
ВОЛИНСЬКИЙ САПЕР 
СТАВ НА НОГИ ЗАВДЯКИ 
ВОЛОНТЕРАМ

Сергій Михальчук із села Годомичі 
цієї весни вперше за чотири роки 
знову відчув, як це – ступати на 
дві ноги. Перші кроки, нехай і за 
допомогою милиць, чоловік робить 
завдяки волонтерам. Саме небайдужі 
люди фінансово допомогли саперу 
потрапити у приватний медичний 
центр Києва.  

КОМПОЗИТОР ІЗ 
ЛЮБОМЛЯ ПИШЕ МУЗИКУ 
ДЛЯ ТІНИ КАРОЛЬ
Волинянина 
Юрія Салуху 
порівнюють 
із Моцартом. 
Юнак має 
абсолютний 
слух, 
грає на 
фортепіано 
та скрипці, а 
також пише 
музику. 
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ЩОБ МИ МОГЛИ БУТИ 
КРАЇНОЮ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕРЕДОВОГО 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ...
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21 квітня в Україні 
відбувся 
другий тур 

президентських виборів. За 
результатами підрахунку 
100% протоколів шоумен 
Володимир Зеленський 

переміг опонента із відривом 
у 48,72%, здобувши 73,22% 
голосів виборців. І це 
історичний рекорд підтримки. 
Натомість чинний глава 
держави Петро Порошенко 
отримав лише 24,45% 

голосів. Явка виборців у 
другому турі склала 61,37%. 
Участь в голосуванні взяли 
18 491 840 громадян 
України.

НА НАВЧАННЯ – 
У КИТАЙ

28-річна волинянка Христина Лесюк 
уже два з половиною роки мешкає та 
навчається у китайському місті Ліньї в 
провінції Шандунь. Дівчина вирішила 
переїхати до іншої країни раптово.

наші – там
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СУД ВИЗНАВ 
НЕЗАКОННОЮ 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ 
«ПРИВАТБАНКУ»

ЧЕРЕЗ ВЕЛИЧЕЗНІ 
ВИБОЇНИ СЕЛО 
ВІДРІЗАНЕ ВІД 
ЦИВІЛІЗАЦІЇ
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Наприкінці березня газета 
«Волинські Новини» оприлюднила 

імена десяти щасливчиків, яким 
цьогоріч випало стати переможцями 
нашої передплатної акції. 
З-поміж кількох сотень листів від 
передплатників шляхом жеребкування 
ми обрали тих, кому дісталися цінні й 
корисні призи від редакції.

вітаємо щасливчиків

ЛЮБИМО ЧИТАЧІВ, 
ЦІНУЄМО КОЖНОГО 
ПЕРЕДПЛАТНИКА!

УКРАЇНА ОБРАЛА 
ШОСТОГО ПРЕЗИДЕНТА

 читайте на стор. 8

У ці дні нам варто замислитися над тим, як живемо і 
як хочемо жити. Попросити у Всевишнього очищення від 

скверни, неправди, ворожнечі, злих умислів і несправед-
ливості. У ці дні усі наші помисли й діяння слід спряму-
вати на благородні справи в ім’я християнської любові 
та перемоги добра над злом.

Хай у ваших родинах панують спокій і затишок, а 
серця повняться любов’ю. Нехай Господь благословить 

Україну і всіх нас на мирне й щасливе майбутнє!
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Äîðîã³ óêðà¿íö³!
Ùèðîñåðäå÷íî â³òàþ óñ³õ âàñ ç³ ñâ³òëèì 

³ âåëè÷íèì ñâÿòîì Âåëèêîäíÿ!

З повагою голова Волинської обласної ради,
засновник Фонду 

«Тільки разом» 
Ігор ПАЛИЦЯ

ЗА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРОГОЛОСУВАЛА 
РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЦІВ
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НА ШРІ-ЛАНЦІ – 
МОТОРОШНИЙ ТЕРАКТ 
21 квітня, на католицький Великдень, 
у церквах та готелях Шрі-Ланки про-
гриміла серія скоординованих вибухів. 
Мінімум 310 людей загинули, з них – 24 
іноземці. У теракті загинуло троє дітей 
найбагатшого мільярдера Данії. Затри-
мано 40 релігійних екстремістів. Розвід-
ки США та Індії попереджали уряд Шрі-
Ланки про підготовку до терактів.
СМЕРТІ НА ДОРОГАХ
17 квітня на Мадейрі в Португалії роз-
бився автобус з німецькими туристами, 
29 осіб загинуло. А 20 квітня на півдні 
Казахстану перекинувся автобус, заги-
нуло 11 людей.
ФІЛІППІНИ СТРУСОНУЛО 
На півночі Філіппін 22 квітня стався по-
тужний землетрус. Стихія забрала життя 
щонайменше 16 осіб.
ПОМЕР ЕКС-ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ
Колишній президент Перу, 69-річний 
Алан Гарсія 17 квітня помер у лікарні. 
Він вистрелив собі в голову, коли його 
намагалися арештувати за корупцію. 
Гарсія був главою Перу в 1985-1990 і 
2006-2011 роках. Політик міг отримати 
$100 тис. від Odebrecht в обмін на допо-
могу в укладанні вигідних для компанії 
контрактів. 
У ЛОНДОНІ – КЛІМАТИЧНІ 
ПРОТЕСТИ 
Понад два тижні в Лондоні тривають 
екологічні протести. 20 квітня активіс-
ти руху «Повстання проти вимирання» 
вчергове перекрили найбільші вулиці та 
автошляхи. Мітингарі вимагають в уряду 
оголосити надзвичайний стан щодо клі-
мату та скоротити викиди парникових 
газів до нульового рівня до 2025 року.
СПАЛИЛИ СТУДЕНТКУ 
У Бангладеш 19-річну студентку релі-
гійної школи спалили на даху навчаль-
ного закладу. Причиною вбивства стала 
скарга дівчини на сексуальні домагання 
з боку директора. Сотні людей вийшли 
на акції в Дацці 19 квітня з вимогами 
справедливого правосуддя.
НАЙБІЛЬШИЙ БАНК 
НІМЕЧЧИНИ ОСКАНДАЛИВСЯ
На Deutsche Bank AG чекають штраф, 
судові позови та ймовірне пересліду-
вання вищого керівництва за його роль 
у схемі з відмивання грошей російських 
клієнтів. Йдеться про $20 млрд. У січні 
2017 року банк оштрафували в США на 
$425 млн за схему «дзеркальних угод» з 
російськими акціями. Британська влада 
оштрафувала банк у тій же самій справі 
на $213 млн.
У БІЛОРУСІ – ВИБОРИ 
У 2019 році в Білорусі відбудуться до-
строкові парламентські вибори, зая-
вив президент Олександр Лукашенко. 
Чергові президентські й парламент-
ські вибори в Білорусі мали відбутися 
в 2020 році. 
НОТР-ДАМ РЕСТРАВРУЮТЬ
На відновлення Собору Паризької Бо-
гоматері лише за два дні після пожежі, 
яка сталася 15 квітня, зібрали понад 
мільярд євро. Причину загоряння досі 
встановлюють.
ЦУКЕРБЕРГ ЗБАГАЧУВАВСЯ 
НА FACEBOOK
Засновник Facebook Марк Цукерберг 
використав особисті дані чотирьох ти-
сяч людей, зареєстрованих у соцмере-
жі, для збагачення й лідерства на ринку. 
Він укладав з іншими компаніями вза-
ємовигідні угоди, одним з пунктів яких 
було надання доступу до особистих да-
них користувачів.
ДАНІ ФРБ – У ХАКЕРІВ 
Хакери викрали особисті дані близько 
чотирьох тисяч американських феде-
ральних агентів і співробітників право-
охоронних органів і виклали їх в інтер-
нет.
ДІТЯМ – ГРОШІ 
У Польщі виплачуватимуть по 500 зло-
тих щомісяця всім дітям до 18 років. Таку 
держпрограму схвалив польський уряд.

світова хроніка

Вибори призначено на 30 червня

назустріч освіті

У МАР’ЯНІВСЬКІЙ ОТГ У МАР’ЯНІВСЬКІЙ ОТГ 
ОБИРАТИМУТЬ ДЕПУТАТІВОБИРАТИМУТЬ ДЕПУТАТІВ

децентралізація

СТРОКОВИКУ ЗА СТРОКОВИКУ ЗА 
ВТЕЧУ СВІТИТЬ ВТЕЧУ СВІТИТЬ 
ТЮРМАТЮРМА

ГАЗ ІЗ РОСІЇ ГАЗ ІЗ РОСІЇ 
МАНДРУЄ ВОЛИННЮМАНДРУЄ ВОЛИННЮ

факткримінал

ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН – НА УТЕПЛЕННЯ ДИТСАДКА

auc.org.ua

Центральна виборча 
комісія визначила 
дату проведення 

перших виборів 
депутатів сільських, 
селищних, міських 
рад ОТГ та сільських, 
селищних, міських 
голів у 66 об’єднаних 
територіальних 
громадах, серед яких і 
Мар’янівська ОТГ, що в 
Горохівському районі.

Мар’янівська селищна об’єд-
нана громада стане першою пов-
ноцінною ОТГ на Горохівщині. До 
цих виборів громаді довелося 
йти, навіть через суди, майже два 
роки, повідомляють в Аcоціації 
міст України.

Відповідно до рішення 
ЦВК від 20 квітня, перші вибо-
ри депутатів в ОТГ відбудуться 
30 червня.

До складу Мар’янівської се-
лищної ради увійшли: Мар’я-
нівська селищна рада (смт Ма р’я-
нівка), Бранівська сільська рада 
(села Брани, Борисковичі, Дов-
гів), Бужанівська сільська рада 

(села Бужани, Ржищів), Цегівська 
сільська рада (села Цегів, Боро-
чиче, Широке).

Нагадаємо, створення Мар’я-
нівської селищної ОТГ розпоча-
лося ще в 2017 році. Втім через 
судові процеси ЦВК так і не при-
значила перші вибори в цій ОТГ у 

2018 році. 
Зі слів консультанта з пра-

вових питань АМУ Валентиина 
Малиновського, судову тяганину 
затіяло село Сільце, що пере-
бувало у складі Цегівської сіль-
ської ради, яка ухвалила рішення 
ввійти до складу Мар’янівської 

ОТГ. До Мар’янівки не захотіли 
деякі жителі Сільця, бо мали ба-
жання об’єднатися з районним 
центром – Гороховом. Однак Го-
рохів сам перебував у процесі 
судових розглядів, що тривають 
ще з 2016 року. Після початку 
процедури формування цієї ОТГ 
приватна особа звернулася до 
Локачинського районного суду 
з адміністративним позовом до 
Горохівської міської ради про ви-
знання незаконним та скасуван-
ня рішення «Про надання згоди 
на добровільне об’єднання те-
риторіальних громад та делегу-
вання представника до спільної 
робочої групи».

У результаті цієї судової тяга-
нини Горохівську міську ОТГ так 
і не було створено, а село Сіль-
це за рішенням Волинської об-
ласної ради віднесено до складу 
Журавниківської сільської ради. 
Тож Мар’янівська селищна рада 
цьогоріч знову розпочала про-
цес формування ОТГ.

У володимир-волинському 
дитсадку №8 «Вишиванка» 
розпочали завершальний 
етап цілого комплексу 
заходів із впровадження 
енергоощадних технологій. 
Спочатку в освітньому 
закладі встановили 
енергоощадні двері та вікна, 
відремонтували дах, а тепер 
кипить робота з утеплення 
фасаду.

Першим кроком для підви-
щення кімнатної температури у 
садочку, що нерідко взимку ста-
новила всього 8°C, була заміна 
всіх вікон і дверей на енерго-
ощадні. Після цього колектив 
установи звернувся до нардепа 
Ігоря Гузя по підтримку. Завдяки 
його сприянню з держбюджету в 
2015 році виділили 300 тис. грн 
на заміну системи опалення в за-
кладі. Власними силами у дитсад-
ку капітально відремонтували 

дах. А тепер перейшли до іншого 
етапу енергоощадних заходів.

«Фасад установи не в аварій-
ному стані. Але він із силікатної 
цегли, а вона не тримає тепла. І 
хоча ми досягли належного тем-
пературного режиму в приміщен-
ні відповідно до санітарних норм, 
проте споживаємо енергоносії 
неекономно. Та й після того, як 
відремонтували дах, внаслідок 
конденсату почали цвісти стіни з 
північного боку. Сподіваємося, що 
утеплення фасаду усуне ці проб-
леми», – розповіла директор до-
шкільного закладу Зоряна Гузь. 

На ці потреби цьогоріч за 
сприяння парламентаря з дер-
жавного бюджету спрямували 
500 тис. грн. Ще півмільйона виді-
лили з міської казни Володимира-
Волинського.

«Працюємо з міською радою 
в цьому напрямку спокійно, пла-
номірно. Все, що треба зробити, 

будемо робити. Наприклад, є 
дитячі садки у місті, потрібно по 
кожному з них вивчати питання 
і сприяти виділенню бюджетних 
коштів для залагодження проб-
лем», – пояснив депутат.

«Ми перебуваємо у постійній 

співпраці з народним депутатом, – 
каже Зоряна Гузь. – Він сприяв нам 
і раніше. Ми отримували кошти 
субвенції на придбання меблів – 
шафи, ліжечок, столиків, килимів, 
апаратури – музичного центру з 
колонками й мікрофонами». 

Тривають будівельні роботи з утеплення дитсадка

guz.in.ua

Ввечері 16 квітня самовільно залишив 
військову частину у Володимирі-
Волинському військовослужбовець 
строкової служби. У ніч на 20 квітня 
його затримали. Тепер юнаку загрожує 
тюремний термін.

Як повідомили в 14-й ОМБр, зникнен-
ня строковика помітили, коли військово-
службовці прийшли міняти його з варти. 
Втікаючи, 18-річний солдат захопив авто-
мат і набої.

«Військовослужбовця Григоренка Ар-
тема Станіславовича, який ввечері 16 квіт-
ня зі зброєю самовільно залишив військо-
ву частину, затримала група спеціального 
призначення Західного територіального 
управління Військової служби правопо-

рядку. Розшук та затримання – результат 
спільних масштабних розшукових заходів 
військовослужбовців бригади, співробіт-
ників Військової служби правопорядку та 
Національної поліції України», – інформу-
ють у 14-й ОМБр.

У волинській поліції уточнили: військо-
вослужбовця затримали в Турійському 
районі. Він перебував у цивільному одязі. 
Правоохоронці вилучили у нього сумку, в 
якій була зброя – АКС-74 з двома споря-
дженими магазинами по 30 набоїв у кож-
ному і багнет-ніж.

Як повідомили в Державному бюро 
розслідувань, військовослужбовцю тепер 
загрожує покарання у вигляді позбавлен-
ня волі на строк до 10 років. «Строковик 
перебував у селі Радовичі Турійського ра-
йону, що приблизно за 40 кілометрів від 
Володимира-Волинського. Причини свого 
вчинку військовослужбовець пояснити не 
міг», –  йдеться у повідомленні ДБР.

На військову службу Артема Григорен-
ка у листопаді 2018 року призвав Брат-
ський районний військовий комісаріат 
Миколаївської області. З січня 2019 року 
хлопець проходив строкову військову 
службу в 14-й окремій механізованій бри-
гаді у Володимирі-Волинському. Прожи-
ває в селі Новомар’ївка Братського району 
Миколаївської області.

Солдат зник із автоматом 
Калашникова, набоями та ножем

dbr.gov.ua Потяг із цистернами, в яких перевозили 
російський газ, зафіксували 20 квітня у 
Ківерцях. Відео з вантажем найбільшого 
нафтохімічного холдингу Росії оприлюднив 
Андрій Квач у Facebook.

«Ось їде російський газ. Фірма «Сібур». Ро-
сійська залізнична дорога. Так, у нас немає тор-
гівлі на крові. Більш як 60 цистерн», – коментує 
відео Андрій Квач.

Як повідомлялося, на початку квітня 60 
вагонів російського вугілля перепинили на 
залізничній станції «Олика», що в Ківерців-
ському районі. Про те, що вугілля російське, 
свідчило маркування на вагонах. І очевидно, 
що прибуло воно в Україну за схемою «Рот-
тердам+».

