винаходу Кокрейн 
найбільше протестували чоловіки – бояли-
ся, що їхні дружини розліняться. Також не-
вдоволеними були служниці, які не хотіли 
втратити роботу.

Винахідниця посудомийної машини Джо-
зефіна Кокрейн померла в 74 роки. Компанія, 
яку вона заснувала, стала частиною компанії 
Whirlpool. Помітне збільшення продажів в іс-
торії посудомийних машин почалося лише 
в 50-х роках минулого сторіччя. Зростання 
добробуту населення США та Європи спону-
кало природне прагнення громадян до по-
ліпшення якості життя.
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ПОНЕДІЛОК 22 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 Підсумки тижня
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 На часі: Спецтема
14.30 Життя в цифрі
14.45 Говоримо польською
15.30 Співай за мрію!
15.35 Добрий сад
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.30, 23.00 У фокусі Європа
19.15 На часі: Питання/Відповіді
20.15 Все про спорт 22.15 Т/с 

«Закулісні ігри» 00.30 Концерт 
оркестру Тернопільської 
філармонії 03.00 Джем

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок» 07.30, 08.00, 
08.30, 13.30, 17.00, 19.00 
Новини 09.00 «Енеїда» 
09.28 Д\ц «Аромати 
Чілі» 09.55 «Радіодень» 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Своя земля» 11.34 
«Вечір на Суспільному» 
12.02 «Пліч-о-пліч» 12.15 
«Радіодень» 12.40 Лайфхак 
українською 12.50 М/с 
«Дуда і Дада» 13.40 
«Вечір на Суспільному» 
14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02 «Wise cow» 
15.15 Радіодень 15.55 
«Українська література» 
16.05 «Чудова гра» 16.32 
Д/с «Супер Чуття» 17.13 
«100 років українського 
кіно» 17.40 Д/ц «Погляд 
з середини» 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.22, 21.50 Тема 
дня 19.50 «Разом» 20.15 
«Своя земля» 20.30 Новини 
20.52 «Спільно» 21.20 
#ВУкраїні 22.18 «Схеми» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.25, 02.00, 05.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
11.15 Д/ц «Аромати Африки»
12.10, 16.50 Кліпи учасників 

Євробачення-2019
12.25, 14.20, 23.50 Погода
12.30 Д/ц «Тайська вулична їжа 

з Девідом Томпсоном»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45, 15.15 Д/ц «Неповторна 

природа»
16.15 Хто в домі хазяїн?
16.55 По обіді шоу
18.20, 02.35 Спецпроект 

«Вибори-2019. Другий тур»
19.55 Д/ц «Спільноти тварин»
21.25, 02.25 UA:Спорт
21.45 Д/ц «Супер Чуття»
22.50 Перша шпальта
04.05 Спільно 05.40 Телепродаж

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.45, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.40 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
22.30 «Гроші 2019»
23.50 «Голос країни 9»
02.10 «Київ Вечірній»

05.30, 06.15 Моя правда. 
Тетяна Догілева, Римма 
Маркова

07.15 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.10 Х/ф «Кучерява Сью»
11.05 Х/ф «Місіс Даутфайр»
13.45 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За вітриною»
22.50, 23.50 Т/с «Пелена»
00.50 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 01.50 Зона ночі
04.00 Абзац
06.00, 07.50 Kids Time
06.05 Х/ф «Крихітка із 

Беверлі-Хіллз 3»
07.55 Х/ф «Геркулес»
11.00 Х/ф «Марсіянин»

05.40, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10 «Ранок з 
Інтером»

09.20, 18.00, 19.00, 02.30 
«Стосується кожного»

11.10, 12.25 Х/ф «Чотири 
мушкетери Шарло»

12.00 «Новини»
14.00 Х/ф «Четверо проти 

кардинала»
15.50 «Чекай мене. Україна»
20.00, 04.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
23.45 Т/с «Підземний 

перехід»
01.45 «Речдок»
03.15 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

05.00 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Т/с «Відділ 44»
06.00 Громадянська 

оборона
07.00 Факти. Вибори-2019. 

Спецвипуск
09.15 Факти тижня
10.40 Секретний фронт. 

Дайджест
11.50, 13.20 Х/ф 

«Шибайголова»
12.45, 15.45 Факти
14.15, 16.20 Х/ф «Нація 

прибульців»
16.35 Х/ф «Тілоохоронець 

кілера»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
19.20 Надзвичайні новини
20.15 Битва версій
21.20 Т/с «Пес»
22.25 Свобода слова
23.55 Х/ф «Прем’єр-міністр»
02.05 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф «Дельго»
11.00, 17.00 Т/с 

«Рання пташка»
12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 
Танька і Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.40 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Інша» 16+
23.30, 02.00 Т/c «CSI. Місце 

злочину» 16+

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

14.00 Х/ф «Земне ядро»
16.50 Х/ф «Люди в 

чорному 3»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.20 Таємний агент. 

Постшоу
00.00 Х/ф «Містер Магу»
01.45 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 24 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
11.00 Глобал 3000
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 У фокусі Європа
13.30 Місто
15.30 Співай за мрію!
15.35 Добрий сад
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.30 Огляд світових подій
19.15 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Євромакс
00.30 Бандерштат 03.00 Джем

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» 
09.28 Д\ц «Аромати 
Перу» 09.55 «Радіодень» 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 Д/ц 
«Своя земля» 11.34, 13.40, 
21.50 Тема дня 12.02 «Пліч-
о-пліч» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 
12.50 М/с «Дуда і Дада» 
14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02, 17.13 «Wise 
cow» 15.15 Радіодень 
15.55 «Wise cow» 16.05 
«Чудова гра» 16.32 Д/ц 
«Супер Чуття» 17.40 Д/ц 
«Погляд з середини» 18.10 
Т/с «Еліза» 19.20 Погода 
19.22 «Звіти.Наживо» 
20.15 StopFake 20.30 
Новини 20.52 «Наші гроші» 
21.20 «Разом» 22.18 «Своя 
земля» 22.30 «Букоголики» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 
09.25, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.25, 02.00, 05.00 Новини 
06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно! 09.30 
Д/ц «Браво, шеф! » 11.40 Д/ц 
«Аромати Африки» 12.05, 16.45 
Кліпи учасників Євробачення-
2019 12.25, 14.20, 16.40, 23.50, 
03.30, 05.35 Погода 12.30 Д/ц 
«Тайська вулична їжа з Девідом 
Томпсоном» 13.15, 04.30 
:РадіоДень 13.45, 22.20 Д/ц 
«Неповторна природа» 14.30 
52 вікенди 15.15 Т/с «Імперія» 
16.10 Д/ц «Спільноти тварин» 
16.55 Сильна доля 18.25, 
02.35 Тема дня 19.25 Своя 
земля 19.55 Д/с «Наглядачі 
заповідника» 21.25, 02.25 
UA:Спорт 21.45 Разом 22.40 
Схеми 00.00 Телепродаж Тюсо 
03.40 #ВУКРАЇНІ 04.05 Спільно 
05.40 Телепродаж 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.35, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.10, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.40 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
22.30, 23.40 «Світ навиворіт 

– 10: Бразилія»
00.45 «Київ Вечірній»

05.15, 06.00 Моя правда. 
Наталя Крачковська, 
Руслана

06.55 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

08.45 МастерШеф 12+
13.20 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
22.50, 23.50, 00.45 Т/с 

«Пелена»

03.00, 02.05 Зона ночі
03.40 Абзац
05.30, 06.50 Kids Time
05.35 М/с «Майлз із 

майбутнього»
06.55 Т/с «Мерлін»
10.40 Х/ф «Сутінки»

05.40, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00 Х/ф «Сіссі – молода 

імператриця»
12.25 Х/ф «Сіссі: Важкі 

роки імператриці»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 01.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
23.45 Т/с «Підземний 

перехід»
03.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.05 «Top Shop»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.20 Служба розшуку дітей
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 10.10 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
12.30, 13.20 Х/ф «Мій 

ворог»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.40, 22.35 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.40 Х/ф «Найманий 

убивця»
01.25 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.20 Х/ф «Марлі 
та я»

11.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 
Танька і Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Інша» 16+
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/c «CSI»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

13.00 Кохання на 

виживання 16+

17.00 Хто зверху? 12+

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Новий місяць»

23.30 Т/с «Загублені»

02.00 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 23 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 14.00, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
11.00 У фокусі Європа
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.30 Завтра сьогодні
13.00 На часі: Питання/Відповіді
14.15 Все про спорт
15.30 Співай за мрію!
15.35 Добрий сад
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.30, 23.00 Глобал 3000
19.15 Місто
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

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» 09.28 
Д\ц «Аромати Перу» 
09.55 «Радіодень» 10.15 
«Сильна доля» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
Д/ц «Пліч-о-пліч» 11.34, 
13.40, 19.22, 21.50 Тема 
дня 12.02 «Своя земля» 
12.15 «Радіодень.Луцьк» 
12.40 Лайфхак 12.50 
М/с «Дуда і Дада» 14.08 
«Розсекречена історія» 
15.02, 15.55 «Wise cow» 
15.15 Д/ф «Гуцулка Ксеня» 
16.05 «Чудова гра» 16.32 
Д/ц «Супер Чуття» 17.13 
«100 років українського 
кіно» 17.40 Д/ц «Погляд 
з середини» 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.50 «Разом» 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 #ВУкраїні 
22.45 «Пліч-о-пліч» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 

13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
23.25, 02.00, 05.00 Новини

06.35, 07.05, 08.05, 09.05 
Доброго ранку, Країно!

09.30 Т/с «Таємниці Борго Ларічі»
10.25 Д/ц «Браво, шеф!»
11.25 Д/ц «Аромати Африки»
12.20, 16.45 Кліпи учасників 

Євробачення-2019
12.30 Д/ц «Тайська вулична їжа 

з Девідом Томпсоном»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна природа»
14.20, 16.40, 23.50 Погода
15.15 Т/с «Імперія» 16.10 Д/ц 
«Спільноти тварин» 16.55 
UA:Фольк. Спогади 18.25, 02.35 
Тема дня 19.25, 22.50, 04.05 
Спільно 19.55 Д/с «Наглядачі 
заповідника» 21.25, 02.25 
UA:Спорт 21.45 Наші гроші 
22.20 Д/ц «Супер Чуття» 03.40 
Складна розмова 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.25, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.20, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.45, 21.40, 22.35, 23.30 

Т/с «Анка з Молдаванки»
00.30 Х/ф «Три горішки 

для Попелюшки»
01.55 «Київ Вечірній»

06.10, 07.05 Моя правда. 
Олексій Булдаков. 
Вигнанець, Ігор Петренко

08.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

09.55 МастерШеф 12+
14.10 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
22.50, 23.50 Т/с «Пелена»
00.45 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.00 Зона ночі

04.10 Абзац

06.00, 07.50 Kids Time

06.05 Х/ф «Велика котяча 

втеча»

07.55 Т/с «Мерлін»

05.40, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.00 Т/с «Султан мого серця»
11.00, 12.25 Х/ф «Сіссі»
12.00 «Новини»
13.40 Х/ф «Сіссі – молода 

імператриця»
14.45 «Правила виживання»
15.50, 16.45, 01.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча робота»
23.45 Т/с «Підземний 

перехід»
03.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.10 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.20 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.10 Битва версій
12.00 Антизомбі. Дайджест
12.15, 13.15 Х/ф «Зіткнення 

з безоднею»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.40, 22.30 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.35 Х/ф «Мій ворог»
01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф 
«Тваринний загін. 
Код Марко Поло»

11.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 
Танька і Володька

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 Країна У
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні 
09.30 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Інша» 16+
23.20 Без паніки
00.00, 02.15 Т/c «CSI»
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11.10 Х/ф «Блакитна 

лагуна 3»

13.00 Екси 16+

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Х/ф «Сутінки»

23.30 Т/с «Загублені»

ЧЕТВЕР 25 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00 Новини «На Часі»
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
11.00, 20.15 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
13.00 Глобал 3000
13.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
15.30 Співай за мрію!
15.35 Добрий сад
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.30 Завтра сьогодні
19.15 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Завтра сьогодні
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

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» 09.28 
Д\ц «Аромати Перу» 
09.55 «Радіодень» 10.15 
«Сильна доля» 11.05 
«Ранковий гість» 11.21 
«Звіти» 11.34, 13.40, 19.22, 
21.50 Тема дня 12.02 «Своя 
земля» 12.15 «Радіодень.
Луцьк» 12.40 Лайфхак 
12.50 М/с «Дуда і Дада» 
14.08 «Розсекречена 
історія» 15.02, 17.13 «Wise 
cow» 15.15 Д/ф «Іван 
Боберський» 15.55 «Wise 
cow» 16.05 «Чудова гра» 
16.32 Д/ц «Супер Чуття» 
17.40 #ВУкраїні 18.10 Т/с 
«Еліза» 19.50 #ВУкраїні 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 «Схеми. 
Корупція в деталях» 21.25 
«Спільно» 22.18 «Наші 
гроші» 22.45 StopFake 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.25, 
02.00, 05.00 Новини 06.35, 
07.05, 08.05, 09.05 Доброго 
ранку, Країно! 09.30, 16.55 
Д/ц «Браво, шеф! » 11.40 Д/ц 
«Аромати Африки» 12.05, 16.45 
Кліпи учасників Євробачення-
2019 12.25, 14.20, 16.40, 23.50, 
03.30, 05.35 Погода 12.30 
Д/ц «Тайська вулична їжа з 
Девідом Томпсоном» 13.15, 
14.30, 04.30 :РадіоДень 13.45 
Д/ц «Неповторна природа» 
15.15 Д/с «Секрети замків 
Великобританії» 16.10 Д/ц 
«Спільноти тварин» 18.25, 02.35 
Тема дня 19.25 #ВУКРАЇНІ 19.55 
Д/с «Наглядачі заповідника» 
21.25, 02.25 UA:Спорт 21.45 
Схеми 22.20 Д/ц «Супер 
Чуття» 22.50 Наші гроші 00.00 
Розсекречена історія 00.50 Своя 
земля 01.00 Д/ц «Подорож 
відкритим космосом» 03.40 
Разом 04.05 Спільно 