Місцеві помітили понад 60 цистерн

facebook.com
/andrykvach
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МОРЯКИ – ПІД АРЕШТОМ
Лефортовський районний суд Москви 
17 квітня продовжив арешт всім 24 
українським військовополоненим мо-
рякам ще на три місяці – до 24 липня. 
Їх захопили 25 листопада в Азовському 
морі.
ЗАТРИМАЛИ ДИВЕРСАНТІВ 
СБУ затримала сімох диверсантів з Ро-
сії, яких відправляли до України для 
здійснення політичних вбивств і терак-
тів. У 2017 році на територію України з 
Росії було відправлено одразу кілька 
диверсійних груп. Одна з них вчинила 
терористичний акт, в результаті якого 
загинув генерал військової розвідки 
Максим Шаповал. 
КІЛЕРІВ ВІДПУСТИЛИ ПІД 
ЗАСТАВУ 
Суд обрав запобіжний захід для групи з 
трьох осіб, яка готувала замах на вбив-
ство в Іванковичах Київської області 
львівського кримінального авторитета 
Богдана Копитка, у вигляді застави в 
192 тис. грн. Їх затримали 15 квітня зі 
зброєю та боєприпасами неподалік бу-
динку Володимира Зеленського.
АХМЕТОВУ – «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КОКСОХІМ»
АМКУ надав дозвіл гірничо-ме та лур-
гійній групі компаній «Метінвест», що 
входить до групи СКМ Ріната Ахмето-
ва, на купівлю понад 50% акцій «Дніп-
ровського коксохімічного заводу». 
АМКУ міг оштрафувати «Метінвест» на 
$0,59 млрд, адже він де-факто взяв під 
контроль «Дніпровський коксохім» ще 
у 2013-му.
РОСІЙСЬКІ ДЕТАЛІ – 
З ПЕРЕПЛАТОЮ
«Укрзалізниця» закуповує деталі росій-
ського виробництва за завищеною в 
два-п’ять разів ціною, створюючи штуч-
ні умови на тендерах для потрібних 
фірм. Швидкостемір 3СЛ2М залізниця 
купувала по 86 тис. грн. Тоді як в Росії він 
у роздріб коштує близько 17 тис. грн.
СУД РОЗБЛОКУВАВ РАХУНКИ 
ЯНУКОВИЧА
Шевченківський райсуд Києва скасував 
арешт рахунків у «Всеукраїнському бан-
ку розвитку», який належав синові екс-
президента Віктора Януковича Олексан-
дру. На рахунках ВБР було заарештовано 
1,2 млрд грн.
УПЦ МП ПОКИ НЕ 
ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИМУТЬ 
Окружний адміністративний суд Києва 
зупинив процес перейменування Укра-
їнської православної церкви Москов-
ського патріархату. 20 грудня 2018 року 
Верховна Рада зобов’язала МП в назві 
вказати приналежність до Російської 
православної церкви.
ЗА КРЮЧКОВА – ЗАСТАВА
Голова правління холдингу «Енергоме-
режа» Дмитро Крючков вийшов зі слід-
чого ізолятора під заставу в 7 млн грн. 
17 квітня Солом’янський райсуд Києва 
заарештував його на 45 діб. Крючков є 
одним із фігурантів програми журна-
лістських розслідувань «Схеми» про 
корупцію та виведення грошей зі сфери 
енергетики. У ньому також фігурують 
бізнесмени Григорій та Ігор Суркіси 
й Ігор Кононенко – близький друг та 
бізнес-партнер Президента Петра По-
рошенка.
УКРАЇНЦІ – БЕЗ ЛІКАРНЯНИХ 
Фонд соціального страхування нако-
пичив борг у 1,6 млрд грн за виплатою 
лікарняних і затримує їх впродовж кіль-
кох тижнів, а восени виплати можуть і 
зовсім припинитися. Листки непраце-
здатності компенсують за рахунок єди-
ного соціального внеску, який сплачу-
ють роботодавці.
ЛІТО БУДЕ КОРОТШИМ 
Цьогоріч літо буде на місяць коротшим 
через глобальне потепління. Кліматоло-
ги оприлюднили прогноз, за яким осінь 
прийде в Україну вже у серпні – з доща-
ми і похолоданням.

українська хронікаЗАГИНУЛИ В АВАРІЇ МИТТЄВОЗАГИНУЛИ В АВАРІЇ МИТТЄВОнещастя
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Жахлива аварія 
трапилася 
21 квітня біля 

села Крупа Луцького 
району. Внаслідок 
зіткнення рейсового 
автобуса і легкового авто 
загинуло троє людей.

Як повідомив завідувач опе-
ративної диспетчерської Волин-
ського обласного центру медич-
ної допомоги Андрій Абрамов, 
пасажирський автобус «Еталон», 
який курсував за маршрутом 
Луцьк-Тернопіль, здійснив зі-
ткнення із легковим автомобі-
лем Volkswagen Caddy. Унаслідок 
аварії загинуло троє осіб, які 
перебували в салоні легковика: 
чоловік, жінка і дитина 2011 року 
народження, яка померла в каре-
ті швидкої допомоги. Зі слів оче-
видців аварії, легковик врізався в 
автобус, внаслідок чого той пере-
кинувся. 

Як повідомив речник ГУ Нац-
поліції в області Віктор Гомоль, 
попередньо водій легковика не 

надав перевагу в русі, внаслідок 
чого допустив зіткнення з авто-
бусом. 

За кермом авто перебував 
59-річний житель Луцька. Водій, а 
також двоє пасажирів – 28-річна 
лучанка та її семирічний син – за-
гинули на місці події. Ще одного 
пасажира, п’ятирічного молод-
шого сина загиблої, госпіталізу-
вали в реанімацію обласної клі-

нічної лікарні. Медики борються 
за його життя.

В аварії постраждало також 
16 пасажирів автобуса, кількох 
довелося госпіталізувати. За кер-
мом перебував 55-річний житель 
Ківерцівського району.

Смертельна аварія трапилася 
і 19 квітня в селі Старовойтово на 
Любомльщині. Легковик, у якому 
перебувало двоє нетверезих чо-

ловіків, не розминувся з рейсовим 
автобусом, що виїхав із митниці в 
Україну. Внаслідок зіткнення па-
сажир, житель села Вишнів 1996 
року народження, загинув на міс-
ці. Водія, жителя Бережців, з чис-
ленними ушкодженнями допра-
вили в Любомльську райлікарню, 
пише «Район Любомль».

ДТП з летальним наслідком 
трапилася 16 квітня в селі Лито-
веж Іваничівського району. Як ін-
формують в поліції, мікроавтобус 
Opel Vivaro зіткнувся з автомобі-
лем ЗАЗ Sens. Поліцейські вста-
новили, що бус, за кермом якого 
перебував 44-річний нововоли-
нець, рухаючись у напрямку міста 
Жовква, під час обгону, не впев-
нившись у безпечності маневру, 
виїхав на смугу зустрічного руху 
й допустив зіткнення з легкови-
ком. Водій ЗАЗ Sens, 40-річний 
житель міста Сокаль Львівської 
області, загинув. Постраждали 
також п’ятеро пасажирів і водій 
буса. Усі вони – жителі Новово-
линська, їх госпіталізували. 

Медики борються за життя дитини

У центрі Любомля реконструюють 
парк. Для створення там паркової зони 
спрямують гроші з державного бюджету. 
Перший транш у півмільйона гривень на 
початок робіт з реконструкції надійде за 
поданням народного депутата Ігоря Гузя. 
Загальна вартість проекту – 15 млн грн.

Як розповів голова Любомльської грома-
ди Роман Ющук, роботи з облаштування тери-
торії розпочнуться наприкінці травня або на 
початку червня.

«За кошти держбюджету плануємо об-
лаштувати територію площею понад 20 со-
ток. Всього парк охоплює два гектари землі. 
Першочергово зріжемо старі високорослі де-
рева й посадимо нові, облаштуємо пішохідні 

доріжки, відпочинкові зони, встановимо аль-
танки, лавочки. Також зацементуємо місце під 
стаціонарну сцену. Коли ж у нас буде вся сума, 
тоді у парку встановимо дитячий майданчик, 
можливо, й фонтан, облаштуємо громадський 
туалет. А ще плануємо викласти бруківкою 
тамтешню стометрівку. Проведемо освітлен-
ня», – розповів Роман Ющук. 

Проект майбутньої реконструкції пар-
ку розробляє ландшафтний дизайнер із 
Володимира-Волинського Андрій Гнатюк. 
Кошти додатково будуть шукати у бюджетах 
різних рівнів. У тому числі планують виділити 
з місцевої казни орієнтовно 200 тис. грн.

«У центрі Любомля буде класна паркова 
зона. Облаштовуватимуть її в кілька етапів. 

Мені хотілося б перейняти досвід рекон-
струкції парку в Луцьку – алею парасольок. Є 
багато ідей.  До Дня Незалежності маємо впо-
ратися», – розповів нардеп Ігор Гузь, який уже 
неодноразово оглядав територію так званого 
лісового масиву в центрі Любомля.

Нардеп Ігор Гузь та представники ОТГ 
оглядають проект реконструкції парку

Виконавчу владу 
звинувачували у бездіяльності

guz.in.ua

Волинський окружний адміністративний 
суд 19 квітня розглянув позов Волинського 
обласного комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства «Волиньобл-
агроліс» до Волинської ОДА і визнав діяльність 
облдержадміністрації протиправною.

«Юристи комунального підприємства 
оскаржували бездіяльність виконавчої 
влади, яка в місячний термін не реагувала 
на клопотання підприємства. Йдеться про 
заяви про надання дозволу на складання 
проекту землеусторою щодо відведення зе-
мельних ділянок у постійне користування. 
«Волиньоблагроліс» претендував на землю 
для ведення лісового господарства», – по-
відомили у Волиньраді. 

Зрештою суд визнав бездіяльність Во-

линської ОДА протиправною. 
Нагадаємо, в 2011 році за командою з 

Києва з активів комунального підприєм-
ства «Волиньоблагроліс» вилучили 56 тис. 
га лісу,  а КП залишили банкрутувати. Проте 
у жовтні 2016 року обласна рада відмінила 
рішення депутатів попереднього скликан-
ня щодо ліквідації «Волиньоблагролісу». 
13 червня 2017 року суд скасував рішення 
Волинської ОДА щодо передачі лісів держ-
лісгоспам.

феміда

Волинські сапери 15 квітня знищили авіаційну 
бомбу часів Другої світової війни завважки 250 кг.

Вибухонебезпечний предмет виявили жителі 
села Дубове Ковельського району під час прогу-
лянки в лісі поблизу траси. Вони ж і зателефонува-
ли до служби порятунку, повідомили в прес-службі 
УДСНС України у Волинській області. 

Фахівці-піротехніки ідентифікували предмет як 
фугасну осколкову авіаційну бомбу німецького ви-
робництва часів Другої світової війни і знищили її з 
дотриманням максимальних заходів безпеки. Після 
підриву провели обстеження території на наявність 
інших вибухонебезпечних предметів.

Підпільні автозаправні станції 
виявили у Ковелі та селах 
Вербка Ковельського й Вишнів 
Любомльського району.

Як інформує прес-служба 
прокуратури області, під час 
проведення санкціонованих су-
дом обшуків на АЗС виявили та 
вилучили понад вісім тисяч літрів 
дизпалива, цистерни для його 
зберігання та устаткування для 
розливу. Досудове розслідуван-
ня триває. Вирішують питання 
про накладення арешту на вилу-
чене майно.

Син локачинського 
селищного голови 
Богдана Іуса Артем, 
який перебував у 
важкому стані після 
нападу в Києві, помер.

Нагадаємо, у ніч на 
6 квітня невідомі напали на 
хлопця в київському пабі. 
Він отримав 13 ножових 
поранень. Після інциденту 

двадцятирічному Артему 
провели п’ять операцій, 
проте врятувати його не 
вдалося. 21 квітня він по-
мер, так і не опритомнівши.

Про небезпечні знахідки одразу 
повідомляйте рятувальників

vl.dsns.gov.ua

vol.gp.gov.ua

Вилучено понад вісім 
тисяч літрів палива
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ГРОЙСМАН ФОРМУЄ 
НОВУ ПОЛІТСИЛУ
Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман залишив 
команду Петра Порошенка. Він 
заявив, що для участі в чергових 
виборах до Верховної Ради 
сформує нову політичну силу, до 
якої увійдуть люди з позитивною 
репутацією, пише «Главком».

Володимир Гройсман додав, що до 
чергових парламентських виборів по-
трібно змінити виборчу систему. 

«Якщо ми не змінимо виборчу сис-
тему в країні, то фактично новий пар-
ламент, який буде обраний за старою 
системою, через два-три місяці стане 
найбільшим нашим розчаруванням», – 
підкреслив він.

ЦІНА НА ГАЗ МОЖЕ 
БУТИ МЕНШОЮ 
1 травня ціна на газ для 
побутових споживачів має 
становити близько 9,7-9,8 тис. грн 
за тисячу кубометрів. 

Однак НАК «Нафтогаз України» 
спільно з представниками уряду роз-
робили новий механізм визначення ре-
гульованої ціни, що дозволить не тільки 
уникнути підвищення вартості газу для 
населення та теплової генерації з  трав-
ня, але й зменшити її до рівня 8247 грн 
за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна 
ціна). 

У «Нафтогазі» повідомляють, що цей 
механізм передбачає наступний під-
хід до формування ціни: якщо ринкова 
ціна газу для промислових споживачів є 
нижчою за встановлену у постанові КМУ 
від 19.10.18 р. №867, то ціна для насе-
лення знизиться. Якщо ж ринкова ціна 
газу для промисловості зросте понад 
визначений урядом рівень, то ціна для 
населення залишиться на цьому рівні.

До слова, підняття цін на газ для на-
селення до рівня імпортного палива пе-
редбачене в угоді України з Міжнарод-
ним валютним фондом.

КЕРІВНИК 
«НАФТОГАЗУ» – 
НАЙБАГАТШИЙ 
За інформацією «Економічної 
правди», найбільш оплачуваним 
топ-менеджером держкомпанії 
є керівник «Нафтогазу» Андрій 
Коболєв. Його річна заробітна 
плата – понад 47,1 млн грн.

Друге місце за рівнем заробітної пла-
ти посів керівник «Укрзалізниці» Євген 
Кравцов. Його річний дохід за 2018 рік – 
9,7 млн грн. На третьому місці – голова 
«Енергоатома» Юрій Недашковський. 
Його річний дохід від керівництва під-
приємством у 2018 році становив майже 
7,3 млн грн. Керівник «Укренерго» Все-
волод Ковальчук за рік заробив 6,2 млн 
грн, очільник конструкторського бюро 
«Південне» імені Янгеля Олександр Дег-
тярев – 5,5 млн грн, керівник Одеського 
морського порту Вік тор Войтко – 5,3 млн 
грн. Річна зарплата керівника аеропорту 
«Бориспіль» Павла Рябікіна склала 4,6 
млн грн, керівника «Укрпошти» Ігоря Смі-
лянського – 4 млн грн, керівника Адміні-
страції морських портів Райвіса Вецка-
ганса – 3,3 млн грн, очільника Аграрного 
фонду Андрія Радченка – 2,1 млн грн.

ПРОТИ ПОРОШЕНКА – 
ПОЗОВ
Медіагрупа «1+1 медіа» подала 
позов проти Президента 
Петра Порошенка з вимогою 
спростувати недостовірну 
інформацію та відшкодувати 
моральний збиток – 1 млн грн. 

На переконання медіагрупи, за-
яви Порошенка створюють в українців 
хибне уявлення, мовляв, інформаційна 
діяльність телеканалу «1+1» є упере-
дженою, а на медіа чинить тиск власник 
телеканалу, який оголосив війну владі. 

по суті вибори УКРАЇНА ОБРАЛА 
ШОСТОГО ПРЕЗИДЕНТА

  Борис ХВИЦЬ

21 квітня в Україні 
відбувся 
другий тур 

президентських виборів. 
За результатами 
підрахунку 100% 
протоколів шоумен 
Володимир Зеленський 
переміг опонента із 
відривом у 48,72%, 
здобувши 73,22% голосів 
виборців. І це історичний 
рекорд підтримки. 
Натомість чинний 
глава держави Петро 
Порошенко отримав 
лише 24,45% голосів. 
Явка виборців у другому 
турі склала 61,37%. 
Участь в голосуванні 
взяли 18 491 840 
громадян України.

ІНАВГУРАЦІЯ: 
КОЛИ І ДЕ?

Незважаючи на те, що вибори 
вже минули, Україною поки керує 
Петро Порошенко. Він, до слова, 
свою поразку визнав і заявив, що з 
політики йти не планує. Відповідно 
до чинного законодавства, інавгу-
рація новообраного глави держа-
ви має відбутися протягом 30 днів 
після офіційного оприлюднення 
ЦВК остаточних результатів.

Згідно з законом, Центрви-
борчком має встановити резуль-
тати голосування до 1 травня, а 
оприлюднити їх до 4 травня. Тож, 
відповідно, церемонія вступу на 
посаду Президента має відбутися 
не пізніше, ніж 3 червня. 

Церемонія традиційно про-
ходить в стінах Верховної Ради 
України. Та місце нардепи можуть 
змінити голосуванням. Дату і час 
вони узгоджують з новообраним 
Президентом. Щоб узгодити умо-
ви церемонії, потрібно 226 голо-
сів, інакше дату і час визначає 
голова ВРУ. 