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 
«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45, 05.20 
«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.40 «Чистоnews 2019»
20.45, 21.40 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
22.30 «Право на владу 

2019»
00.50 Концерт «Дорога 

дружби»
03.15 «Тсн. 20 років»

05.15, 05.55 Моя правда. 
Ольга Сумська, Невідомі 
чоловіки Наталі 
Могилевської

07.00 Містичні історії з 
Павлом Костіциним 16+

08.50 МастерШеф 12+
12.50 Хата на тата 12+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За вітриною»
22.50, 23.45, 00.45 Т/с 

«Пелена»

03.00, 02.05 Зона ночі
03.50 Абзац
05.45, 07.00 Kids Time
05.50 М/с «Майлз із 

майбутнього»
07.05 Т/с «Мерлін»
10.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

05.40, 22.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
17.40 Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

09.50 Т/с «Султан мого 
серця»

10.50, 12.25 Х/ф «Скарлетт»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 01.45 «Речдок»
18.00, 19.00, 02.25 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00, 04.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
23.45 Т/с «Підземний 

перехід»
03.10 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.05 «Top Shop»

04.10 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.25 Студія Вашингтон
04.30, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.00, 02.20 Секретний 

фронт
10.50 Х/ф «Зіткнення з 

безоднею»
13.15 Х/ф «Шибайголова»
15.00, 16.20, 21.25 Т/с 

«Пес»
17.40, 22.40 Т/с 

«Юрчишини»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
23.40 Х/ф «Каратель»
01.25 Д/ф «Чорнобиль і 

Фукусіма: Уроки»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Попелюшка»

11.00, 17.00 Т/с 
«Рання пташка»

12.00 Рятівники
13.00, 14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

13.30, 14.30, 21.00 
Танька і Володька

15.00 Панянка-
селянка

18.00 4 весілля
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 Х/ф «Земля в 

облозі»
02.00 Щоденники 

Темного
05.00 М/с «Лис 

Микита»
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15 Ранок з 
Україною

07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30, 03.00 Зірковий шлях
10.30 Місія: краса
11.30, 04.00 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/c «Інша» 16+
23.20 Контролер
00.00 Д/ф «Блакитний пил»
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Новий місяць»
13.10 Хто проти блондинок 

12+
17.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»
23.30 Т/с «Загублені»
02.00 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 26 квітня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30, 12.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини 
«На Часі»

07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 22.00 Як це було
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-

сусіди»
09.43, 15.13 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
10.45 Добрий сад
11.00, 17.00, 03.00 Знай більше!
11.30 Завтра сьогодні
13.00 Євромакс
13.30 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
15.30 Співай за мрію!
15.35 Добрий сад
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.30, 23.00 Огляд світових подій
19.15 На часі: Спецтема
22.15 Європа в концертах
00.30 Бандерштат

07.00, 07.35, 08.05, 08.35 
«Ранок» 07.30, 08.00, 
08.30, 13.30, 17.00, 19.00 
Новини 09.00 «Арка» 09.05 
«Розсекречена історія» 
09.55 «100 років української 
історії» 10.15 «Своя земля» 
10.30 #ВУкраїні 11.00 
«Ранковий гість» 11.10 Д/ф 
«Зона відчуження Донбас» 
12.00 Хвилина мовчання 
12.01 Фільм «Арка» 12.15 
«Радіодень.Луцьк» 12.40 
Д/ф «Чесно жити і чесно 
померти» 13.40 Д/ф «Пе-
кельне відрядження» 14.07 
«Розсекречена історія» 
15.02 «Wise cow» 15.15 
Радіодень 15.55 «Wise cow» 
16.05 Д\ц «Елементи» 17.13 
Д/ф «Українська Гельсінська 
група 17.40 #ВУкраїні 18.10 
Д/ф «Зона відчуження Дон-
бас» 19.22, 21.50 Тема дня 
19.53 «Виборчий округ» 
20.15 «Своя земля» 20.30 
Новини 20.52 «Схеми» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди» 
06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.25, 
13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.20, 
05.00 Новини 06.40, 09.10, 12.01 
Фільм-пост-симфонія «Арка» 
06.50, 14.20, 04.00, 05.35 Погода 
07.05 Док. фільм 08.05 Д/ц 
«Елементи» 09.30 #ВУКРАЇНІ 
10.55, 16.55 Розсекречена 
історія 12.00 Хвилина мовчання: 
Пам’яті жертв чорнобильської 
трагедії 12.05, 20.00 Пекельне 
відрядження 12.40, 04.05 Своя 
земля 13.15, 14.30 :РадіоДень 
13.45 Д/ц «Неповторна 
природа» 15.15 Д/с «Секрети 
замків Великобританії» 
18.25, 03.05 Тема дня 19.25 
Перший на селі 20.30 Пекельне 
відрядження. Післямова 21.25, 
02.40 UA:Спорт 22.00 Перша 
шпальта 22.35 Чорнобильська 
трагедія: уроки історії 22.45 
Д/ф «Російський дятел» 00.20 
Телепродаж Тюсо 04.30 52 
вікенди 05.40 Телепродаж 

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»

09.30 «Одруження наосліп»
11.15, 12.20 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
19.20 «Секретні матеріали 

2019»
20.25 Х/ф «Родинні 

зв’язки»
00.30 Д/ф «Розщеплені на 

атоми»
04.15 «Київ Вечірній»

05.20 Т/с «Пелена»
14.45 Холостяк 16+
17.30, 22.00 Вікна-Новини
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 23.05 Холостяк 12+
22.50 Небачене 

Євробачення 2019
23.40 Холостяк. Як вийти 

заміж 12+
00.35 Т/с «Коли ми вдома»

03.00, 02.40 Зона ночі

03.20 Абзац

05.10, 06.50 Kids Time

05.15 М/ф «Вартові 

Місяця»

06.55 Т/с «Мерлін»

05.40, 22.00 «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»

09.50 Т/с «Султан мого 
серця»

10.50, 12.25 Х/ф 
«Скарлетт»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45 «Речдок»
18.00, 02.15 Ток-шоу 

«Стосується кожного»
20.00 «Подробиці тижня»
23.45 Х/ф «Ігри дорослих 

дівчинок»
03.40 Х/ф «Благі наміри»
05.00 «Top Shop»

04.00 Еврика!
04.10 Служба розшуку дітей
04.15 Студія Вашингтон
04.20, 01.50, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.40 Д/ф «Чорнобиль і 

Фукусіма: Уроки»
05.40 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
11.15 Секретний фронт. 

Дайджест
13.25 Х/ф «Каратель»
15.00, 16.20 Т/с «Пес»
18.45 Факти. Вечір
20.10 Х/ф «Кавалерія»
22.35 Х/ф «Повстання»
00.05 Х/ф «Нація 

прибульців»
02.15 Т/с «Володимирська, 

15»
03.50 Скарб нації

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Біла 
змія»

11.30 М/с «Лис 
Микита»

16.00 Х/ф «Аватар»
19.00 Х/ф «Великий 

дружній велетень 
Роальда Дала»

21.10 Х/ф «Земля в 
облозі»

23.00 Щоденники 
Темного

01.00 Панянка-
селянка

02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 08.15 Ранок з Україною
07.00, 08.00, 09.00, 15.00, 

19.00, 23.00 Сьогодні 
09.30, 04.45 Зірковий шлях
11.30, 03.15 Реальна містика
13.30, 15.30 Т/c «Замок на 

піску» 12+
18.00 Т/c «Таємниці» 12+
19.50 «Говорить Україна»
21.00, 00.00 Т/c «Чорна 

квітка» 12+
23.20 Слідами
01.45 Телемагазин
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10.40 Х/ф «День, коли 
Земля замерзла»

14.30 Х/ф «Знаки»
16.40 Х/ф «Явище»
18.40 Х/ф «Інтерстелар»
22.00 Х/ф «Життя»
00.00 Х/ф «Ловець снів»
02.35 Служба розшуку дітей
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СУБОТА 27 квітня
06.00, 19.00 Огляд світових подій
06.30, 10.30 Глобал 3000
07.00, 08.00, 09.00, 16.00, 18.45, 

21.30, 00.00, 02.30 Новини «На 
Часі»

07.30, 08.30, 09.30, 18.00, 21.00, 
23.30, 02.00 На Часі: Гість

10.00, 17.45 Життя в цифрі
10.15, 12.00, 18.30, 20.45, 21.45, 

00.15, 02.45, 05.45 Як це було
11.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
12.15 Говоримо польською
12.30 Відкрита влада. МІСТО
14.00 Євромакс
14.30, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.15 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Д/ф «Третій день»
01.30 Фільм «Дорога в Еммаус»
03.00 Знай більше!

07.00 «Додолики» 07.10 
М/с «Вруміз» 07.50 «Світ 
навколо» 08.00 «Ранок 
«Нової Волині» 09.30 
«Країна на смак» 10.25 
Д/ц «Аромати Іспанії» 
10.51 UA:Фольк 11.40 
«Хто в домі хазяїн?» 
12.12 Д/ц «Мегаполіси» 
12.35 Лайфхак 12.55 
Радіодень 13.40 Тема 
дня 14.06 «Розсекречена 
історія» 15.02 «Wise cow» 
15.15 Радіодень 16.10 
Лайфхак українською 
16.31 Д/ц «Двоколісні 
хроніки» 17.10 «Сильна 
доля» (Арсен Мірзоян) 
18.05 UA:Фольк 19.00 
Новини 19.12 «Вечір 
на Суспільному» 
19.40 «Своя земля» 
20.06 #ВУкраїні 20.35 
Лайфхак українською 
21.00 Т/с «Монро» 
21.50 Букоголики 22.15 
МузLove 22.45 Лайфхак 
українською 

06.30, 07.10, 08.10, 09.05 Доброго 
ранку, Країно!

07.00, 08.00, 09.00, 21.00 Новини
09.30 Країна на смак
10.35 Хто в домі хазяїн?
11.10 Д/ц «Погляд зсередини»
11.50 Сильна доля
12.45, 17.05 Кліпи учасників 

Євробачення-2019
13.00 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
14.45 Д/ц «Мальовничі села»
15.10 По обіді шоу 16.10 Спільно
16.45 Своя земля 17.10 Д/ц 

«Особливий загін» 18.10 Д/с 
«Секрети замків Великобританії»

19.50 Д/с «Дивовижні міста світу»
21.25 Розсекречена історія
22.30 Д/ц «Елементи»
23.30 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 

ЛІТУРГІЯ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ 
ЗОЛОТОВЕРХИЙ СОБОР

02.30 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 
ЛІТУРГІЯ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ 
СОБОР

05.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 
ЛІТУРГІЯ. ХРАМ ВОСКРЕСІННЯ 
ХРИСТОВОГО

06.00, 23.35 «Світське 
життя. 2019»

06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00, 11.00, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.40 
«Світ навиворіт – 5»

16.35, 21.40 «Вечірній 
квартал»

18.30, 03.50 «Розсміши 
коміка. Діти»

19.30 «ТСН»
20.15 «Чистоnews 2019»
20.25 «Українські 

сенсації 2019»
00.35 «Світське життя 

2019»
01.25 «Тіна Кароль. Сила 

любові та голосу»
04.35 «Хоробрим 

серцям. Концерт»

06.30, 16.30, 22.45 Хата 

на тата 12+

07.55 Страва честі 12+

08.55 Т/с «За вітриною»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали 12+

03.00, 01.50 Зона ночі
05.50 М/с «Лунтик»
06.50, 08.10 Kids Time
06.55 М/с «Майлз із 

майбутнього»
08.15 Ревізор. Крамниці
10.10 Таємний агент
11.30 Таємний агент. 

06.10 Д/п «Паломництво 
на Святу землю»

07.00 «Слово 
Предстоятеля»

07.15 «Чекай мене»
09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуєимо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Мачуха»
12.45 «Сходження 

Благодатного Вогню в 
Храмі Труни Господня»

14.30 Х/ф «Три тополі на 
Плющисі»

16.00 Т/с «Султан мого 
серця»

20.00, 03.55 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
23.00 «Великоднє 

богослужіння»
04.25 Х/ф «Кво Вадіс»

05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.35, 12.45 Факти
06.00 Більше ніж правда
07.45 Я зняв!
09.35 Дизель-шоу 12+
10.50, 11.45 Особливості 

національної роботи
13.00 Т/с «Юрчишини»
15.15 Т/с «Пес»
16.20 Х/ф «Кавалерія»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Форсаж 6»
21.40 Х/ф «Шалений 

Макс: Дорога гніву»
23.45 Х/ф «Найманий 

убивця»
01.30 Т/с «Кримінолог»

06.00 ТЕТ Мультиранок

11.15 М/ф 

«Жовтодзьоб»

12.50 Х/ф «Диявол з 

трьома золотими 

волосинами»

14.00 Вечірка 2

19.00 Танька і 

Володька

21.30 Одного разу під 

Полтавою

23.30 Сімейка У

01.00 Панянка-селянка

02.00 Теорія зради

02.50 БарДак

03.40 Віталька

05.50 Корисні підказки

07.00, 15.00, 19.00 
Сьогодні. Підсумки з 
Олегом Панютою

07.30, 15.20 Т/c «Інша» 
16+

16.00, 20.00 Т/c «Хлопчик 
мій» 12+

21.00 Шоу «Дивовижні 
люди»

23.20 Т/c «Щасливий 
квиток» 16+

03.15 Реальна містика
05.35 Зірковий шлях
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Постшоу
13.30 Хто проти 

блондинок 12+
15.20 Хто зверху? 12+
17.20 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 
цариця»

19.00 Х/ф «Люди Ікс»
21.00 Х/ф «Люди Ікс 2»
23.40 Х/ф «Знаки»

НЕДІЛЯ 28 квітня
06.00 М/с «Гон»
07.00, 08.00, 09.00 Новини «На Часі»
07.15, 08.15, 09.15 Як це було
07.30, 08.30, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
09.30 Д/ф «Воістину Воскрес!»
10.00 Огляд світових подій
10.30 Все про спорт
11.15, 05.45 Життя в цифрі
11.30 Уроки тітоньки Сови
12.00 Євромакс
12.30 Відкрита влада: ОБЛАСТЬ
14.00 На Часі: SKYPE-інтерв’ю
14.30, 05.00 Т/с «Справа Дойла»
16.00 На часі: Питання/Відповіді
17.00 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.45 Говоримо польською
18.30, 21.30, 00.00, 02.30 На Часі: 

Підсумки тижня
19.00 Європа в концертах
20.00 Огляд світових новин
20.30 Завтра сьогодні
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Знай більше!