Як відбувається інавгурація? 
Президент складає присягу, по-
клавши руку на Пересопницьке 
євангеліє (але це не обов’язкова 
вимога). По тому він підписує цей 
документ, який передає голові 
Конституційного Суду, а той уже 
віддає голові ВРУ. Потім голова 
ЦВК видає посвідчення, голова 
Конституційного Суду передає 
українські символи влади – була-
ву, печатку і нагрудний знак. Тоді 
новообраний Президент зверта-
ється до народу з урочистою про-
мовою. 

Отже, присягу складено, всі 
процедури виконано. Що далі? А 
далі починається виконання по-
садових обов’язків Президента: 
«обживання» кабінету на Банко-
вій, формування команди.

ЩО МОЖЕ ЗМІНИТИ 
НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ?

Адміністрація. Як повідомляє 
ВВС, практично усі президенти 
починали з того, що приводили 
свою команду. Треба зауважити: 

аудиторів. Наразі це місце неза-
повнене і новий Президент змо-
же зробити призначення. 

МЗС. Міністра закордонних 
справ Президент також не може 
звільнити, хоч саме він керує 
зов нішньополітичною діяльніс-
тю країни. Міністра призначає 
парламент, а Президент має ви-
ключне повноваження подати 
депутатам власну кандидатуру на 
затвердження. 

А ось призначати та звільняти 
керівників дипломатичних пред-
ставництв України Президент 
може одразу. Тільки щоб заміни-
ти послів, потрібно погодити це 
з Прем’єр-міністром та главою 
МЗС. 

На що ще може одразу 
впливати Президент? Він може 
надавати громадянство або при-
тулок нерезидентам України, на-
давати помилування засудженим. 
Президент має право звільняти та 
призначати половину складу Ради 
НБУ. Також він має повноваження 
призначати половину складу На-
ціональної ради з питань теле-
бачення та радіомовлення. Він 
підписує закони, ухвалені парла-
ментом, може ветувати закони, з 
якими не погодиться, може при-
значати референдум (але в Укра-
їні немає закону, який регулював 
би проведення референдумів).

Місцеві адміністрації. Щоб 
звільнити і призначити керівни-
ків місцевих адміністрацій, Пре-
зиденту потрібне погодження 
Прем’єр-міністра. Тому кадрові 
зміни в регіонах у найближчі мі-
сяці залежать від того, як Зелен-
ський спрацюється з Гройсманом 
і чи отримає підтримку парламен-
ту. 

До слова, якщо говорити про 
голову Волинської ОДА Олек-
сандра Савченка, то він і сам за-
являв, що на Волині довго не за-
тримається. Тож нічого дивного, 
якщо з новим главою держави 
він працювати не буде. Як і низ-
ка особливо лояльних до Петра 
Порошенка голів РДА на Волині, 
як-то очільник Маневицької РДА 
Андрій Линдюк чи голова Луцької 
РДА Тарас Яковлев. Хоча відкида-
ти ймовірність «тактичного пе-
ревзування на льоту» та спроби 
отримати лояльність від нової АП 
теж не варто.

* * *
Фактично, новому Президен-

ту доведеться чимало домовля-
тися з нинішнім урядом і парла-
ментом, щоб втілити в життя свої 
ідеї. Або ж треба буде чекати осе-
ні, щоб привести свою команду в 
Раду й отримати підтримку біль-
шості. Адже щоб замінити ключо-
ві фігури в українській владі, лише 
перемоги на президентських ви-
борах недостатньо. Зрештою, як 
поведуться урядовці та народні 
депутати – покаже час. Усе тільки 
починається.

На усіх виборчих округах Волині після 
опрацюювання 100% протоколів перемогу 
в другому турі виборів Президента України 
здобув Володимир Зеленський. Його 
підтримали 63,42% (310 445) волинян. 
Петро Порошенко отримав підтримку 
33,97% (166 266) виборців. Загалом явка 
на Волині становила 64,25%.

У виборчому окрузі №19, куди входять 
міста Володимир-Волинський, Нововолинськ 
і Володимир-Волинський, Іваничівський та 
Любомльський райони, явка на виборах 
становила 62,63%. Проголосували 87 278 
осіб. Перше місце посідає Володимир 
Зеленський з результатом 68,47%. За нього 
проголосували 59 765 жителів округу. Петро 
Порошенко набрав 28,83%, або 25 165 

голосів.
У виборчому окрузі №20, куди 

входять Горохівський, Локачинський, 
Луцький, Рожищенський, Турійський 
райони, перше місце посів Володимир 
Зеленський з результатом 60,91%. За 
нього проголосував 62 531 житель округу. 
Петро Порошенко програв з результатом 
36,83%, або 37 812 голосів. Явка – 65,2%, 
проголосувало 102 654 виборці.

У виборчому окрузі №21, куди входять 
Ковель, Ковельський, Ратнівський, 
Старовижівський, Шацький райони, явка 
становила 63,65%. Проголосували 96 900 
осіб. Перше місце  посідає Володимир 
Зеленський з результатом 67,40%. За 
нього проголосували 65 319 жителів 

округу. Петро Порошенко набрав лише 
29,94%, або 29 018 голосів. 

У виборчому окрузі №22 з центром в 
Луцьку участь у голосування взяли 102 409 
виборців, явка склала 66,51%. Перше місце 
із результатом 58,90% посів Володимир 
Зеленський (60 329). Петро Порошенко 
здобув 37,93% голосів (38 852).

У виборчому окрузі №23, куди входять 
Камінь-Каширський, Ківерцівський, 
Любешівський, Маневицький райони, 
явка виборців становила 63,13%. 
Проголосували 100 189 осіб. Перший – 
Володимир Зеленський з результатом 
62,38%. За нього проголосував 62 501 
житель округу. Петро Порошенко програв 
з результатом 35,35%, або 35 419 голосів.

повноваження посадовців АП не 
закінчуються з припиненням пов-
новажень «свого» Президента. 
Працівників або звільняють, або ж 
вони звільняються самі. Але авто-
матичного звільнення всієї коман-
ди після того, як змінюється глава 
держави, законом не передбаче-
но. Отож, Володимир Зеленський 
може залишити стару команду 
АП, а може сформувати свою (що 
є найбільш логічним сценарієм). 

Уряд. Україна – парламент-
сько-президентська республіка. 
Уряд автоматично йде у відстав-
ку не після обрання нового Пре-
зидента, а після обрання парла-
менту. Тому не треба чекати на 
звільнення Володимира Гройсма-
на найближчим часом – цього не 
буде, якщо він сам не піде з по-
сади. 

Для зміни уряду Президент 
має отримати підтримку біль-
шості депутатів Ради. Тому чекати 
швидкої зміни Кабміну українцям 
не варто, адже поки що Володи-
мир Зеленський не має своєї по-
літичної сили в Раді. Хто буде його 
прихильником за нинішнього 
складу – покаже час, проте варто 
пам’ятати, що цієї осені Україну 
чекають ще й вибори до парла-
менту. Тож фактично новому Пре-
зиденту треба буде працювати з 
новим парламентом. А який буде 
його склад, поки що прогнозувати 
важко. Раніше призначити вибори 
до Верховної Ради Президент не 
зможе, оскільки Конституція забо-
роняє це робити в останні півроку 
повноважень парламенту.

В уряді у Президента всього 
лише дві квоти – міністр оборони 
і міністр закордонних справ. Та й 
звільнити їх може тільки парла-
мент. Але якщо Президент не до-
мовиться з урядом, то може ство-
рити йому величезні проблеми 
і навіть паралізувати роботу: він 
має повноваження зупиняти дію 
всіх актів Кабміну, мотивуючи це 

невідповідністю Конституції і вод-
ночас скеровувати цей акт на екс-
пертизу до Конституційного Суду.

РНБО і армія. Президент 
України як Верховний Головноко-
мандувач є безпосереднім керів-
ником Ради національної безпеки 
і оборони. Саме в його компетен-
ції формування складу РНБО. І 
щой но Володимир Зеленський 
вступить у повноваження Пре-
зидента України, він може навіть 
того ж дня звільнити Олександра 
Турчинова з посади очільника 
РНБО, як і більшість членів РНБО, 
за винятком тих посадовців, які 
входять до складу за посадою.

Так само швидко Президент 
може замінити начальника Гене-
рального штабу Віктора Муженка. 
Та міністра оборони Степана Пол-
торака він звільнити не зможе – 
це може зробити лише Верховна 
Рада (як і призначити нового міні-
стра за поданням Президента).

Судові й правоохоронні ор-
гани. Президент має виключне 
повноваження призначати суддів. 
Робить він це з подання Вищої 
ради правосуддя після конкурсів, 
які проводить Вища кваліфікацій-
на комісія суддів. Якщо на момент 
інавгурації ще не будуть призна-
чені судді антикорупційного суду, 
це може зробити новий гарант. 

Для звільнення чи призначен-
ня Генерального прокурора Пре-
зиденту потрібна згода більшості 
Верховної Ради. Те саме стосуєть-
ся голови Служби безпеки Укра-
їни – Президент тільки вносить 
подання на звільнення чи при-
значення голови служби, але ви-
рішальне слово за депутатами. 

Керівника Національного 
банку також звільняє і призначає 
Верховна Рада, але кандидатуру 
голови подає Президент України. 

Президент має один важіль 
впливу на Національне антико-
рупційне бюро – може призна-
чити одного з трьох незалежних 

41-річний шоумен Володимир Олександрович 
Зеленський стане Президентом

З вірою в майбутнє 
голова Волинського 

партосередку 
«Українського 

об’єднання 
патріотів – УКРОП»

ЗА ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО 
ПРОГОЛОСУВАЛА РЕКОРДНА 
КІЛЬКІСТЬ ВИБОРЦІВ
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заради справедливості СУД ВИЗНАВ НЕЗАКОННОЮ 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЮ «ПРИВАТБАНКУ»

  Алла САДЕЦЬКА

Окружний 
адміністративний суд 
Києва задовольнив 

позов бізнесмена Ігоря 
Коломойського до 
Національного банку 
і Кабінету Міністрів 
щодо націоналізації 
«Приватбанку».

Суд визнав протиправним і ска-
сував рішення про виведення не-
платоспроможного ПАТ «КБ «При-
ватбанк» з ринку за участю держави. 
Про це йдеться на офіційному сайті 
суду. Згідно з позицією суддів, про-
цедура виведення «Приватбанку» з 
ринку порушувала норми чинного 
законодавства. 

«Суд визнав протиправними рі-
шення відповідачів, наслідком яких 
стала націоналізація ПАТ «КБ «При-
ватбанк», та визнав нечинним з 
моменту укладення договір купівлі-
продажу державою акцій банку», – 
йдеться у повідомленні.

«Підставами для ухвалення 
такого рішення були в тому числі 
недоведеність відповідачами наяв-
ності визначених законом підстав 
для віднесення ПАТ «КБ «Приват-
банк» до категорії неплатоспромож-
них, внаслідок чого в подальшому 
було ініційовано процедуру його 
націоналізації, та власне порушен-
ня процедури націоналізації банку, 
порядок якої регламентований на 
законодавчому рівні, – повідомила 
прес-служба суду. – Таким чином, 
процедура націоналізації ПАТ «КБ 
«Приватбанк» була визнана судом 
безпідставною та такою, що здійс-
нена з численними порушеннями 
чинного на той момент законодав-
ства, наслідком чого стало неправо-
мірне втручання держави у право 
акціонерів банку, в тому числі пози-
вача, мирно володіти належним їм 
майном, що є порушенням як вимог 
національного законодавства, в 
тому числі Конституції України, так 
і положень міжнародних стандартів 
у цій сфері».

Крім того, 18 квітня Окружний 
адміністративний суд міста Києва 
ухвалив чергове рішення щодо 
процедури націоналізації «При-
ватбанку». Про це повідомляє 
«ТСН.ua» з посиланням на прес-
службу Нацбанку. Зазначається, 
що суд повністю задовольнив по-
зов підконтрольної колишньому 
акціонеру «Приватбанку» Ігорю 
Коломойському кіпрської компанії 
Triantal Investments Ltd. Зокрема, 
задоволено вимоги позивача у час-
тині скасування рішення НБУ від 13 
грудня 2016 року, яким визначено 
перелік пов’язаних з «Приватбан-
ком» фізичних та юридичних осіб. 
У прес-службі наголосили, що НБУ 

m
ediavektor.org

Переможець президентських виборів 
Володимир Зеленський заявив, що стоятиме 
на захисті українців у питанні «Приватбанку». 
Мовляв, цей банк буде стабільним. Про це він 
заявив в ефірі програми «Право на владу» на 
«1+1», повідомляє «Українська правда». 

«Я вам гарантую, що зроблю все, щоби 
«Приватбанк» був стабільним банком в Україні 
і ніяк не повпливав на будь-які економічні та 
банківські питання», – заявив Зеленський. 
Разом з тим додав, що не знає, яким чином 
«кишеньковий суд чинного Президента» 
визнав незаконною націоналізацію 
«Приватбанку».

«Я розумію, що це рішення – глобальне 
і проблемне для наступного Президента 
України, але для чинного відповідь 
проста. Те, що ми говорили про мої зв’язки 
з Коломойським, можемо детально про 

це говорити. Мені здається, що сьогодні 
суспільство отримало відповідь, хто є 
маріонеткою Коломойського», – зазначив 
Володимир Зеленський. 

На репліку, мовляв, суд міг ухвалити таке 
рішення в угоду майбутньому Президенту, 
Зеленський сказав: «Я не знаю суддю, а з 
паном Коломойським говорю суто щодо 
нашого партнерства з каналом «1+1». А 
з приводу «Приватбанку», хай якими там 
будуть дії, я стоятиму на захисті України. Я не 
буду робити жодних дій, не буду брати участі 
ні в яких корупційних схемах, щоб комусь 
щось вертати». 

На питання, чи можна сказати, що 
Коломоський може забути про «Приватбанк», 
Зеленський заявив: «Чесно кажучи, мені все 
одно, про що зараз думає, згадує чи забуває 
Ігор Валерійович».

Щиро вітаю вас зі святом світлого 
Христового Воскресіння!

Кожен із нас готується до цього свята й усі ми щиро віримо, 
що Великдень стане часом змін. Зміни будуть, якщо ми працю-
ватимемо та докладемо зусиль для цього. Маємо зробити все, 
щоб ми і наші діти жили в країні, про яку мріяли наші батьки. 

Я бажаю кожному з нас терпеливості, терпимості та миру 
в сім’ях. Спільно з вами я молюся, аби війна закінчилася, а 
наші діти, брати, чоловіки повернулися неушкодженими 
до своїх домівок.

щщириро о вівівіриррририиирииримомоомоомомомооо,,, ,
що ми п прарарацюцюцю--

зробити все,е,
ші батькки.
остіті т та миирруу 
иилаласясяя,, аа а
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Хрисистотововогго Воскреесіння!
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є одним із основних у процесі ви-
ведення в грудні 2016 року непла-
тоспроможного «Приватбанку» з 
ринку за участі держави. У ході цьо-
го процесу було проведено про-
цедуру bail-in, що полягає в обміні 
коштів пов’язаних із банком осіб на 
акції банку із подальшим продажем 
Міністерству фінансів України.

«Національний банк занепокоє-
ний якістю та результатами розгляду 
судових справ в Україні, що можуть 
призвести до втрат коштів платників 
податків та ризиків для банківської 
та фінансової стабільності країни. 
Це може призвести до того, що у 
пов’язаних з колишніми акціонера-
ми «Приватбанку» осіб з’являться 
підстави для стягнення з банку кош-
тів, що були повернуті державою до 
капіталу банку в процесі його на-
ціоналізації. Рішення суду поки не 
набрало законної сили та, безумов-
но, найближчим часом буде оскар-
жене нами в апеляційному поряд-
ку», – сказав начальник управління 

претензійно-позовної роботи Юри-
дичного департаменту Національ-
ного банку Віктор Григорчук.

Тим часом журналіст-розсліду  -
вач Олександр Дубінський повідо-
мив про підготовку правлінням 
«Приватбанку» схеми розкрадан-
ня коштів. З його слів, фінансовий 
директор Галина Пахачук та голо-
ва правління Петр Крумханзл зби-
раються швидко продати порт-
фель карткових боргів банку на 
9,3 млрд грн.

«Балансова вартість цих бор-
гів – 1,3 мільярда гривень. Але про-
дадуть його набагато дешевше – на 
рівні останніх угод Фонду гаранту-
вання вкладів. Тобто десь за 4% від 
балансу. Викуплять портфель ЗКК 
(«Зовнішні колекторські компанії», – 
ВН), які, за моїми даними, пов’язані 
з міністром юстиції Павлом Петрен-
ком. І тут важливий масштаб роз-
крадання», – зазначає журналіст. 

З цих мільярдних карткових 
боргів, пише Дубінський, тільки за 

допомогою телефонних обдзвонів 
можна повернути до 10%, а при 
системному підході – і всі 30%. Тоб-
то, купивши цей лот за $10 млн, 
покупець легко «вийме» з нього 
$100 млн. «Це крадіжка під кінець 
кар’єри «державних менеджерів» 
у банку. Угода, до речі, суворо се-
кретна. Про неї не знають навіть 
співробітники роздрібного підроз-
ділу. Щоб не заважали красти», – 
підсумував Олександр Дубінський.