07.00 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕНА ЛІТУРГІЯ 
09.50 UA:Фольк 10.40 
«Енеїда» 10.35 Д/ц 
«Аромати Іспанії» 
12.00 Хто в домі хазяїн? 
12.30 Д/с «Мегаполіси» 
13.00 Радіодень 13.30 
Новини 13.40 «Вечір 
на Суспільному» 14.06 
Концерт Євгена Хмари 
«Знамення» 15.30 
«Букоголики» 15.55 
Лайфхак 16.10 «Візитівки 
Карпат» 16.20 Д/ц 
«Двоколісні хроніки» 
17.10 «Сильна доля» 
(«Друга ріка») 18.05 
UA: Фольк 19.00 «Своя 
земля» 19.25 «Разом» 
19.50 «Спільно» 20.23 
«Візитівки Полтавщини» 
20.30 #ВУкраїні 21.00 
Т/с «Монро» 21.50 
Букоголики 22.15 
МузLove 22.45 Лайфхак 

06.00, 09.00 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ. ХРАМ 
ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВОГО

07.00 ВЕЛИКОДНЯ БОЖЕСТВЕННА 
ЛІТУРГІЯ. МИХАЙЛІВСЬКИЙ 
ЗОЛОТОВЕРХИЙ СОБОР

08.00, 10.00 ВЕЛИКОДНЯ 
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ. 
ВОЛОДИМИРСЬКИЙ СОБОР

12.05 Д/ц «Браво, шеф! »
13.05, 16.05 Кліпи учасників 

Євробачення-2019
13.20 Д/ц «Неповторна природа»
13.50 Пліч-о-пліч
14.05 #ВУКРАЇНІ
14.40 Перший на селі
15.05 UA:Фольк. Спогади
16.20 Х/ф «Ісус. Бог і Людина»
19.50 Д/с «Імперія»
21.00, 23.30, 02.00, 04.10 Новини
21.25 з Майклом Щуром
21.55 Д/ц «Елементи»
23.00 Д/ц «Мальовничі села»
02.20 По обіді шоу 03.15 Д/ц 

«Аромати Чілі» 03.40 Своя земля 
04.35 Розсекречена історія

06.00 «ТСН»
06.35 Мультфільм
06.45 «Українські 

сенсації 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
09.00 «Лото-забава»
09.45 «Світ навиворіт – 

10: Бразилія»
10.40 Т/с «Анка з 

Молдаванки»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою 
2019»

23.00, 03.10 «Церемонія 
вручення музичної 
премії Yuna 2019»

01.20 «Тіна Кароль. Сила 
любові та голосу»

05.50, 08.30, 09.55 Хата 
на тата 12+

07.30 Холостяк. Як вийти 
заміж 12+

09.00 Страва честі 12+
15.15 МастерШеф. 

Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Т/с «Рецепт 

кохання»
00.55 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

05.10 Стендап шоу
06.00, 07.50 Kids Time
06.05 М/ф «Синбад: 

Легенда семи морів»
07.55 Х/ф «Артур і 

мініпути»
09.50 М/ф «Три богатирі 

та Шамаханська 

08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом»
10.00 «Орел і Решка. 

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.00 «Крутіше всіх. 

Новий сезон»
14.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
18.00 Х/ф «Діамантова 

рука»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила 

виживання»
22.00 Х/ф «Фото на 

документи»
23.55 «Речдок»

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.50, 12.45 Факти
05.10 Громадянська 

оборона
06.55 Антизомбі
08.35 Т/с «Відділ 44»
12.10, 13.00 Х/ф 

«Повстання»
14.05 Х/ф «Шалений 

Макс: Дорога гніву»
16.15 Х/ф «Форсаж 6»
18.45 Факти тижня. 100 

хвилин
20.35 Х/ф «Крокодил 

Данді»
22.20 Х/ф «Крокодил 

Данді 2»
00.35 Скетч-шоу «На 

трьох» 16+

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 М/ф «Долина 

папороті: Тропічний 
ліс»

12.45 Х/ф 
«Попелюшка»

14.00 Вечірка 2
19.00 М/ф 

«Льодовиковий 
період: Різдвяна 
пригода»

19.30 М/ф 
«Льодовиковий 
період: Великі яєчні 
пригоди»

20.00 Танька і 
Володька

21.30 Одного разу під 
Полтавою

23.30 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.30, 06.30, 19.00 
Сьогодні. Підсумки

07.30 Зірковий шлях
09.10 Т/c «Хлопчик мій»
13.10 Т/c «Чорна квітка» 
17.00, 21.00 Т/c «Кровна 

помста» 12+
20.00 Головна тема
23.00 Музична платформа
01.00, 02.15 Т/c 

«Щасливий квиток» 
01.45 Телемагазин
04.50 Х/ф «Подаруй 

мені трохи тепла»
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цариця»
11.30 Х/ф «Земне ядро»
14.10 Х/ф «Люди Ікс»
16.10 Х/ф «Люди Ікс 2»
18.50 Х/ф «Люди Ікс: 

Остання битва»
21.00 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»
23.40 Х/ф «Воскресіння»
01.40 Х/ф «Явище»

Телефони для оголошень: 099-340-55-31, 063-481-82-44 купи-продай  
ТОВ «ІА «ВОЛИНСЬКІ НОВИНИ»

ЄДРПОУ 41637310 в 
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 

Р/Р № 26003055518827, 
МФО 303440

Звертатися за адресою: м. Луцьк, 
вул. Ковельська, 2, перукарня «Зося» 

При обрізанні від 42 см – 
 СТРИЖКА БЕЗПЛАТНА

Щовівторка

від 300 до 
75000 грн за 1 кг

купуємо ВОЛОССЯ

Засновник – ПП «Волинські новини».
Свідоцтво про державну реєстрацію 
ВЛ №496–229 Р від 14 грудня 2015 року. 
Адреса: 43020, м. Луцьк,  
вул. Електроапаратна, 3, офіс 421. 
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БУДІВНИЦТВО
 Продам у Луцьку котли (газові, твердопа-

ливні, електричні), газові колонки, конвекто-
ри, електричні бойлери, радіатори опалення 
(стальні, алюмінієві, біметалічні), циркуля-
ційні насоси і насоси для свердловин, обсад-
ні труби для свердловин, запірну арматуру і 
автоматику, газові лічильники й регулятори 
тиску. 050-736-93-28.

 Продаж та доставка будматеріалів у Луць-
ку: цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимощування, чорно-
зем. Послуги самоскидами ЗІЛ, Volvo. До-
ставка бортовими платформами (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50.

 Торфобрикет, рубані дрова твердих та 
м’яких порід дерев, метровий круг ляк для 
камінів та твердопаливних котлів. Достав-
ка будівельних матеріалів: пісок, відсів, ще-
бінь, чорнозем, земля на засипку, торфо-
крихта. Вивезення будівельного сміття. 
068-62-65-512, 050-10-94-084 (Юрій).