Уже через кілька днів після ре-
зонансного судового рішення ста-
ло відомо про те, що колегія суддів, 
яка задовольнила позов Ігоря Ко-
ломойського і скасувала рішення 
про націоналізацію «Приватбанку», 
поскаржилася на тиск глави держа-
ви до Вищої ради правосуддя, Ген-
прокуратури та Державного бюро 
розслідувань. Про це 23 квітня по-
відомила прес-служба суду, пише 
«Українська правда».

Йдеться про суддів Ігоря Качура, 
Володимира Келеберду та Віталія 

Амельохіна. Зокрема, судді зверну-
лися до голови ВРП із заявами про 
втручання у їхню діяльність, а також 
до очільників ГПУ та ДБР із заява-
ми про вчинення кримінального 
правопорушення. «Судді просять 
розпочати досудове розслідування 
стосовно глави держави, міністра 
юстиції та голови НБУ шляхом вне-
сення відповідних відомостей до 
ЄРДР, за наслідками якого винних 
осіб буде притягнуто до криміналь-
ної відповідальності», – йдеться в 
повідомленні. 

Судді вважають, що керівни-
цтво держави, коментуючи рішення 
суду щодо «Приватбанку», зробило 
заяви, що є «прямою погрозою су-
довій системі, посяганням на її не-
залежність та неупередженість». 
Колегія зазначає, що такі дії Прези-
дента, глави НБУ та міністра юстиції 
було вчинено з метою здійснення 
тиску на склад суду і мають озна-
ки вчинення злочину за ч. 2 статті 
376 ККУ. Йдеться про «втручання в 
будь-якій формі в діяльність судді 
з метою перешкодити виконанню 
ним службових обов’язків або до-
битися винесення неправосудного 
рішення, вчинене особою з вико-
ристанням свого службового ста-
новища». Також судді переконані, 
що у діях представників влади на-
явний склад злочину за ч. 1 ст. 109 
ККУ, тому що їхні дії були нібито 
«спрямовані на узурпацію судової 
гілки влади, встановлення над нею 
тотального контролю з метою під-
корення власній волі». 

Колегія зазначає, що заяви топ-
чиновників були спрямовані на 
звернення і до Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів України без на-
лежних правових підстав, оскільки 
законодавчо їм не надано таких 
пов новажень. «Судді вважають на-
явним в цих діях склад злочину за 
ч. 2 ст. 344 ККУ, зокрема незаконний 
вплив у будь-якій формі на голову 
чи члена ВККС з метою перешко-
дити виконанню ними службових 
обов’язків або добитися ухвалення 
незаконних рішень, вчинене осо-
бою з використанням свого служ-
бового становища», – додали у суді.

Судді вважають, що, коменту-
ючи рішення щодо «Приватбанку», 
представники влади мають уникати 
критики, яка може підірвати неза-
лежність судової влади. «Їм також 
слід уникати дій, які можуть поста-
вити під сумнів їхнє бажання вико-
нувати рішення суддів, за винятком 
випадків, коли вони мають намір 
подати апеляцію», – зазначили суд-
ді адмінсуду.

В НБУ вважають, що екс-акціонер «Приватбанку» Ігор 
Коломойський не отримає компенсацію за націоналізацію 
фінансової установи. Оскільки не зможе довести в суді 
факт заподіяння йому збитків.
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проблеми освітинайкраще – дітям

ОБ’ЄДНАННЯ ДВОХ 
ІНТЕРНАТІВ: ЧИ Є 
МАЙБУТНЄ В ЗАТУРЦІВ 
ТА ІВАНИЧІВ?

но, тут згадують неохоче, бо, кажуть, 
тамтешні умови, в яких живуть діти, 
«не такі, як в Затурцях».

ІВАНИЧІ: ПОДАРОВАНІ 
В 2010-МУ 
НОУТБУКИ ПОЧАЛИ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ ТРИ 
МІСЯЦІ ТОМУ

Величезна будівля іваничівсько-
го інтернату – це і школа, і гуртожи-
ток. Поблизу споруда з колонами – 
це їдальня. Трохи далі – майстерні 
та пральня. На території є такий собі 
спортивний майданчик та поле. 

З першого погляду здається, що 
інтернат ремонтували та намагали-
ся вкласти в нього душу. Проте вар-
то пройти трохи далі коридорами – 
виявляється, що їх як пофарбували 
в 1960 році – такими вони й лиши-
лися. Страшні двері, які ледь трима-
ються на петлях, із позолоченими 
табличками. На підлозі першого 
поверху – плитка з радянських ча-
сів. Місцеві вчителі радять верхній 
одяг зачиняти на замок у кабінеті, 
бо «діти не звикли», натякаючи на 
нечистих на руку вихованців. 

У класах із нового – тільки дош-
ки. Парти, як і стільці, ще з 60-х ро-
ків. У першому класі, де учні вчать-
ся за програмою «Нова українська 
школа», половина парт новенькі,  
решта – старі. Вчителі кажуть, що 
діти встановлюють чергу, щоб по-
сидіти за новенькими партами.

Йдемо в кабінет інформатики. 
Він зачинений на решітку та два 
замки. На столах – ноутбуки ще 
2000-х років випуску – товсті, важкі 
та дуже шумні, попри те, що на ви-
гляд – як новенькі. Виявляється, що 
вчитися за них дітей посадили тіль-
ки три місяці тому. До цього вони 
просто лежали на складі.

«А ще, коли приїхали сюди 
вперше, виявилося, що в дітей 

один телевізор на всіх і він стоїть в 
кімнаті на першому поверсі. Тобто 
всі учні приходили в одну кімнату 
дивитися телевізор. Ми дістали зі 
складу й перенесли їх у вітальні 
біля спалень», – розповідає дирек-
тор тепер уже обох інтернатів Ла-
риса Лопухович.

Гарячої води, як виявилося, до 
реорганізації в інтернаті діти теж не 
бачили і щодня милися холодною з 
кранів. Раз на тиждень в них була 
баня. Тепер гаряча вода є щодня. 
Дитячі спальні – це величезні кімна-
ти без дверей. Їх, з’ясувалося, попе-
редня директорка наказала зняти, 
бо, мовляв, ставитимуть нові. Проте 
тих нових і досі нема. 

«У Затурцях ти як вдома, а тут – 
ніби казарма», – констатує заступ-
ник директора з господарської 
роботи школи-інтернату в Іваничах 
Юрій Луцюк.

На питання, чому ж так сталося, 
чоловік відповідає лаконічно: ко-
лективу завжди казали, що немає ні 
на що грошей.

Колектив, який спочатку був 
проти реорганізації, тепер думку 
змінив, бо побачили різницю і хо-
чуть працювати. Вячеслав Рубльов 
каже: аби довести заклад до пуття, 
потрібні мільйони гривень.

«Рішення про приєднання цьо-
го закладу до Затурцівської школи-
інтернату було правильним – тут 
почалися зміни, якість яких відмі-
тили не тільки працівники закладу, 
але й діти. Ми будемо працювати 
над збереженням і колективу, і май-
нового корпусу», – зазначив Вяче-
слав Рубльов.

Та додав: заклад міг би бути в 
кращому стані, якби попередня ди-
ректорка зверталася до обласної 
ради з проханнями про фінансуван-
ня. Проте таких звернень депутат 
не пригадує. 

  Анна ВОЛОЩУК

У грудні минулого року 
депутати Волинської 
обласної ради 

вирішили реорганізувати 
Іваничівську спеціальну 
загальноосвітню 
школу-інтернат 
шляхом приєднання до 
Затурцівської спеціальної 
загальноосвітньої школи-
інтернату «Центр освіти 
та соціально-педагогічної 
підтримки». Ініціатором 
цього рішення став 
депутат Волиньради від 
УКРОПу Вячеслав Рубльов. 
У результаті бюджетних 
слухань обранці громади 
виявили, що рік навчання 
однієї дитини в Іваничах 
найдорожчий серед усіх 
інтернатів Волині. 

За словами начальника управ-
ління освіти, науки та молоді Во-
линської ОДА Людмили Плахотної, 
в іваничівському інтернаті на-
вчання однієї дитини вартувало 
89 тис. грн на рік, а в Затурцях – 
68 тис. грн.

«В іваничівській школі – най-
менша кількість дітей та не найкра-
щі умови серед усіх шкіл-інтернатів, 
тоді як вартість навчання – найви-
ща. І це не єдиний заклад, який ми 
реорганізовуємо», – підкреслила 
Людмила Плахотна.

У рамках робочого візиту оби-
два інтернати відвідав Вячеслав 
Рубльов. Депутат каже: два освітні 
заклади побудовано майже одно-
часно – в 1960 році. Проте між ними 
колосальна різниця. 

Тож як вийшло, що однакові за 
освітнім наповненням інтернати від-
різняються, та чи є майбутнє у ново-
приєднаної іваничівської школи?

ЗАТУРЦІ: КУХНЯ, 
ТЕПЛИЦЯ, СТОЛЯРНА ТА 
ШВЕЙНА МАЙСТЕРНІ

У затурцівській школі-інтернаті 
чи не кожну вільну хвилину, яка 
видається у дітей, намагаються за-
повнити гуртковою роботою, спор-
тивними заняттями. 

За словами місцевих вихова-
телів, вони намагаються зробити 
все, аби діти, які вийдуть зі школи-
інтернату, мали змогу працювати. 

«У нас є випускники, які опа-
нували столярну справу і роблять 
вироби з дерева. Тобто вони пра-
цюють, можуть заробити гроші й 
адаптуватися до дорослого життя. 
Ми цим дуже пишаємося», – кажуть 
учителі. 

У швейній майстерні учні інтер-
нату навчаються шити та вишивати, 
в столярній – робити вироби з де-
рева. А кухня, для облаштування 
якої з обласного бюджету виділили 
гроші, ніколи не буває вільною – тут 
діти вчаться готувати та смакують 
власноруч приготованими страва-
ми. У теплиці, що розташована на 
території закладу, вирощують ово-
чі, які потім же і їдять. 

«У гуртожитку зробили ремонт, 
плануємо перекрити дах. І діти за-
доволені, і батьки», – каже заступ-
ник директора з господарської ро-
боти Світлана Прокопчук.

Про іваничівський інтернат, 
який до них приєднали не так дав-

  Анна ВОЛОЩУК

За сприяння Фонду 
Ігоря Палиці «Тільки 

разом» та спільної 
роботи сільської ради й 
батьківського колективу 
в школі села Шклинь 
Горохівського району 
замінили 11 дощок у 
класах та встановили 
проекційний екран.

На святковій презентації ре-
зультатів співпраці 18 квітня побу-
вав радник голови обласної ради, 
очільник волинського осередку 
УКРОПу Вячеслав Рубльов.

За словами директорки шко-
ли Маїй Долонської, дошки, які 
були в класах, давно потребували 
заміни. Порадившись з батька-
ми та заручившись підтримкою 
сільського голови, в освітньому 
закладі вирішили таки замінити 
старе приладдя.

«Зараз у нас дошки, які вчителі 
активно використовують під час 
уроків – прикріплюють на магніти 
різні демонстраційні матеріали, 
використовують кольорові мар-
кери та крейду. Ми щиро вдячні 
за те, що змогли втілити цей про-
ект», – каже очільниця освітнього 
закладу.

«Це дуже хороші дошки, – 
каже вчителька Ольга Вінчук. 
– Старі були незручні, щоб при-
кріпити на них демонстраційні 
матеріали, потрібен був час, діти 
нарікали на те, що не все видно. 
Тепер працювати стало зручно, 
швидше, та й учням цікаво».

Проекційний екран, який теж 
придбали в рамках проекту, вста-
новили у класі інформатики. За 
словами педагогів, це дозволяє 

вчителю показувати потрібні під 
час уроку програми для дітей.  

«Такі проекти втілюються 
зав дяки спільній роботі. Те, що 
ви згуртувалися і змогли втілити 
проект, найбільше тішить заснов-
ника Фонду «Тільки разом» Ігоря 
Палицю. Адже назву для Фонду 
вибрано не випадково – проекти 
втілюють разом з місцевою вла-
дою, з Фондом, з колективами й 
місцевими жителями. Наша голов-
на мета – модернізація усіх шкіл за 
допомогою Фонду, обласного та 
районних бюджетів, щоб школи 
не закривалися, а були осередка-
ми культури в селах та містах», – 
підкреслив Вячеслав Рубльов.

Та в закладі ще є над чим пра-
цювати – тут протікає дах. Майя 
Долонська розповідає: торік у 
школі замінили лише частину 
даху, то проситимуть ще кошти з 
обласного бюджету на заміну ін-
шої частини покриття.

«Дуже потрібно замінити дах 
над їдальнею та котельнею і над 
переходом між корпусами шко-
ли», – каже директорка.

Вячеслав Рубльов перекона-
ний, що такі масштабні роботи 
будуть втілювати за співфінан-
сування з обласного бюджету та 
районного. 

До слова, це вже другий про-
ект, який втілили в шклинській 
школі спільно з Фондом «Тільки 
разом». Спершу тут встановили 
дитячий майданчик на подвір’ї 
освітнього закладу, який зараз ви-
користовують не тільки для роз-
ваг, але й для проведення уроків. 
Також у школі за кошти обласного 
бюджету замінили вікна та част-
ково відремонтували дах. 

В СЕЛІ ШКЛИНЬ ЗА 
СПРИЯННЯ ФОНДУ 
ОНОВИЛИ ДОШКИ В ШКОЛІ

Це вже другий проект, який реалізували в школі 
села Шклинь спільно з Фондом «Тільки разом»

Швейні машинки в іваничівському 
інтернаті є, проте вони не працюють

У Затурцях діти навчилися шити одяг

Анна Волощ
ук

Анна Волощ
ук
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Сердяться слабкі душі, сильні – ненавидять або прощають. Григір Тютюнник

 Ірина КОНСТАНКЕВИЧ
    народний депутат України

точка зору 

У ШКОЛУ ЇДЕ 
РЕВІЗОР
В Україні з’явиться інституційний 
аудит. У Міністерстві освіти та науки 
затвердили, що нові наглядово-
контрольні функції будуть 
інструментом підтримки освітніх 
закладів. Як повідомили в МОН, такий 
аудит проводитимуть не частіше, ніж 
раз на десять років відповідно до 
перспективних і річних планів.

Перспективні плани формують тери-
торіальні органи Державної служби якос-
ті освіти, які затверджує керівник. «Строк 
роботи експертної групи у школі не може 
перевищувати десять робочих днів. А 
там, де середня чисельність працівни-
ків за календарний рік не перевищує 50 
осіб, – п’ять робочих днів», – пояснюють 
у МОН.

Також можуть здійснювати позаплано-
ві перевірки. Це може відбуватися у школах 
з низькою якістю освіти, що підтверджено 
результатом незалежного зовнішнього 
моніторингу. Аудит можуть провести поза-
планово за ініціативою керівника, заснов-
ника, опікунської ради школи.

Роботу закладу оцінюватиме окремо 
створена експертна група. До її складу 
входитимуть освітяни, які мають досвід 
роботи у школі не менш як п’ять років, 
вищу педагогічну освіту або вищу ква-
ліфікаційну категорію, а також пройшли 
спеціальне навчання. В експертній групі 
має бути не більш як 12, але не менш як 
три члени. Також до її роботи можуть до-
лучити представників громадськості. Під 
час оцінювання закладу враховуватимуть 
і думки учасників освітнього процесу. 
Експертна група може проводити опи-
тування серед педпрацівників, а також 
учнів та батьків.

На підставі звіту про проведення ау-
диту складатимуть висновок і рекомен-
дації для школи. «Результати оцінюван-
ня показуватимуть досягнення закладу 
та його потреби, а також визначатимуть 
рівень якості освіти. Перший – високий, 
другий – достатній, третій – вимагає по-
кращення, четвертий – низький», – пояс-
нює міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

На підставі результатів перевірки 
школа отримає розпорядження щодо 
усунення порушень, якщо такі є. Усунути 
їх мають максимум за один календарний 
рік. Терміни усунення порушень, які по-
требують коштів, узгоджують із керівни-
ком школи.

ПРАВА – 
ПО-НОВОМУ
Кабмін вніс зміни до низки постанов, 
пов’язаних з порядком видавання 
водійських посвідчень, підготовки 
водіїв, а також акредитації автошкіл. 
У Головному сервісному центрі МВС 
оприлюднили головні нововведення. 

Введено відеофіксацію складання іспи-
тів зі знань ПДР і навичок водіння. Відтепер 
під час практичного іспиту дії кандидата у 
водії й екзаменатора будуть фіксувати за 
допомогою обладнання, встановленого 
в екзаменаційному авто. Скласти іспит у 
сервісному центрі можна протягом двох 
років після закінчення автошколи. Раніше 
кандидат у водії міг прийти складати іспит 
через п’ять років після закінчення авто-
школи.