 Продам пиломатеріали: балки, крок-
ви, дошки обрізні та необрізні, рейки мон-
тажні та відходи виробництва (обрізки). 
099-181-33-32,  097-649-23-71.

 Будматеріали (Луцьк). Продаж та достав-
ка. Цегла червона (рядова), пісок, щебінь 
(різних фракцій), відсів (граніт, базальт), ка-
мінь бутовий, ґрунт на вимостку, чорнозем. 

 Візьму на роботу продавців у продукто-
вий магазин, з/п 7328 грн, офіційне працев-
лаштування, зручний робочий графік. Луцьк. 
095-704-44-94.

 РОБОТА В ПОЛЬЩІ. Складальник стелажів 
(без досвіду роботи). Зарплата 12 зл./год. 
Після пробного періоду – можливість пра-
цевлаштуватися в інших країнах ЄС з вищою 
зарплатою (від 5 €/год). Електрики (з досві-
дом роботи). Проживання безплатне. Офіцій-
не працевлаштування. Можливість розвит ку. 
073-012-40-35.

ПОСЛУГИ
 Чищення каналізацій професійним об-

ладнанням. Усунення засмічень, видален-
ня жиру, бруду та нальоту. Косіння тра-
ви. Обслуговування ОСББ. 050-736-08-05, 
096-499-61-32.

РІЗНЕ
 Куплю снопи з очерету або жита для по-

шиття даху хати. 050-547-85-24.
 Продам дубового воза на гумових колесах 

у хорошому стані. 099-187-74-91.
 Куплю вовну і хутро бобра та інших тва-

рин. 097-645-15-54, 095-506-01-64, 
066-150-49-86.

 Худоба (дорізи): телята, бики, лошата, 
коні, корови, тільки на забій. Куплю дорого. 
097-412-15-16, 093-498-90-08. Василь.

 КУПЛЮ неробочі, в будь якому стані  хо-
лодильники, пральні машини, ванни, газо-
ві колонки, газові плити, котли, віт чизняні 
телевізори, магнітофони, радіоли, старі 
комп’ютери, акумулятори, змішувачі. Виво-
зимо самі. 050-637-37-50.

 Встановлення твердопаливних котлів усіх 
типів, ремонт систем опалення, водопоста-
чання, каналізації. Якісно та швидко, ціни по-
мірні. 095-577-78-31.

 Відео-, фотознімання урочистих подій. 
Можливий виїзд за межі міста. Організація 
музичного супроводу. 050-985-41-13.

 Куплю газові колонки, котли, холодильни-
ки, морозильні камери (всіх видів), праль-
ні машини, несправні кондиціонери, радіо-
деталі. Самовивезення. 096-340-85-25, 
(0332) 20-18-20.

 Продам будівельні матеріали: пісок, ще-
бінь гранітний та базальтовий (різних фрак-
цій), відсів; цеглу (м-100, перепал); ви-
везення будівельних відходів; доставка 
матеріалів самоскидами; послуги наванта-
жувача. 099-242-46-46, 068-242-46-46.

Послуги самоскидами: ЗІЛ, ВОЛЬВО. Послуга 
бортовими платформами: доставка (від 1 до 
30 т). 097-187-90-50, 050-510-01-34.

 Продам дрова з м’яких порід дерев (вільха, 
осика). 099-181-33-32,  097-649-23-71.

АВТО
 Продам трактор ЮМЗ з великою кабіною в хо-

рошому стані. Ціна договірна. 096-162-42-87.
 Продам трактор Т-25 у доброму стані (при-

везений з Польщі). Недорого. 096-429-04-26, 
067-790-86-29.

 Продам трактор Т-25, картоплекомбайни 
«Анна», «Болько», «Карлик», гноєрозкидач, 
прес, підбирач, картоплекопалку, дворядну са-
джалку, привезені з Польщі. 066-299-23-28, 
097-116-35-35.

 Продам запчастини до Т-40, Т-25, МТЗ, НШ-
100, колінвал, стартери, підшипники, пічку 
ЮМЗ та ін. 066-389-02-25, 050-088-13-07, 
068-907-06-22.

 Продам «Москвич» ІЖ-комбі 1988 р. в. 
Ціна – 15000 грн. (099) 797-51-64.

НЕРУХОМІСТЬ
 Терміново продам цегляний газифікований 

будинок (63 м2) у с. Грибовиця Іваничівського 
р-ну. На подвір’ї – вода, великий хлів-гараж. 
Є сад, город, приватизована земельна ділян-
ка (0,75 га). Ціна договірна. 097-344-15-62, 
097-556-94-66.

 Продам будинок у м. Рожище. Загальна 
площа – 110 м2. Газове та твердопаливне опа-
лення, вода в будинку. Житловий стан. Замі-
нено всі вікна. Є великий цегляний гараж та 
прибудинкові споруди, ставок. Усі деталі – те-
лефоном. 068-139-63-12, 066-881-81-00, Іра. 

 Продам трикімнатний будинок (81 м2) у Го-
рохівському районі. Є газ, світло (3 фази), 
ванна. Біля будинку колодязь, 5 сараїв, льох, 
земельна ділянка (0,57 га). Ціна договірна. 
097-093-39-77.

 Продам трикімн. квартиру в Луцьку на вул. 
Рівненській, 83а, 5/5 цегл. будинку. Без ре-
монту, 50,5 м2, високі стелі (2,85 м), вільне 
планування, є підвал. Ціна договірна. Влас-
ник. 095-205-13-16 (до 21:00).

 Продам цегляний будинок у Луцьку, р-н 
вул. Львівської, металопласт. вікна, утеп-
лений, усі комунікації, газифікована літня 
кухня. Є сарай, курник. Зем. ділянка 20 сот. 
У будинку 3 кімнати, кухня. Ціна 550 тис. грн. 
099-315-22-72.

 Продам дерев’яний будинок у м. Любомль, 
вул. 1 Травня (3 кімн., є літня кухня, гараж, 
хлів, льох, земельна ділянка 13 соток). Ціна 
договірна. 093-008-03-92, 099-555-94-92.

 Продам земельну ділянку під забудову 
(0,25 га) в с. Копачівка, Рожищенсь кий р-н. 
Ціна договірна. 093-577-59-62 (Сергій).

 Продам великогабаритну двокімн. кварти-
ру з індивідуальним опаленням у Луцьку. 2-й 
пов., 74 м2, 666 тис. грн. 066-660-63-03.

 Продам господарство в с. Колмів (2 км від 
траси Горохів-Берестечко, 20 км до м. Горо-
хів). Пряме сполучення з Луцьком. Дерев’яна 
обшальована хата 7х9 м. Два цегляні сараї. 
Гараж 7х6 м. Два погреби та інші господар-
ські споруди. Трифазне електрозабезпечен-
ня. Водогін (свердловина), хороший садок. 
85 соток приватизованої землі. Будинок та 
літня кухня газифіковані. Доступна ціна. Єв-
геній, 099-187-74-91, 099-768-14-53.

 Терміново продам трикімн. квартиру в ра-
йоні ДПЗ. Власник. 050-438-31-57.    

Продам  однокімнатну квартиру в м. Во-
лодимир-Волинський у новобудові. Пло-
ща –  46 м2. 097-102-09-95.

 Продам однокімн. квартиру в м. Воло ди-
мир-Волинський на вул. Луцькій. 460 000 грн, 
новобудова. 097-10-20-995. 

РОБОТА
 Робота в Польщі та Європі. Потрібні пра-

цівники будівельних спеціальностей, різ-
норобочі на склади, фабрики, заводи. Візо-
ва підтримка. Доїзд  до місця праці. Ліц. АВ 
№585198 від 30.07.2012. 096-956-37-96, 
066-799-53-22.

 На харчове та кондитерське виробництво 
потрібні працівники (жінки) для роботи на 
устаткуванні (з/п висока, робота позмін-
на – 15 виходів на місяць), водій категорій 
В, С, змінний слюсар-механік, електрик. На-
вчаємо, працевлаштовуємо. 067-382-28-96 
(з 10:00 до 17:00).

 Спільна польсько-українська агенція. Візи, 
воєводські, робота (Польща, Чехія): зварю-
вальники, токарі, фрезерувальники, електри-
ки, слюсарі, швачки, помічники кухаря, при-
биральники, працівники на авто-радіозавод, 
м’ясокомбінати. Безплатні вакансії. Робота в 
Німеччині. 067-455-06-64, 099-634-80-31.

 Робота в Польщі, Німеччині: будів. спе-
ціальності; різноробочі на склади, фабри-
ки; зварювальники, слюсарі, столяри. Висо-
кі зарплати, перевірені роботодавці. Візова 
підтримка. Довезення до місця праці. (Ліц. 
МСПУ серія АВ №585198, 30.07.2012). 
096-956-37-96, 066-799-53-22.



Не жди ніколи слушної пори – твоя мовчанка може стать ганьбою! Дмитро Павличко
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Під час теледебатів важливі не лише спічі кандидатів, а й 
їхня міміка, жестикуляція, ба навіть те, у що вони вбрані

П
О
ГО
Д
А

П
О
ГО
Д
А ЧЕТВЕР 18 КВІТНЯ

+120C+40C

ДЕНЬНІЧ

П’ЯТНИЦЯ 19 КВІТНЯ

+110C+50C

ДЕНЬНІЧ

СУБОТА 20 КВІТНЯ

+120C+10C

ДЕНЬНІЧ

НЕДІЛЯ 21 КВІТНЯ

+130C+50C

ДЕНЬНІЧ

ПОНЕДІЛОК 22 КВІТНЯ

+150C+70C

ДЕНЬНІЧ

СЕРЕДА 24 КВІТНЯ

+170C+100C

ДЕНЬНІЧ

ВІВТОРОК 23 КВІТНЯ

+200C+70C

ДЕНЬНІЧ

ДМИТРО КОМАРОВ 
З КОМАНДОЮ 
ПІЛОТІВ ВСТАНОВИВ 
РЕКОРД УКРАЇНИ

Увечері 7 квітня у Коломиї Івано-
Франківської області успішно 

завершився рекордний політ за 
участю телеведучого Дмитра 
Комарова.

Екіпаж з чотирьох осіб під керівни-
цтвом досвідченого пілота і військового 
льотчика Ігоря Табанюка за три дні про-
летів понад три тисячі кілометрів прак-
тично внутрішнім периметром України та 
відвідав 33 аеродроми. Одним з летовищ, 
де команда здійснила проміжну посад-
ку, став закинутий цивільний аеропорт 
«Луцьк-Крупа». 

Окрім Ігоря Табанюка та Дмитра 
Комарова, до команди увійшли пілот 
Андрій Блінов та оператор «Світу нави-
воріт» Олександр Дмитрієв. Екіпаж став 
першим, хто здійснив такий політ.

«Для чого ми це робили? Хочемо 
привернути увагу до того, що галузь 
авіації загального призначення потрібно 
розвивати. У нас є величезний потенціал, 
щоб ця сфера була не гіршою, а може, і 
кращою, ніж в Європі. У спадщину від 
СРСР залишилося близько 750 аеродро-
мів і, на превеликий жаль, багато з них за-
раз занедбані. Просто прикро, що ми не 
користуємося таким багатством. Це по-
трібно відновлювати. Ми побували на 33 
аеродромах, більшість з яких – у приват-
ному володінні. До того ж, є аеродроми 
справді європейського рівня з ідеальним 
асфальтом, інфраструктурою. Це аеро-
дроми, які хочеться показувати і якими 
хочеться пишатися. Але вони побудовані 
за гроші людей, які своїми силами розви-
вають цю індустрію. Мене вразили злітні 
смуги в Косино, Коломиї. Крім того, що 
ми мріємо про авіамаршрутки, мала авіа-
ція – це і військові польоти, рятувальні 
операції, медичні цілі, моніторинг пожеж. 
Дуже важлива проб лема – вирубування 
лісів. Коли піднімаєшся над Карпатами, 
дивишся – жахіття, що твориться з лісом. 
Його вирубують просто безжально і ви-
возять. Для контро лю цього і потрібна 
авіація загального призначення», – каже 
Дмитро Комаров.

рекордсмен гаряча тема

сміливе мистецтво

АКТОРИ ПРОТИ ПРЕЗИДЕНТІВ: 
ЯК ПЕРЕДВИБОРНІ ДЕБАТИ 
ЗМІНЮВАЛИ ІСТОРІЮ КРАЇН

nv.ua

КРАЇНА В ТРУНАХ, 
А ПРЕЗИДЕНТ У 
ШОКОЛАДІ

 strana.ua

Україна завмерла в 
очікуванні дебатів 
кандидатів у 

президенти напередодні 
другого туру. До цього 
в Україні дебати перед 
другим туром між двома 
претендентами на крісло 
гаранта проводили лише 
двічі – в 1994 році між 
Леонідом Кравчуком 
та Леонідом Кучмою і в 
2004 році між Віктором 
Ющенком та Віктором 
Януковичем (причому 
вони зустрічалися на 
дебатах двічі – перед 
другим і третім турами). 
Нині розповімо про те, як 
дискутували на дебатах 
інші світові лідери.

КЕННЕДІ Й НІКСОН
Перші в історії передвибор-

ні теледебати відбулися в США 
у 1960 році. Вони відкрили нову 
епоху у виборчому процесі, коли 
виявилося, що не в останню чер-
гу на результат виборів впливає 
зовнішній вигляд майбутнього 
президента. 

Тоді зустрілися 43-річний се-
натор Джон Кеннеді та 47-річний 
віце-прем’єр Річард Ніксон. По-
дія увійшла в історію під назвою 
«Великі дебати». За ними стежили 
близько 70 мільйонів американців.

У 1960 році республіканець 
Ніксон поступився демократові 
Кеннеді з мінімальною різницею: 
49,7% проти 49,5%. Це трохи 
більш як 100 тисяч голосів. Бага-
то хто вважає, що великою мірою 
перемогти Кеннеді допомогли 
саме дебати, які схилили симпатії 
американців на його бік.