Зміни також стосуються діяльності ав-
тошкіл. Спростили механізм акредитації 
установ. Її проводитимуть регіональні сер-
вісні центри МВС, а не головний. А також 
скасували необхідність придбання в тери-
торіальних сервісних центрах МВС бланків 
посвідчень про закінчення закладу з під-
готовки водіїв.

Усіх випускників, які закінчили на-
вчання з підготовки водіїв у закладах 
професійно-технічної освіти, буде допуще-
но до іспитів без додаткового навчання в 
автошколі.

новація

за кермом

ЩОБ МИ МОГЛИ БУТИ 
КРАЇНОЮ ПЕРЕДОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ, ПЕРЕДОВОГО 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ...

реалії ЧЕРЕЗ ВЕЛИЧЕЗНІ 
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Освіта недооцінена і недофінансована

Через 50 років 
такою, як є 
нині, освіта 

точно не залишиться. 
Усі стомилися від 
ї ї малокорисності, 
консервативності, 
бідності.

Зараз прагнення реформу-
вання української освіти зде-
більшого спрямовані на те, щоб 
переймати практику Європи та 
світу, але й сам світ стоїть на по-
розі повного перегляду змісту 
знань, цілей і формату навчан-
ня. Тобто нашою реальністю є 
те, що ми готуємо спеціалістів 
уже навіть не вчорашнього, а 
позавчорашнього дня.

Ми мусимо спрямувати усі 
сили, щоб провести глибокий 
аналіз і передбачити, яких фахів-
ців потрібно готувати для майбут-
нього. Для майбутнього України.

Загальноприйнятими є тези 
щодо головних рушіїв суспіль-
ного прогресу, де наука та ін-
новації визначені як генераль-
ні. Погоджуючись із цим, усе ж 
хочу наголосити, що недооці-
нювати інші сфери діяльності 
освітнього простору є необач-
но й недалекоглядно. Зокрема, 
професійно-технічна освіта, яка 
формує кваліфіковану робочу 
силу, є чинником конкурентної 
переваги економіки у глобаль-
ному господарстві та питанням 
стратегічної безпеки країни. І 
саме вона внаслідок непроду-
маних адміністративних рішень 
зазнала глибокої кризи. Відтоді 
як профосвіта втратила держав-
не фінансування на підготовку 
робітничих кадрів, їх дефіцит на 
ринку праці став мегагострим, а 
виїзд молоді за кордон – масо-
вим. І нині ми свідки ситуації од-
ночасного високого безробіття 
й дефіциту кваліфікованих пра-
цівників. Наприклад, банально 
знайти хорошого сантехніка – 
проблема, медсестру – пробле-
ма, швачку – проблема. (Хоча 
ще з 2017 року у Верховній Раді 
зареєстровано законопроект 
№7268-1, авторами якого є де-
путати від УКРОПу. Він мав на 
меті виправити цю ситуацію та 
розблокувати фінансування 
професійно-технічної сфери. Та 

 Петро РОЙКО

В Україні після зими залишилися 
лічені кілометри доріг із 

нормальним покриттям. Понад 
90% автошляхів усуціль вкриті 
ямами. «Укравтодор» обіцяє 
завершити аварійний ремонт лише 
автомобільних доріг міжнародного 
значення, а потім вже братися за інші.

Водії не втомлюються знімати і поширю-
вати у соціальних мережах відео пересуван-
ня дорогами, які фактично перетворилися 
на залишки асфальтного покриття поміж 
ямами. Причому катастрофічною є ситуація і 
на дорогах регіонального значення, і на дер-
жавних автошляхах.

Не приховують здивування й експерти 
закордонних компаній, які вивчають мож-
ливості участі в українських тендерах на бу-
дівництво доріг. Кажуть, що ніде не бачили 
«таких жахливих доріг». Вони зазначають, 
що майже скрізь покриття містить дуже мало 
клею та бетону, а для відновлення автошля-
хів використовують знятий з аварійної доро-
ги і подрібнений старий неякісний асфальт.

Головними причинами такої ситуації з до-
рогами в Україні є хронічне недофінансуван-
ня і неефективний контроль за використан-

його просування виявилося над-
звичайно повільним).

Уже зараз маємо провес-
ти глибокий аудит професійної 
освіти та звірити годинники 
щодо того, які фахівці потрібні 
українському суспільству зараз, 
на середньострокову перспекти-
ву і на довгострокову. І чи взагалі 
поняття професії на все життя не 
є анахронізмом? Очевидно, що 
є резонним міркування Ювала 
Ной Харарі про виклики з боку 
технологій, штучного інтелекту 
для робітничих професій, про-
фесійної освіти, для фахової 
перепідготовки: «До 2050 року 
«непотрібний» клас може виник-
нути не лише через абсолютний 
дефіцит робочих місць чи брак 
потрібної освіти, а й через недо-
статню ментальну стійкість».

Активне поширення інно-
ваційних високотехнологічних 
систем, глобальні економіко-
технологічні зрушення, євроін-
теграційні процеси вимагають 
реформування та модернізації 
системи підготовки фахівців для 
сучасних ринків праці. А також 
вдалого менеджменту. І медици-
на, і машинобудування, і техно-

логії зазнали колосальних змін 
упродовж ХХ століття. Але не 
освіта.

Не маючи ні чіткого бачення 
результату, ні процесу, ні засо-
бів новітньої освіти, ніхто ніколи 
не складав реального коштори-
су затрат на освіту, не форму-
лював питання, скільки це має 
коштувати, щоб освіта на усіх 
ланках, включно з професійною, 
вищою, забезпечувала збалан-
сований розвиток суспільства і 
гармонійний розвиток людини. 
Загальною проблемою фінансу-
вання і розвитку науки та освіти 
є те, що плани й програми не 
мають чітких сформульованих 
цілей, пов’язаних зі справжньою 
модернізацією освіти, станом 
розвитку людського капіталу, а 
також моніторингу показників їх 
досягнення.

Законом України «Про осві-
ту» передбачено, що держава за-
безпечує асигнування на освіту 
в розмірі не менш ніж 7% ВВП, 
але й цієї норми жодного разу 
не було виконано. Навіть у сучас-
них реаліях катастрофічне недо-
фінансування витісняє і профе-
сійну освіту, і загальну середню 

освіту, і позашкілля.
Освіта ніколи не бачила ве-

ликих коштів. Наведу приклад: 
один голлівудський блокбастер 
коштує стільки ж, скільки усі ін-
вестиції у світі на модернізацію 
системи освіти.

Нашими реаліями є мізерні 
зарплати учителів, викладачів, 
вихователів, занедбані аж до 
непридатності приміщення, ста-
рі дерев’яні парти, відсутність 
санітарно-гігієнічних умов, не 
кажучи вже про обладнання 
і сучасні лабораторії. Згідно з 
останнім звітом Рахункової пала-
ти, майже 90% коштів загально-
го фонду бюджетної програми 
спрямовують на забезпечення 
видатків із заробітної плати з 
нарахуваннями, а оновлення 
наукової бази за рахунок коштів 
загального фонду не відбуваєть-
ся. Сьогодні через відсутність 
сучасної наукової бази не про-
водять наукових досліджень, 
результати яких відповідали б 
світовому рівню.

При всьому цьому освіта є 
довгостроковою інвестицією, 
яка формує наше майбутнє. Не 
надати зараз освіті нового роз-
витку означає забрати у нас пер-
спективу.

Влада, яка гальмує ці процеси, 
демонструє свою недалекогляд-
ність та небажання гідного майбут-
нього для країни та її громадян.

Право на освіту дає людині 
можливість користуватися інши-
ми конституційними правами. 
Саме освіта і наука дають шанс 
створювати винаходи, ліки, реа-
лізувати себе у мистецтві. У кра-
їні, яка нехтує освітою, можна 
народитися видатним лікарем, 
художником, винахідником, але 
ніколи ним не стати.

Тому, щоб ми могли бути 
країною передових технологій, 
передового інтелектуального, 
економічного, культурного роз-
витку, наша держава має взяти 
реальний курс на освіту з реаль-
ним фінансовим забезпеченням.

ням грошей та самим процесом їх вкладання 
у ремонт і будівництво автошляхів.

Волинь не стала винятком, а стан місце-
вих автошляхів досягає критичної межі. На 
кожній зустрічі громад волинського Полісся 
із народним депутатом Іриною Констанке-
вич найболючішою є проблема доріг, а точ-
ніше – їх відсутності.

Нещодавно на адресу нардепа надійшло 
звернення від Ківерцівської об’єднаної гро-
мади щодо допомоги в залагодженні питан-
ня спрямування коштів державного бюдже-

ту на фінансування та проведення ремонту 
автомобільної дороги місцевого значення 
Словатичі-Бодячів.

Відповідне депутатське звернення Ірина 
Констанкевич скерувала на адресу Прем’єр-
міністра Володимира Гройсмана, міністра 
інфраструктури Володимира Омеляна, в. о. 
голови Державного агентства автомобільних 
доріг України Славоміра Новака.

«Більша частина цієї дороги, а саме на ді-
лянці, яка сполучає населені пункти Словатичі, 
Суськ, Звози, Бодячів, Заброди, місто Ківерці 
до дороги Р-14 перебуває у критичному ава-
рійному стані. Дорожнє покриття зруйноване 
майже на 75%, а на окремих ділянках воно 
відсутнє зовсім, причому окремі вибоїни (ями) 
сягають у діаметрі більш як три метри, що ство-
рює значні проблеми під’їзду швидкої допомо-
ги та пожежно-рятувальних автомобілів до на-
селення», – йдеться у депутатському запиті.

Обласний та місцеві бюджети не в змозі 
віднайти таких коштів, тому нардеп просить 
передбачити їх у державному бюджеті, адже 
на терезах – здоров’я та життя людей.

Стан автошляхів 
у селах – критичний

volynnew
s.com



www.volynnews.com
Ч И Т А Й     Д У М А Й     Д І  ЙЧ И Т А Й     Д У М А Й     Д І  Й Радій же, серце! До останку пий життя людського пінистий напій. Максим Рильський

ЖИТТЯ8 www.volynnews.com№ 16 (166)  25 квітня 2019 року

добро у серці героям слава

самородки

  Ірина ЮЗВА

Вікторія Романчук – сонячна 
комунікабельна дівчина, 

цілеспрямована студентка 
з активною громадянською 
позицією. Чотири роки тому про неї 
дізналася чи не вся Волинь. 

У лютому 2015 року дівчина разом зі своїм 
хлопцем здійснила екстремальний стрибок 
із 43-метрової висоти, який став фатальним. 
Запевняння організаторів про безпечність 
роуп-джампінгу виявилися порожніми слова-
ми. Романтична історія завершилася трагіч-
но. Дівчина отримала численні травми та пе-
реломи. Реанімація, інвалідний візок, десяток 
операцій, щоденні фізичні заняття... Вікторія 
все-таки стала на ноги. Та лікування триває і, 
як каже дівчина, триватиме впродовж усього 
життя. 

Тоді, у 2015 році, десятки небайдужих лю-
дей простягнули руку допомоги сім’ї Вікторії. 
Одним з перших, хто відгукнувся на цю біду і 
надав матеріальну допомогу, став Фонд Ігоря 
Палиці «Тільки разом». Оскільки реабілітація 
дівчини не лише затяжна, а й дорога, Фонд і 
далі підтримує її. 

– Двічі на рік я проходжу обстеження та 
процедури у Волинській обласній клінічній 
лікарні. Задоволена результатами лікування 
й нашими медиками. Адже те, що вони зроби-
ли, – справжнє диво. Я вже ходжу без палиці... 
Вчуся заново ходити, – каже двадцятирічна 
лучанка, на долю якої випали нелегкі випро-
бування. 

Після стаціонарного лікування почала-
ся важка щоденна праця. Свій день дівчина 
розпочинає із фізичних занять. Далі йде на 
навчання. Тренажерна зала та басейн стали 
невіддільною частиною життя Вікторії. У тако-
му темпі дівчина живе упродовж двох років. 
Проте ні душевні, ні фізичні травми не злама-
ли її духу. Вікторія переконана: кожне випро-
бування, що випадає людині, до чогось готує 
і наставляє на правильний шлях. А важкі мо-
менти – це можливість для переусвідомлення 
і розуміння того, що людині насправді потріб-
но від життя. 

У 2017 році Вікторія закінчила Волин-
ський коледж Національного університету 
харчових технологій за напрямком «Готельно-
ресторанна справа». Наразі навчається в 
Академії рекреаційних технологій і права. 

  Оксана ХВЕДЧЕНЯ

Сергій Михальчук із села 
Годомичі цієї весни вперше 

за чотири роки знову відчув, як 
це – ступати на дві ноги. Перші 
кроки, нехай і за допомогою 
милиць, чоловік робить завдяки 
волонтерам. Саме небайдужі 
люди фінансово допомогли 
саперу потрапити у приватний 
медичний центр Києва. Там 
Сергієві вирівняли поранену ногу, 
наростивши сім сантиметрів 
вище від коліна. Загалом 
волинянин переніс 15 операцій. 

БІДА СТАЛАСЯ ЗА 
ТИЖДЕНЬ ДО РОТАЦІЇ

Нині чоловік відновлює сили на рідній 
Маневиччині. Недарма ж кажуть, що удома 
і стіни допомагають. У колі найближчих лю-
дей учасник бойових дій поступово забуває 
про воєнне пекло, яке довелося пережити 
в 2015 році. 

Сергій Михальчук потрапив в АТО у 
серпні 2014 року під час третьої хвилі мо-
білізації. Навіть не думав ухилятися від 
призову. Служив рядовим 703 саперно-
інженерного полку. За тиждень до ротації 
волинянин підірвався на розтяжці під блок-
постом «Сармат» на Луганщині. Цей день 
назавше закарбувався у пам’яті Сергія – 
11 березня 2015 року.

Сапер отримав важкі поранення гру-

  Оксана КУЦИК

Волинянина Юрія 
Салуху порівнюють 
із Моцартом. Юнак 

має абсолютний слух, грає 
на фортепіано та скрипці, 
а також пише музику. 
Хлопець народився й 
виріс у Любомлі, в рідному 
містечку закінчив музичну 
школу. Потім здобув освіту 
у Волинському коледжі 
культури і мистецтв імені 
Ігоря Стравінського. Далі 
продовжив навчання в 
Національній музичній 
академії України імені 
Петра Чайковського. 

Зараз Юрій живе і працює в Ки-
єві. На Волині буває нечасто, двічі-
тричі на рік. Нещодавно брав участь 
у проекті «Дивовижні люди» на 
каналі «Україна». Творці супершоу 
приготували для Юрія надскладне 
випробування: ідентифікувати три 
музичні твори, орієнтуючись лише 
на рухи пальців піаніста. Наш зем-
ляк успішно впорався із завданням, 
а талант хлопця відзначив кожен із 
членів журі.

Ми розпитали талановитого хлоп-
ця, яким був його шлях до успіху. 

КОМПОЗИТОР ІЗ ЛЮБОМЛЯ 
ПИШЕ МУЗИКУ ДЛЯ ТІНИ КАРОЛЬ

– Мої мама й тато – музикан-
ти. Мама грає на бандурі, тато – на 
баяні. У нас вдома постійно луна-
ла музика, я ріс у цій атмосфері. У 
шість років пішов у музичну школу 
до класу фортепіано, а згодом па-
ралельно – на скрипку. Улюбленим 
предметом було сольфеджіо, воно 
мені давалося легко, адже маю аб-
солютний слух. У мене всі списува-
ли музичні диктанти, я робив усім 
у класі завдання, – пригадує Юрій. 
– Особливо любив грати на форте-
піано. У шість-сім років, коли одно-
літки гуляли на вулиці, я міг удома 
грати протягом чотирьох-п’яти го-
дин. Батьки мене вже інколи відга-
няли від інструмента.

Деякий час Юрій грав у орке-
стрі на скрипці. Однак йому почала 
боліти рука. Хлопцеві ставили різні 
діагнози, але зарадити не могли. 
Тому від гри на цьому інструменті 
довелося відмовитися. Юнак навіть 
перервав на рік навчання в музич-
ній академії.   

– Мені здавалося, що моє жит-
тя закінчилося. Але я сказав собі: 
«Можливо, я можу допомогти 

мелодійна та завжди прониклива. 
– Я знайшов себе у мистецтві 

аранжування, оркестрування. Пи-
шаюся співпрацею з високопрофе-
сійним оркестром «Віртуози Києва», 
співачкою Тіною Кароль, Борисом 
Гребенщиковим як аранжувальник. 
Поєднання поп-, рок-, джаз-музики 
з класичним оркестром завжди 
мене цікавить, – зізнається піаніст. 

Нині Юрій виступає на концер-
тах і соло, і з оркестром. Грає на різ-
номанітних заходах, корпоративах. 
Зіркою себе не вважає, адже рідко 
з’являється на телеекранах. Цікаво, 
що юнака дуже часто переслідують 
у снах різні мелодії. Це змушує його 
дуже рано прокидатися, щоб встиг-
нути їх записати. 