Досвідченого політика й ора-
тора Ніксона заздалегідь вважали 
переможцем дискусії, але бук-
вально за кілька тижнів до неї він 
пошкодив коліно і на два тижні по-
трапив до лікарні. Звідти вийшов 
змарнілим і стомленим. Під час 
дебатів одяг висів на ньому, Ніксо-
ну було важко стояти, він спітнів 
під софітами. І телекамери тільки 
підкреслювали це. А Кеннеді сто-
яв перед ним засмаглий після від-
починку в Каліфорнії, енергійний і 
впевнений. До цього з ним попра-
цювали продюсери, які підказали, 
як поводитися в кадрі.

Контраст між двома кандида-
тами був такий великий, що піз-
ніше дослідження підтвердили: 
після дебатів близько чотирьох 
мільйонів американців змінили 
думку і три з них проголосували 
за Кеннеді. Цікаво, що ті, хто слу-
хав дебати по радіо, в основному 
віддали голоси Ніксону.

Кеннеді не дожив до кінця пре-
зидентського терміну. Через три 
роки після виборів, 1963-го, його 
застрелили під час передвиборної 
поїздки в Даллас, штат Техас.

А Ніксон 1968 року все ж 
переміг на виборах президента 
(тоді він відмовився від дебатів). 
Але в 1974 році достроково по-
дав у відставку через Уотергейт-
ський скандал, ставши єдиним 
президентом США, який пішов у 
відставку до закінчення терміну.

КАРТЕР І РЕЙГАН
У 1980 році чинний президент 

Джиммі Картер програв Рональ-
ду Рейгану, з яким брав участь у 
теледебатах. Вони зустрілися за 
чотири дні до виборів, і дискусія 
ледь не зірвалася. До зустрічі ко-
манда Картера більш-менш успіш-
но намагалася виставити Рейгана 
агресивним консерватором, що, 
в принципі, збігалося з реальніс-
тю, але негативний образ вдалося 
зруйнувати на дебатах, де Рейган 
зміг продемонструвати свої ак-
торські здібності в усій красі.

За трибуною ще чинний пре-
зидент Картер намагався атаку-
вати його питаннями про медич-
ну страховку для пенсіонерів. 
Але домігся лише того, що на тлі 

впевненого й усміхненого Рейга-
на мав вигляд емоційно неврів-
новаженого.

Крім того, Рейган добив Кар-
тера питанням: «Ви живете кра-
ще, ніж чотири роки тому?». Річ у 
тім, що під час правління Карте-
ра світові ціни на нафту побили 
всі рекорди, а економіка США 
зіштовхнулася з найважчою кри-
зою. Після дебатів рейтинг Рейга-
на підскочив, через тиждень він 
переміг на виборах з розгром-
ним рахунком, ставши найстар-
шим президентом США в історії – 
у 70 років.

БУШ ПРОТИ КЛІНТОНА
У 1992 році на дебатах між 

чинним президентом-рес пуб-
лі канцем Джорджем Бушем-
старшим і демократом Біллом 
Клінтоном не останню роль зі-
грали жести кандидатів. Буш 
часто поглядав на годинник, що 
обурило глядачів. А ось Клінтон 
усміхався і впевнено ходив пе-
ред аудиторією. У підсумку він 
переміг, причому навіть у тих 
штатах, які завжди були оплотом 
республіканців.

ТРАМП І ХІЛЛАРІ 
КЛІНТОН

Але, звісно, дебати – не зав-
жди гарантія перемоги на ви-
борах. Свіжий приклад в історії 
США – дебати Хілларі Клінтон і 
Дональда Трампа в 2016 році. 
Більшість фахівців зійшлися на 
тому, що Хілларі була більш пере-
конливою, а Трамп часто втрачав 
думку й вдавався до деталей. 

Проте саме він сів у крісло пре-
зидента США до 2020 року.

ДЕБАТИ В ЗАХІДНІЙ 
ЄВРОПІ

Великобританія. Тут повно-
цінні теледебати вперше від-
булися в 2010 році. У них брали 
участь лідери трьох найбільших 
партій: чинний тоді прем’єр-
міністр Гордон Браун (лейборис-
ти), консерватор Девід Кемерон 
і ліберал-демократ Нік Клегг. Фа-
хівці відзначають, що теледебати 
повністю змінили звичний пе-
редвиборний ритм у Королівстві 
й зачепили виборця. Майже 90% 
глядачів, які спостерігали за дис-
кусією трьох партійних лідерів, 
потім обговорювали її з друзями.

Франція. У країні довго не 
схвалювали пристрасті амери-
канців до теледебатів, які назвали 
«тріумфом театралізації». Однак в 
1974 році там все-таки відбулися 
перші теледебати між Валері Жис-
кар д’Естеном і Франсуа Міттера-
ном. Відтоді їх проводили кожні 
вибори. Винятком став 2002-й. 
Тоді до другого туру прорвався на-
ціоналіст Жан-Марі Ле Пен, і пре-
зидент Жак Ширак з презирством 
відмовився дебатувати з ним.

Німеччина. У ФРН перші те-
ледебати відбулися в 1972 році. 
До них долучилися лідери всіх 
партій, які брали участь в пар-
ламентських виборах. Дебати не 
набули тут особливої популяр-
ності, і з 1990-х їх і зовсім пере-
стали проводити. Але в 2002 
році у Німеччині ввели амери-
канський формат теледебатів 
– між лідерами двох партій, які 
найбільше конкурують. Цей теле-
продукт здався виборцям наба-
гато цікавішим. За двома турами 
дискусій між чинним прем’єром 
соціал-демократом Герхардом 
Шредером і християнським де-
мократом Едмундом Штойбером 
стежив 41% телеглядачів країни.

Передвиборчі теледебати 
також проводять в Австралії, Ка-
наді, Швейцарії, Греції, Польщі, 
Ізраїлі, Нідерландах, Тайвані і Пів-
денній Кореї.

За три дні екіпаж 
відвідав 33 аеродроми

Київські художники-концеп-
туа лісти Даніель Грін і Дарина 
Марченко стали знаменитими 
після скандального портрета 
Володимира Путіна. Потім створили 
портрет Дональда Трампа, 
а тепер – Петра Порошенка.

Після картини «Обличчя війни» їм 
навіть довелося на два роки виїхати 
з України, адже через портрет Путіна 
під загрозою опинилися їхні життя. 
Та нещодавно Дарина повернулася в 
країну, щоб закінчити нову роботу – 
портрет Петра Порошенка, який уже 
облетів півсвіту, пише «Страна».

«Все концептуально. Трамп – з 
американських доларів, Путін – з гільз 
із Донбасу, Порошенко – з фантиків 
цукерок Roshen, – каже авторка. – Що-
правда, портрет Порошенка не лише 
з фантиків. Тими ж гільзами із Донбасу 
викладено фон у формі величезної 

плитки шоколаду. Гільзові блоки шо-
коладки нагадують труни. А фантики 
символізують пріоритет бізнесу перед 
інтересами народу. Країна в трунах, а 
президент у шоколаді – основний посил 
картини. Політики, які прийшли до вла-
ди на крові Майдану, наобіцяли краще 
майбутнє. Людям показали цукерку, але 
коли її розгорнули, там виявився лише 
фантик, а всередині – нічого. Фантик – 
це ще й символ нездійснених надій».

На портрет Порошенка 
пішло 20 кг цукерок

strana.ua
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