Хлопець вважає себе щасливим, 
адже музика – його робота, хобі і 
задоволення. Молоді, яка планує 
пов’язати життя з музикою, Юрій 
радить насамперед  працювати 
над собою, над майстерністю гри. А 
ще – розвиватися в різних жанрах, 
пробувати себе скрізь, експеримен-
тувати та завжди шукати своє і йти 
вперед.  

ТЕНДІТНА ЗОВНІ, 
ТА СИЛЬНА ДУХОМ

ВОЛИНСЬКИЙ САПЕР СТАВ НА 
НОГИ ЗАВДЯКИ ВОЛОНТЕРАМ

ДІВЧИНА, ЯКА НЕВДАЛО СТРИБНУЛА З 
43-МЕТРОВОЇ ВИСОТИ, МРІЄ ДОПОМАГАТИ ІНШИМ

Дівчина паралельно опановує дві спеціаль-
ності – юридичну (третій курс) та туристичну 
(четвертий курс). Проте, зізнається, все-таки 
юридична сфера їй більше до вподоби. 

– Людина має робити те, до чого в неї ле-
жить душа, – вважає студентка. – Моя мрія – 
допомагати людям як юрист. 

Вікторія переконана: мрії мають неодмін-
но здійснюватися. Але для цього не варто 
сидіти на місці й чекати особливої нагоди. 
Потрібно діяти, щоб, здавалося б, недосяжна 
мрія стала реальністю. 

Історія Вікторії Романчук – це реальний 
приклад для тих, хто оцінює свою ситуацію 
як безвихідь. Тендітна зовні, але неймовірно 
сильна духом дівчина змогла вистояти перед 
важкими випробуваннями. Вікторія каже: до-
помогли їй у цьому близькі люди – родина, 
друзі. Та насамперед перемогти обставини 
вона змогла завдяки сильному бійцівському 
характеру. Девіз, із яким Вікторія йде по жит-
тю – ніколи не опускати рук. Вона переконана: 
є лише одна справжня причина, чому люди не 
досягають успіху. Вони рано здаються. Колек-
тив Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» бажає 
Вікторії міцного здоров'я та ще багато яскра-
вих перемог у житті. І, що найголовніше, ні-
коли не втрачати запалу і оптимізму, із якими 
вона впевнено крокує життєвою стежиною.

дей, лівого стегна, правої руки. Лікувався у 
госпіталях Лисичанська, Харкова, Києва, Ір-
пеня, Переяслава-Хмельницького, Львова, 
Луцька. Мужньо переніс кілька операцій. На 
жаль, функції ноги й руки так і не вдалося 
відновити. Ліва нога за рік стала коротшою 
на чотири сантиметри. Сергій отримав ін-
валідність першої групи. Не впасти у відчай 
допомагали дружина, яка постійно була по-
ряд, і телефонні розмови із семирічним си-
ном. Андрійко щоразу підбадьорював тата, 
що вони ще зіграють у футбол. 

Сергій зізнається: вже втратив надію, 
що зможе повністю одужати. Думав, лишив-
ся живий – і добре. Але у травні минулого 
року Михальчуки випадково дізналися про 
проект «Біотех-реабілітація поранених» 
Всеукраїнського центру волонтерів у Ки-
ївській клініці «Ілая». Лікарі клініки відразу 
ж запропонували Сергію подовжити сухо-
жилля, зростити стегно, зробити корекцію 
гомілково-ступневого суглоба та відновити 
зап’ясток. Вартість лікування в клініці навіть 
зі знижкою становила майже 500 тис. грн. 

МРІЄ ПОТРАПИТИ ІЗ СИНОМ 
НА СТОЛИЧНИЙ СТАДІОН  

Такої суми родина не мала, тому опера-
цію довелося відкласти. Сергій вперто чекав 
п’ять місяців, бо вірив, що його поставлять 
на ноги саме в цій клініці. Тому категорично 
відмовлявся від консультацій та лікування у 
провідних ортопедів України, які пропону-
вали волонтери. 

У листопаді 2016 року Михальчуку зро-
били першу семигодинну операцію. Загалом 
боєць лікувався в клініці «Ілая» довгі дев’ять 
місяців. Переніс ще кілька хірургічних втру-
чань. І результат не забарився – сьогодні 
лікарі та Сергій задоволені результатами! У 
стегні терпеливого пацієнта прижилося сім 
сантиметрів кістки, вирощеної завдяки біо-
технологіям. Під час останньої операції чо-
ловікові вирівняли стопу та пальці. 

Нині Сергій удома, ходить на милицях, 
обережно пробує ступати на відновлену 
ногу. Після Великодня планує їхати на реа-
білітацію. Лікувати руку ще не бралися. Чо-
ловік ворушить пальцями, однак не може 
стиснути долоню в кулак. 

Переживши стільки випробувань, Сергій 
не розучився мріяти. Він дуже хоче на своїх 
ногах і без милиць разом із сином Андрієм 
відвідати матч «Динамо» (Київ) на столично-
му стадіоні. Волонтерка Наталія Попова по-
обіцяла виконати цю мрію, щойно він упев-
нено стане на ноги. 

собі, використовуючи слух?». По-
чав робити музичні аранжування 
та зароб ляти таким чином. Я чую 
те, чого не чують інші. Кожен звук 
можу переводити в ноти, – розпові-
дає Юрій. Наставниками у професії 
піаніст вважає усіх своїх фахових 
викладачів – від музичної школи до 
академії. Каже, саме вони в нього 

вірили та скеровували музичною 
стежкою. 

Наразі піаніст виконує не лише 
академічну музику. Пробує себе у 
поп- та джазових жанрах, любить 
експериментувати з різними скла-
дами інструментів. Улюблений ком-
позитор Юрія – Сергій Рахманінов. 
Його музика бурхлива, драматична, 

з особистого архіву

volyn24.com

Сергій мужньо витримав 
усі випробування

Ні душевні, ні фізичні травми 
не зламали сили духу Вікторії

Для Юрія Салухи музика – хобі, робота і задоволення

facebook.com
/pianistYSalukha
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наші – там

  Лілія ХВИЦЬ

28-річна волинянка 
Христина 
Лесюк уже 

два з половиною роки 
мешкає та навчається у 
китайському місті Ліньї в 
провінції Шандунь. Дівчина 
вирішила переїхати до 
іншої країни раптово. 
Хотіла щось змінити у 
своєму житті. Спочатку 
Христина навіть не 
усвідомлювала, наскільки 
тут інше життя, а про Китай 
взагалі майже нічого не 
знала.

ЇДЯТЬ УСЕ – 
ЖУКІВ, ТАРГАНІВ, 
СКОРПІОНІВ, ЗМІЙ

«Тривалий час не мала роботи. 
Подумала, якщо вже шукати робо-
ту, то в іншій країні. Знайома, яка на 
той момент близько року мешкала 
в Китаї, допомогла з працевлаш-
туванням. Через інтернет склала 
співбесіду в компанії, де вона пра-
цювала, – каже Христина Лесюк. 
– Спочатку була вчителем англій-
ської мови у дитячому садку. Навча-
ла малюків від трьох до шести ро-
ків. Потім попрацювала в школах та 
спеціа лізованих тренінг-центрах».

До переїзду дівчина абсолют-
но не цікавилася Китаєм. Навіть не 
вникала у місцеву культуру та умо-
ви життя.

«Мені було непросто адаптува-
тися до тутешнього життя. Лише не-
щодавно почала їсти китайську їжу, 
і то не всю й не щодня. Коли приїха-
ла в Китай, то була просто шокова-
на. Не могла зрозуміти, чому вони 
поводяться так, наче невиховані. 
Вражала їхня манера їсти абсолют-
но все – жуків, тарганів, скорпіо-
нів, змій. Згодом дізналася, що це 
пояснюється їхнім минулим. Адже 
колись у країні був голод і люди ви-
живали як могли. Для китайців їсти 
жуків абсолютно нормально. Їм це 
навіть смачно. Вони не комплек-
сують. Можуть навіть голосно від-
ригувати у громадських місцях», – 
каже дівчина.

За її словами, Китай – це ніби зов-
сім інший світ. У людей інші цінності, 
звички, одяг, прикмети, міри ваги, 
позначки знижок на товари, навіть 
інші щасливі числа та режим дня. 

«Я вже звикла до цього життя. 
Але ще й зараз є багато речей, які 
мене дуже дратують, – каже вона. 
– Особливо, коли китайці смітять 
собі під ноги, голосно плюються, 
дістають дурними запитаннями або 
хочуть торкнутися до мене чи сфо-
тографувати».

НЕ МИЮТЬСЯ ПІСЛЯ 
ПОЛОГІВ 

Дівчина каже, що тепер в Китаї її 
вже нічого не дивує: ні штанці з ви-
різами на сідницях для дітей, ні те, 
що після пологів жінка не миється 
і не встає з ліжка місяць, ні те, що 
вони їдять собак, черепах, жуків і 
навіть людську плаценту.

«У Китаї головне – баланс енер-
гії. Таке собі дотримання Інь і Янь. 
Наприклад, коли у жінки критичні 
дні, то їй не можна нічого холод-
ного: ні води, ні страв, ні морози-
ва. Тоді китаянки їдять коричневий 
цукор і сплять з грілкою. Всі жінки 
в моєму регіоні п’ють гарячу воду. 
Бо це зберігає жіночу енергію. Піс-
ля пологів жінка не встає з ліжка, бо 
втратила багато енергії, а дитиною 
опікується свекруха. Українки, які 
народжують у Китаї й одразу йдуть 
в душ, вганяють китаянок у сту-
пор», – каже вона. 

Для європейців китайці дуже 
дивні, але і українці для китайців та-
кож здаються дивними. 

НА НАВЧАННЯ – У КИТАЙ 

«Коли хтось чхає, вони не 
кажуть «будь здоровий» і дуже 
дивуються, коли хтось їм бажає 
здоров’я, – каже Христина. – Ми 
звикли носити у кишені носовичок. 
Для нас це нормально, а для китай-
ців – ні. Вони не уявляють, як можна 
покласти його після використання 
назад до кишені, він же брудний». 

УСЮДИ СМІТЯТЬ 
Вона розповідає, що китайці 

всюди смітять: у кафе, в літаку, на ву-
лиці. Можуть йти вулицею і кидати 
сміття собі під ноги. Для них це нор-
мально. Звісно, так роблять не всі, 
але це трапляється досить часто. 
Маленькі діти йдуть в туалет у будь-
якому місці. Навіть в супермаркеті 
перед іншими відвідувачами. 

«Малюки не носять підгуз-
ки, – каже дівчина. – Натомість їх 
одягають у штани зі спеціальними 
прорізами, щоб було зручно піти в 
туалет. І вони думають, що дивні ми, 
бо в наших дітей сідниці у штанах 
завжди пітніють».

Христина розповідає, що ки-
тайську мову вивчити надзвичайно 
складно, проте все залежить від 
здіб ностей людини.

«Китайська мова налічує 273 
діалекти, китайці з однієї провінції 
просто не розуміють китайців з ін-
шої. Або ж люди на одному березі 
річки говорять інакше, ніж на про-
тилежному. Це навіть не українська 
і білоруська, наприклад. Це карди-
нально інша вимова, але однакове 
написання. Проте в Китаї є офіційна 
мова, яку ми і вивчаємо. Я посиле-
но вивчаю мову вже рік, витрачаю 
півтори-три години щодня і рівень 
у мене поки – як в учня початко-
вої школи. За таку кількість годин, 
думаю, можна було б вже вільно 
володіти будь-якою європейською 
мовою».

З ДОКУМЕНТАМИ – 
НЕПРОСТО 

За словами Христини, нині іно-
земцям отримати документи на 
проживання в Китаї дуже непросто. 

«Документи на перебування в 
Китаї зараз усе складніше отрима-
ти, – розповідає Христина. – У мене 
весь процес підготовки робочої 
візи тривав три місяці. Зараз термі-
ни такі ж, але шанси отримати візу 
мінімальні. Китай перестає бути від-
критим для іноземців. Адже навіть 
робочу візу зараз оформити проб-
лематично: черги по 200 людей, 
співбесіда з консулом, ретельна пе-
ревірка китайських компаній щодо 
найму іноземців». 

Волинянка каже, що в Китаї ви-
сокий рівень життя, стабільна ва-
люта і ціни, які не змінюються рока-
ми. Продукти коштують стільки ж, 
скільки й два роки тому. Звичайно, 
є велика частка бідних людей, але 
для всіх прошарків населення їжа, 
одяг і товари першої необхідності 
доступні.

«Раніше було багато нелегаль-
них компаній, агентств, які зароб-
ляли величезні гроші на підробках 
документів для віз, – каже вона. 
– Гадаю, що саме тому в Китаї ста-

ли ретельніше перевіряти людей, 
які сюди їдуть. Це те, що стосується 
іноземців. Хоча і для китайців тут 
змінилися правила: йде боротьба з 
нелегальними компаніями, онлайн-
магазинами, підробками дешевих 
товарів».

Волинянка каже: те, що в Китаї 
все дешево і неякісно, – стереотип. 
Китайці стверджують, що така кіль-
кість дешевих товарів з’являється 
не тому, що вони не вміють робити 
якісно, а тому, що іноземні замов-
ники хочуть зекономити і ставлять 
мінімальний бюджет на партію 
товару. Якщо дасте катайцям 100 
юанів і скажете зробити 1000 куль-
кових ручок – вони зроблять, але 
ті ручки ніколи не будуть хорошої 
якості.

ЗАРОБЛЯЄ НА 
ФРІЛАНСІ 

Христина дуже любить подо-
рожувати. Дівчина відвідала вже 
11 країн Європи і чотири країни 
Азії.

«З європейських моя улюблена 
країна – Греція, – каже вона. – Я їз-
дила туди чотири рази на практику, 
пізніше – на відпочинок. Грецьку 
мову знаю, напевно, краще, ніж 
китайську. У цій країні почуваюся 
як вдома. В Азії мені подобаються 
Індонезія і Таїланд. Наразі стараюся 
більше подорожувати Китаєм. Тут 
теж є на що подивитися. Але якби 
мені випала така можливість, то 
радо поїхала б у Японію, Сінгапур 
чи Італію».

Зараз Христина навчається у 
місцевому університеті. Вона каже, 
що не здобуває вчений ступінь, а 
просто вчиться на мовних курсах. 

«Нині моє основне заняття – на-
вчання. Цього вимагає моя віза. Але 
я все ж підробляю на фрілансі, – 
каже вона. – Фріланс в Китаї може 
бути різним: уроки англійської, 
приватне репетиторство з росій-
ської мови. Крім того, є роботи, 
пов’язані з контролем якості пар-
тій товарів. Скажімо, ви покупець 
товарів з-за кордону, і щоб не їхати 
в Китай перевіряти своє замовлен-
ня, вам дешевше заплатити людині, 
яка прийде на певний завод, пере-
вірить усе, що треба, і відправить 
вам фотозвіт. Ну і ще маю модельні 
роботи – це фотосесії для Taobao, 
AliExpress, Amazon.com, знімання в 
рекламі, також працюю на тижнях 
моди та показах одягу. Крім цього, 
веду торгівлю. Але поки в неве-
ликих обсягах. Допомагаю людям 
замовляти й відправляти товари з 
Китаю». 

Дівчина навчається та працює в Китаї понад два роки 

facebook.com
/christina.lesiuk

Христина не відмовляє собі у мандрах
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  Інна СЕМЕНЮК

Гістероскопія – один із 
найсучасніших методів 
діагностики та лікування 

багатьох жіночих захворювань. 
Кому вона рекомендована, як 
відбувається і через скільки 
часу після гістероскопії можна 
планувати вагітність, розповідає 
і розвінчує міфи фахівець МЦ 
«Боголюби» Ореста Марищук.

– Що таке гістероскопія і які є покази до 
її проведення?

– Гістероскопія – це водночас метод і діаг-
ностики, і лікування. Це огляд порожнини 
матки під збільшенням з метою візуалізації 
поліпів, гіперплазії, субмукозних (підслизо-
вих) вузлів, синехій (злук), аномалій розвитку 
матки (наприклад, наявність внутрішньомат-
кової перетинки, яка створює дві порожнини 
матки і унеможливлює розвиток вагітності) 
тощо. Під час гістероскопії можна не тільки 
виявити проблему, а й здійснити хірургічне 
втручання, якщо це потрібно.

– Чи можна поєднати діагностичну і лі-
кувальну гістероскопію?

– Так, це можливо. Спершу роблять діаг-
ностичну гістероскопію із взяттям прицільної 
біопсії, а тоді лікувальну. Під час видалення 
великих субмукозних вузлів, розтину товстої 
внутрішньоматкової перетинки, при неплідді 
гістероскопію можуть поєднувати з лапаро-
скопією. 

– Кажуть, що перед вагітністю не бажа-
но робити гістероскопію. Це правда?

– Гістероскопію призначають лише за на-
явності чітких показів до цього втручання. 
Якщо жінка упродовж року відкритого ста-
тевого життя не вагітніє у зв’язку з тим, що є 
проб лема в матці, тоді діагностичну та ліку-
вальну гістероскопію проводять обов’язково! 

– Чи може гістероскопія призвести до 
непліддя? 

– Ні, це міф. Навпаки, після гістероскопії 
жінки зазвичай вагітніють.

– Які переваги гістероскопії перед ін-
шими методами?

– Це більш точний метод і діагностики, і 
лікування. Наприклад, діагностичне вишкрі-
бання порожнини матки кюреткою роблять, 
по суті, всліпу. Кюреткою неможливо забра-
ти субмукозні вузли. Щодо поліпів, то під час 
вишкрібання є високий ризик неповного ви-

КОРІНЬ ЗУБА У 
ГАЙМОРОВІЙ ПАЗУСІ
До Луцької міської клінічної лікарні 
звернулася 54-річна пацієнтка, 
яка довго й безуспішно лікувала 
в іншому закладі гайморит. Жінка 
скаржилася на постійне відчуття 
закладеного носа, виділення з 
неприємним запахом, болі у правій 
щоці, інформує офіційний сайт ЛМКЛ.

Отоларинголог Віктор Захарчук по-
радив пацієнтці зробити комп’ютерну 
томографію. З’ясувалося, що у правій 
гайморовій пазусі жінки одразу дві проб-
леми – корінь зуба і грибкове утворення 
міцетома.

– Близько двох років тому з цього 
боку жінці видаляли зуб. Частина його 
кореня залишилася, проламала стінку 
гайморової пазухи і потрапила всереди-
ну, – пояснив отоларинголог.

Жінці провели ендоназальну ендо-
скопічну гайморотомію – нетравматич-
ний вид операції, при якому сторонні 
тіла видаляють через ніс. Відновлення 
після таких операцій дуже швидке – вже 
за два дні пацієнта виписують додому.

Ендоскопічну носову хірургію в 
Луцькій міській клінічній лікарні засто-
совують близько десяти років. Це гарна 
альтернатива травматичним операціям, 
під час яких видаляють частину щелеп-
ної кістки, відповідно, відновлювальний 
період збільшується в рази.

НИРКИ ПОТРІБНО 
РЕГУЛЯРНО 
ОБСТЕЖУВАТИ 
Уже п’ять років у Луцькій міській 
клінічній лікарні проводять резекцію 
нирки при злоякісних пухлинах. 
Тобто орган видаляють не повністю, 
а лише його уражену частину.

Такий вид операцій дуже складний, 
адже нирка – фактично судинний орган 
і будь-яке втручання загрожує великою 
кровотечею. Але за п’ять років вдалося 
зберегти нирки 50 пацієнтам, вони жи-
вуть повноцінним життям, повідомляє 
сайт ЛМКЛ.

Завідувач урологічного відділення 
Мирослав Коник каже, що така операція 
можлива за умови, що пухлина маленька 
і не має метастазів. Фактично, зберегти 
нирку можна лише на перших стадіях 
раку, коли симптоми ще не з’явилися. За-
звичай невеликі новоутворення виявля-
ють випадково, обстежуючи інші органи.

– Коли ж з’являються кров у сечі, 
біль і пухлина пальпується, це означає, 
що хвороба вже на пізній стадії. Здебіль-
шого ці симптоми з’являються, коли вже 
є метастази, – наголошує лікар.

Медик переконує: єдина можливість 
виявити рак на ранніх стадіях і зберегти 
нирку – вчасно проходити обстеження. 
Для цього потрібно раз на рік робити УЗД.

неприємний казус

бережіть себе

ГІСТЕРОСКОПІЯ 
ПЕРЕД ВАГІТНІСТЮ: 
КОМУ ПОТРІБНА І ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ?

і зранку перед процедурою здійснюють очи-
щення кишківника. 

– Як почувається жінка після гістеро-
скопії?

– Гістероскопія не є тривалою, її прово-
дять під загальним знеболенням. Після про-
цедури жінки зазвичай почуваються добре. У 
день проведення гістероскопії пацієнток уже 
відпускають додому. У перший день можливі 
незначна слабкість, сонливість. Упродовж 10-
12 днів після гістероскопії можливі незначні 
мажучі виділення. Це є нормою, адже ендо-
метрій епітелізується. 

– Через скільки часу після проведення 
гістероскопії можна планувати вагітність?

– Усе залежить від причини гістероскопії. 
Зазвичай жінці можна вагітніти через два-три 
місяці. Але якщо проблема серйозніша і по-
требує тривалішого лікування, то з вагітністю 
варто зачекати до півроку, а іноді й довше.

– Чи є протипоказання до проведення 
гістероскопії?

– Так, протипоказання є. До них належать 
профузна маткова кровотеча, рак шийки мат-
ки, вагітність, гострі запальні захворювання 
жіночих статевих органів, інфекційні захво-
рювання (грип, ангіна, пневмонія, пієлонеф-
рит тощо).

варто знати СИНДРОМ РОЗБИТОГО СЕРЦЯ
  Марта ЮЛАНТОВА

Синдром розбитого 
серця – справжнє 

серцеве захворювання, 
про яке треба знати 
задля профілактики та 
ефективного лікування.

Перша наукова публікація 
про цю недугу з’явилася у 1990-х 
роках в Японії. Її назвали такоцу-
бо. У дослідженні було описано 
цілу низку клінічних особливос-
тей, які не були відомі широкому 
загалу. 

Ця хвороба частіше турбує 
жінок у період менопаузи. Та-
кож вона може вражати чоловіків. 
Згідно зі статистикою, чоловіки є 
більш схильними до будь-яких 
серцевих захворювань, аніж жін-
ки. Тому кардіоміопатичний син-
дром може призвести до серйоз-
них ускладнень або навіть смерті 
тих, хто раніше вже страждав на 
серцеві розлади. 

Синдром розбитого сер-
ця є тимчасовим станом, а не 
гострою серцевою недостат-
ністю. Хоча хворий помилково 
вважає, що у нього відбувається 
серцевий напад. Симптоми цих 
двох розладів справді схожі. Од-
нак лише після обстеження та 
низки аналізів можна встановити 
точний діагноз.

При цьому захворюванні 
не відбувається блокування ар-
терій тромбами, як при серце-
вому нападі. Одним з найбільш 

тривожних симптомів синдрому 
розбитого серця є те, що лівий 
шлуночок набуває конусоподіб-
ної форми. Причиною цієї зміни є 
вплив адреналіну, адже його під-
вищення призводить до тимча-
сового викривлення серцевого 
м’яза, проте не змінює структуру 
коронарних артерій. Зазвичай ці 
зміни зникають так само рапто-
во, як і з’являються, причому без 
жодних видимих наслідків. Якщо 
ж ви раніше хворіли на синдром 
розбитого серця або інші серцеві 
розлади, варто занепокоїтися. 

Емоції можуть негативно 
вплинути на роботу серця. Роз-
чарування, втрата близької лю-
дини, погані новини або гострі 
емоційні переживання... Усе це 
може зашкодити роботі важли-
вих внутрішніх органів та систем. 
Насправді головний мозок лю-
дини не підготовлений до такого 
перепаду емоцій, тож і реагує він 
на них досить агресивно: у стре-
совій ситуації відбувається ви-
ділення токсичних гормонів, які 
погіршують роботу серця. Ці ста-

ни супроводжуються відчуттям 
ядухи, запамороченням та го-
стрим болем у грудях, який наче 
паралізує зсередини. У такі миті 
людині може здаватися, що вона 
помирає. Емоції хворого пере-
творюються на його найбільших 
ворогів, адже в разі виникнення 
таких неприємних симптомів лю-
дина не знає, як діяти та що роби-
ти для покращення самопочуття.

Чи можна померти від син-
дрому розбитого серця? Якщо 
ви не навчитеся контролювати 
емоції, то це може з часом при-
звести до серйозних ускладнень 
(наприклад, до серцевого на-
паду). Треба пам’ятати, що у разі 
частих повторень синдрому роз-
битого серця відбудеться серйоз-
не ушкодження серцевого м’яза. 
Кардіоміопатія такоцубо може 
складно протікати у людей по-
важного віку або в тих, хто раніше 
страждав через інші захворюван-
ня серцево-судинної системи.

Саме тому рекомендують роз-
цінювати цей клінічний синдром 
як своєрідне попере дження ор-

ганізму. Вважайте його нагаду-
ванням, що слід краще турбува-
тися про себе і в фізичному, і в 
емоційному плані.

Варто «натренувати» свій 
організм правильно реагува-
ти на негативні новини. Заради 
власного блага ви маєте завжди 
піклуватися про своє здоров’я 
та регулярно «тренувати» мозок, 
щоб зберігати спокій навіть у 
складних обставинах. Навчіться 
балансувати внутрішню гармо-
нію, завжди будьте життєрадісни-
ми та контролюйте емоції.

Як знизити ризик розвитку 
синдрому розбитого серця?

Відмовтеся від цигарок, пра-
вильно харчуйтеся та не нехтуй-
те спортом. 

Тренуйте свої емоції. Для 
цього час до часу практикуйте 
різноманітні релаксаційні техні-
ки, медитацію та інші методи фо-
кусування уваги.

Підберіть собі хобі, які допо-
можуть звільнитися від негатив-
них емоцій. Вони не тільки від-
новлять ваш емоційний стан, але 
й допоможуть краще почуватися 
фізично. Це можуть бути танці, 
малювання, письмо, розмови з 
друзями або додаткові навчальні 
заняття.

Навчіться зберігати емоційну 
рівновагу. Якщо ви не будете пра-
вильно керувати своїми емоціями 
у стресових ситуаціях, доведеть-
ся переживати болісні відчуття та 
інші неприємні симптоми.

m
edikforum

.ru

На роботу серця дуже впливають емоції

далення поліпа і рецидиву захворювання. 
Натомість під час гістероскопії ми бачимо на 
екрані всю порожнину, можемо прицільно 
взяти біопсію і видалити патологічне вогни-
ще. 

– Як потрібно готуватися до гістероско-
пії? 

– Перед гістероскопією проводять огляд 
на гінекологічному кріслі, беруть мазки на 
атипові клітини, на ступінь чистоти, роблять 
УЗД, розгорнутий аналіз крові, коагулограму, 
визначають групу крові, перевіряють кров 
на гепатити В і С, СНІД, сифіліс. У переддень 

САМОЛІКУВАННЯ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

bogolybu.com
.ua
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Витривалий мандрівник виходить на верх гори. Спинайтеся завзято через перепони. Іван Боберський
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ПЕРЕМОГИ ВОЛИНЯН 
МИНУЛОГО ТИЖНЯ 

ЛЕГКА АТЛЕТИКА. У Кам’янці-По-
дільському відбулися змагання з метань 
на честь олімпійських чемпіонів Фаїни 
Мельник та Анатолія Бондарчука. Ви-
хованці тренера Романа Черкашина 
представили на стартах луцьку школу 
метань.

П’ятикілограмовий молот серед 
юнаків до 16 років найуспішніше мет-
нув Євген Літвін – 40,04 м. А один з най-
молодших учасників змагань Артем 
Черкашин показав другий результат – 
28,39 м.

У категорії юніорки чотирикілогра-
мовий молот найдалі метнула вихован-
ка Волинської обласної школи вищої 
спортивної майстерності Олена Хамаза. 
Результат 54,15 м водночас став для неї 
особистим рекордом. У Кам’янці дівчи-
на готується до матчевої зустрічі серед 
легкоатлетів у Румунії.

Волинська зірка спорту Ірина Кли-
мець без проблем виграла. Хоча ре-
зультатом (68,72 м) залишилася незадо-
волена, адже цьогоріч метає зазвичай 
за 70 м. Нині спортсменка готується до 
травневих стартів у Польщі.

ГРЕБЛЯ. Ковельська двійка у складі 
Юрія Вандюка та Андрія Рибачка пере-
могла на кубку України пам’яті Юлії Ряб-
чинської, який проходив у Дніпрі. Воли-
няни в категорії «С2-1000» перемог ли 
своїх головних конкурентів у збірній 
Дмитра Янчука та Тараса Міщука з Го-
рішніх Плавнів – бронзових призерів 
Ріо-2016. На дистанції 500 м ковель-
ський тандем теж переміг, обійшовши 
досвідчених львів’янина Віталія Верге-
леса та полтавчанина Дениса Камери-
лова на 2 с.

ВОЛЕЙБОЛ.  «Волинь-Університет» 
піднялася на п’єдестал пошани жіночої 
Суперліги. Цього року волинянки здо-
були бронзові нагороди, торік були 
срібними. У фінальному турі чемпіонату 
наші дівчата усіма силами чіплялися за 
друге місце, але не вистачило їм зовсім 
небагато. «Волинь-Університет» двічі 
виграла у важких п’ятисетових матчах 
в суперниць з вінницького «Білозгара» 
та запорізької «Орбіти» й поступилася 
гранду – «Хіміку» (1:3). Цього вистачило 
тільки на підсумкове третє місце, яке, 
з огляду на кардинальну перебудову 
складу лучанок у цьому сезоні, є також 
дуже гарним результатом.  

ФУТБОЛ. «Волинь» заповнила пау-
зу в чемпіонаті товариським матчем 
із командою Прем’єр-ліги. У Луцьку 
хрестоносці зустрілися з ФК «Львів» 
і зіграли в бойову нічию 3:3. За «Во-
линь» забивали Карпенко, Хагназарі (з 
пенальті) і Зінкевич. Найближчий матч 
у Першій лізі на лучан чекає 25 квіт-
ня – на «Авангарді» їм треба буде зі-
грати проти фіналіста Кубка України 
«Інгульця».

Турнірне становище у лізі станом 
на 25 квітня

сильні та витривалі

ГАРЯЧІ ЦИТАТИ ВЛАСНИКА «ІНГУЛЬЦЯ» 
ОЛЕКСАНДРА ПОВОРОЗНЮКА

«Вкрав у батька трос, а потім вкрав трактора. Викорчували 
дерева в саду. У одного дядька попросили – він нам вкрав три 
труби і зробив ворота. Так і грали в футбол».

«Я почав розуміти, що застоююся, мені стало нудно, захотів 
екстриму, тому створив футбольний клуб».

«Тим уболівальникам, які не зовсім вірять в команду, хочу 
сказати, що це їхнє право, але іншого виходу в нас немає. Ми 
все одно вийдемо в Прем’єр-лігу. Напевно, Боженька бачить, 
що ми не зовсім готові. Не хотілося б виходити в УПЛ і грати в 
інших містах. Напевне, хтось зверху чекає, коли ми побудуємо 
стадіон».

«Клуби, які спонсорує сільське господарство, відрізняються 
від інших стабільністю. Після того як убили металургію, 
найстабільнішим бізнесом стало сільське господарство».

«Фанати «Інгульця» дуже дисципліновані. Перед тим як 
запалити піротехніку, запитували у мене дозволу. Вийшли 
за стадіон на гору, запалили й відразу погасили у відрах з 
водою».

СЕЛО СЕНСАЦІЙ: ЯК «ІНГУЛЕЦЬ» 
ЗА ШІСТЬ РОКІВ ДІЙШОВ 
ВІД АМАТОРІВ ДО 
ФІНАЛІСТА КУБКА УКРАЇНИ

Клітка для вболівальників 
гостей на стадіоні «Інгулець»Поворознюк – Папа з берегів Інгульця

волейбол

Волинь спортивна баскетбол

УПЕРШЕ В ЛУЦЬКУ – 
ШКІЛЬНА ЛІГА З ВОЛЕЙБОЛУ

КУБОК ФОНДУ – ДЛЯ 
НАЙКРАЩИХ ФУТБОЛІСТІВ

«ШАБЛЯ» ВИЗНАЧИЛА 
ПЕРЕМОЖЦІВ І ПОДАРУВАЛА 
150 БАСКЕТБОЛЬНИХ ФОРМ

  Юрій КОНКЕВИЧ

Село Петрове, 
Кіровоградська 
область. 

Донедавна його могли 
знати в країні хіба за 
місцевою агрофірмою 
«П’ятихатська». Тепер 
про селище міського типу 
гомонять у всій країні, 
принаймні в футбольній ї ї 
частині. Минулого тижня 
«Інгулець» переписав 
футбольну історію України. 
У півфіналі Кубка України 
він переграв «Зорю» та 
вийшов у фінал турніру, де 
зіграє з «Шахтарем». 

Вперше команда з Першої 
ліги гратиме у фіналі. «Інгулець» 
дорогою до Дніпра, де відбудеть-
ся вирішальний матч, вибив з тур-
ніру, крім «Зорі», ще дві команди з 
УПЛ – «Маріуполь» і «Карпати».

За шість років хлопці з Петро-
вого дійшли від аматорів до фіна-
лістів Кубка України. 

Місцевий ексцентричний біз-
несмен Олександр Поворознюк 
створив клуб у 2013-му. Спо-
чатку він мав назву «Агрофірма 
П’ятихатська». Так називається йо-
го компанія. «Інгулець» тримається 
на могутніх плечах Поворознюка. 
«П’ятихатська» заробляє гроші, 
щоб витрачати їх на задоволення, 
а задоволення – це футбол», – гас-
ло президента «Інгульця».

Місцеві знають його як Папу. 
Він навіть їздить на автомобілі 
з такими номерами. Провадить 
агробізнес, але скільки витрачає 
на клуб – не розповідає.  За вихід 
до півфіналу він виплатив коман-
ді 10 місячних зарплат, за прохід 
«Зорі» – 1 млн грн, за перемогу 
над «Карпатами» – 500 тис. грн.

Клуб базується в селищі Пет-
рове, у якому проживають 7 тисяч 
осіб. Команда почала з аматорів і 
в 2014-му здобула Кубок Украї-

ни серед аматорів та оберемок 
інших титулів. У лютому 2015-го 
«Інгулець» отримав нинішню на-
зву й перейшов у професіонали. 

Дуже швидко аграрні гроші По-
ворознюка допомогли команді, 
у якій ніколи не було боргів із 
зарплати, вийти до Першої ліги. 

Там вона виступає і досі.
Поки «Інгулець» грає на ста-

діоні, який вміщує 1720 глядачів. 
Поворознюк звів на його території 
адміністративний корпус з роз-
дягальнями, кімнатою для арбіт-
рів, VIP-ложею, конференц-залом, 
кім  на тою для диктора та відео-
оператора. На стадіоні функціонує 
сучасна система поливу футболь-
ного поля. А ще є клітка для фана-
тів команди-гостей – так-так, саме 
клітка, бо Поворозюк не любить, 
коли хтось, окрім нього, запалює 
на стадіоні.

Але така арена не підходить 
для виступів в УПЛ. Тож зараз клуб 
будує нову. Вона має вміщувати 
7 тисяч осіб. Саме стільки ж про-
живає у Петровому. Щойно перед 
«Інгульцем» замайорить перспек-
тива виходу в УПЛ, Поворознюк 
обіцяє ввести нову арену в екс-
плуатацію. Спостерігаючи за успі-
хами цього кремезного добряка, 
мимоволі віриш у такі обіцянки... 

footboom
.com

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П О

1 Дніпро-1 22 18 2 2 56

2 Оболонь-Бровар 22 12 6 4 42

3 Колос 21 11 8 2 41

4 Металіст 1925 20 13 2 5 41

5 ВОЛИНЬ 21 13 4 4 37

Вандюк та Рибачок торік перемогли 
у запливі на дистанції 500 м на 
чемпіонаті світу в Португалії

volynnew
s.com

Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом» у 2013 році розпочав 
будівництво міні-футбольних 
полів зі штучним покриттям в 
луцьких школах. Нині у місті є 
21 такий майданчик.

З початком весни на міні-
футбольних полях вирує справж-
нє спортивне життя, а 15-17 квіт-
ня луцькі школярі змагалися за 
кубок Фонду з міні-футболу серед 
учнів 8-9 класів. 

«На цих полях народжуються 
майбутні зірки, – констатує пред-
ставник Фонду Дмитро Піддуб-
ний. – Спортивні проекти – в прі-
оритеті роботи Фонду. Ми робимо 
акцент на молодому поколінні, 
адже за ними – майбутнє нашої 
країни».

Торік Фонд започаткував Кубок 
Фонду з міні-футболу, змагання 
прижилися і стали популярними. 
Цього року участь у них взяли 22 
навчальні заклади Луцька. Фіналь-
ну частину гостинно прийняла 
школа №19. Саме тут розгорнула-
ся запекла боротьба за перемогу.   

Перемогли учні ЗОШ №23, друге 
місце – у гімназії №14, третє – в ЗОШ 
№3. У номінації «За волю до перемо-
ги» виграла команда НВК №26. 

Традиційно ніхто з команд-
учасників не лишився без пода-
рунків. Усі школи отримали фір-
мові футбольні м’ячі з логотипом 
Фонду, фіналісти – медалі та комп-
лекти сітки для воріт, а чемпіони 
повезли у школу головний пода-
рунок – Кубок Фонду.

В обласному центрі 
Волині визначили 
переможців турніру 
«Шабля» – шкільної 
баскетбольної 
ліги. У фінальному 
поєдинку зустрілися 
спортсмени з НВК №9 
та НВК №22. Перемогу 
з рахунком 32:27 
святкували перші.

З 20  березня до 18 
квітня у Луцьку проходив 
чемпіонат з волейболу 
«Шкільна ліга-2019» серед 
учнів 6-9 класів. Головним 
партнером змагань став 
Фонд Ігоря Палиці «Тільки 
разом».

Як розповів старший тренер 
відділення волейболу КДЮСШ №1 
Ігор Кравчук, такі змагання в місті 
відбуваються вперше. Планують, 
що кубок стане традиційним. 

Чемпіонат проходив у три 
етапи. Участь в ньому взяли 16 за-
кладів загальної середньої освіти 
міста Луцька.

«Наша мета – залучити до 
змагань учнів 5-9 класів. У Луцьку 
відбувається чемпіонат міста се-
ред шкіл, але в ньому грають пе-

реважно старшокласники. Менші 
тренуються, а зіграти можливості 
не мають. У «Шкільній лізі» беруть 
участь навіть учні 5-6 класів», – 

переконує Ігор Кравчук. 
На майданчику пліч-о-пліч 

грають школярі, які лише роб-
лять перші кроки у волейболі, 
та ті, хто відстоює честь країни у 
юнацькій збірній України.

«Волейбол – це моє життя. 
Коли нема тренувань, люблю 
вдома з меншим братом пограти. 
Мені змагання дуже сподобалися, 
звісно, була конкуренція, але пе-
ремагає найсильніший», – розпо-
вів дев’ятикласник гімназії №18, 
капітан команди Тимур Цмокало.

Задоволений юнак і резуль-
татом змагань. Адже їхня коман-
да виборола першість. Другими 
були волейболісти ЗОШ №19, 
бронза дісталася ЗОШ №11. 

Ірина Ю
зва 

Подарунки отримали всі команди-учасниці

Переможці «Шаблі»

У матчі за бронзу перемож-
цями стали спортсмени з гімназії 
№14. Найкращим гравцем тур-
ніру визнали баскетболіста НВК 
№9 Віталія Гнатину.

Призи отримали всі учас-
ники турніру – 12 шкільних ко-
манд. Зокрема кожен юний бас-
кетболіст отримав баскетбольну 

форму, а загалом таких спортс-
менів було аж 150! Федерація 
баскетболу України та Федерація 
баскетболу Луцька подарували 
спортсменам баскетбольні м’ячі. 

За їхньою грою спостерігали 
кумири – гравці «Старого Луць-
ка». Вони зіграли проти своїх 
улюбленців і товариський матч.

staryylutsk.org
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НЕ ВИКИДАЙТЕ 
ЯЄЧНУ ШКАРАЛУПУ

ОГІРКИ СІЮТЬ У ТИРСУ 

СЕКРЕТИ 
УКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ
У прозорому посуді корінці 
з’являються повільніше, ніж в 
непрозорому. Тому обирайте тару, в 
яку не проникає сонячне проміння. 

Із часом вода з банки буде випарову-
ватися. Її краще не міняти, натомість по-
ступово доливати свіжу. 

Води не має бути надто багато, оскіль-
ки в нижній частині банки мало кисню, 
живці можуть загнити. 

Не можна в одну банку ставити багато 
живців. Жимолость, наприклад, не дасть 
корінців, якщо в посудині буде більш як 
три гілочки. 

Деякі садівники вважають: що довша 
гілка, то краще. Це не так. Що нижче роз-
ташований відрізок стеблини, з якої взя-
ли живець, то краще він вкорениться.

Найкраще вкоріняються живці, взя-
ті з бокових гілочок, які не дуже сильно 
ростуть.

Що старша рослина, з якої зрізують 
живці, то гірше вони вкоріняються.   

І найголовніший секрет: якщо у зріза-
них живців нема листків, то корінці най-
краще утворюються в темряві. Але якщо 
з’явився хоча б один листочок або про-
клюнулася брунька, для вкорінення вже 
потрібне світло.

ЕКОНОМНІ ГРЯДКИ
Навіть із невеликої ділянки 
можна мати щедрі врожаї, якщо 
висаджувати овочі з розрахунком. 
Є перевірені схеми, які дозволяють 
отримати з однієї грядки чотири 
врожаї. Ось кілька таких варіантів.

Огірки з кропом. Огірки висаджують 
у два ряди, відстань між рослинами – 60 см. 
Між рядами і по краях грядки плоскорізом 
роблять рівчачки і сіють кріп. Сіяти його 
окремо – марна трата часу та землі. Кріп 
прекрасно росте з іншими культурами. 

Капуста з редискою. Так само ви-
саджують капусту, тільки відстань між 
рослинами має бути 50 см. Між рядками 
сіють редиску. 

Вінегрет. Через кожні 10 см плоско-
різом роблять рівчаки й засівають у та-
кому порядку: морква, цибуля, редиска, 
буряк, цибуля, редиска, морква, цибуля, 
редиска, буряк. Через місяць виросте ре-
диска, цибулі буде вільніше. Потім дозріє 
цибуля, більше місця вивільниться для 
моркви і буряку.   

ПОРЯТУНОК ВІД 
ПЕРЕЇДАННЯ
На Великодні свята багато 
людей страждають від надміру 
спожитої їжі. Численні гостини і 
щедрі частування призводять до 
неприємних відчуттів. Якщо шлунок 
переповнений і важко дихати, 
зарадить лікувальний напій. 

На 1 л води беруть 3 лимони і 10 лав-
рових листків. Воду доводять до кипіння. 
Тим часом акуратно знімають із лимонів 
жовту шкірку. Білу бажано не чіпати, бо 
гірчитиме. Щойно вода закипить, вкину-
ти шкірку і лаврові листки, проварити на 
слабкому вогні 5 хв. Ще 5 хв настояти і 
відставити. Пити напій теплим.

школа агронома

шість соток

швидка допомога

абетка домоведення

без відходів 

щедра грядка

Щоб мати 
натуральне 
добриво для 

присадибної ділянки, 
слід уже збирати яєчну 
шкаралупу. Її треба 
висушувати і дрібнити 
у ступці. Внутрішні 
плівки  можна залишити – 
вони не менш корисні 
й поживні, ніж цей 
органічний продукт. 
Потім зберігати у 
картонній коробці або 
паперовому пакеті – щоб 
матеріал міг дихати. 
У приміщенні, де 
зберігатиметься 
порошок, має бути сухо. 

Пам’ятайте, що така добавка 
сподобається не всім культурам. 
Не застосовуйте її для квасолі, 
гороху, листової капусти, огірків, 
шпинату, кабачків, суниці. А ось 
полюбляють шкаралупу болгар-

Нетрадиційні методи 
вирощування 

розсади набувають усе 
більшої популярності. 
Прогресивні дачники 
стверджують, що міцну і 
здорову розсаду огірків 
можна отримати, якщо 
висіяти насіння в тирсу. 

Цей метод передбачає дотри-
мання кількох умов. По-перше, 
тирса має бути з натуральної де-
ревини, а не з ДВП. По-друге, си-
ровину слід ошпарити  окропом. 
Якщо нема змоги придбати тирсу, 
її можна замінити універсальною 
підстилкою для тварин. Вона зроб-
лена з тирси і продається у спеці-
алізованих магазинах. По-третє, 
для цього способу висаджування 
найкраще підійде оброблене на-
сіння. Бажано обирати ранні сор-

ські перці, баклажани, томати, 
смородина, броколі, диня мус-
катна, цибуля, буряк.

Для цвітної капусти подріб-
нена шкаралупа є чудовим доб-
ривом. Якщо під час посадки цієї 

культури ви використовували 
шкаралупу, інші добрива можна 
не застосовувати.

Якщо на грядці оселилися 
слимаки, змішайте велику яєчну 
шкаралупу з попелом і розсипте 

ти, які не потребують запилення.
Для висаджування знадоб-

ляться пластикові лотки приблиз-

но 20 на 30 см. У них засипають 
тирсу шаром у 3-5 см. Ошпарю-
ють окропом. Після цього маса 

Заощадити навіть із 
«голої» зарплати 

цілком реально. 
Експерти радять 
економити на різних 
категоріях: їжі, техніці, 
здоров’ї, розвагах, 
накопичуваннях. 

ЇЖА
 Навчіться завчасу робити пере-
лік покупок. Головне – суворо 
його дотримуватися у крамни-
ці. Якщо ви про щось раптом 
згадали в процесі закупок, 
стримайтеся і внесіть предмет 
у наступний список.

 Робіть закупи на ринках і гурто-
вих базах. 

 Складайте меню на 1-2 тижні. 
Це допоможе марнувати мен-
ше їжі.

 Робіть заготовки. Якщо любите 
готувати, спробуйте це робити 
не один раз, а про запас. Налі-
піть пельменів, накрутіть голуб-
ців, відбийте м’ясо на відбивні. 

 Рідше ходіть у магазин. Краще 
робити більші закупи раз на 
два тижні, ніж через день. Так 
ви мінімізуєте витрати на доро-
гу і знизите ризики випадкових 
покупок. 

ТЕХНІКА
 Подумайте двічі перед тим, як 
придбати хлібопічку, бутер-
бродницю, йогуртницю. За ста-
тистикою, 90% людей корис-
туються ними лише протягом 
першого місяця після купівлі.

 Мінімізуйте витрати на теле-
фон та інтернет. Актуалізуйте 
ваші тарифи – можливо, є па-
кети, більш підходящі й вигід-
ніші саме вам?

 Навіть якщо ви зекономите за 
місяць незначну суму, за рік 
набіжить у 12 разів більше. 

 Поміняйте лампочки на енер-
гозберігальні.

 Порахуйте витрати на автомо-
біль. Затори, постійне здорож-
чання пального, страхування, 
техобслуговування, ремонт... 
Якщо у вас родина з малень-

кими дітьми, яких треба розво-
зити по дитсадках і школах, то 
особистий автомобіль украй 
потрібен. Але якщо автівкою 
користується лише один член 
родини, то це лише збитки.

ЗДОРОВ’Я
 Подумайте, чи вам потрібен 
абонемент у спортзал. Якщо 
ви приходите туди раз на два 
тижні чи тренуєтеся суто на бі-
говій доріжці, можливо, варто 
від нього відмовитися? Адже 
бігати можна у найближчому 
парку. А килимок для йоги та 

в міжряддя. Такі катакомби шкід-
ник не подолає.

Використовувати шкаралупу 
можна і як мікрогорщик під роз-
саду. Для цього потрібно взяти 
цілу яєчну шкаралупу (така ви-
ходить, якщо яйце випити сирим 
або приготувати на твердо й аку-
ратно вичистити ложечкою), зро-
бити отвори для дренажу, наси-
пати в неї родючої землі і висіяти 
насінину. Коли розсада «дозріє», 
висаджувати в ґрунт її можна ра-
зом зі шкаралупкою.

Якщо розсада страждає від 
так званої чорної ніжки, слід змо-
лоти шкаралупу на пудру й опуд-
рити нею рослини.

Допоможе шкаралупа і кім-
натним рослинам. Її поламані на 
великі шматки частинки кладуть 
на дно горщика для дренажу.

Щоб відучити вовчка ласува-
ти вашими рослинами, додайте в 
подрібнену шкаралупу олію і за-
копайте між грядками. Така нату-
ральна й не шкідлива для самих 
рослин принада відлякає комаху 
на весь сезон.

почне набухати і збільшуватися 
в об’ємі. Якщо скористаєтеся гра-
нулами, їм треба допомогти роз-
критися. Гаряча підстилка для на-
сіння готова. Його слід розкласти 
по поверхні на відстані 2-3 см 
одне від одного і присипати гаря-
чою тирсою. 

Контейнер закрити кришкою 
і поставити в тепле освітлюване 
місце. Вже через кілька днів на-
сіння проклюнеться. Коли на рос-
линках з’являться три листочки, 
їх розсаджують у півлітрові плас-
тикові склянки. Тару заповнюють 
теж тирсою. У її пухкій структурі 
розсада прекрасно вкорінюється 
і дихає. А висаджені у відкритий 
ґрунт огірочки швидко прижи-
ваються і не хворіють протягом 
усього сезону. 

Подрібнена шкаралупа – чудове добриво

У тирсі виростають міцні рослинки

Саме дрібні витрати спустошують наші гаманці

kvitkaInfo.com
etnoxata.com

.ua
kaksekonom

it.com

Найкращі живці – з молодих рослин 

Овочі вміють бути гарними сусідами 

ecology.m
d

budivnik.in.ua

ЕКОНОМІЯ СІМЕЙНОГО 
БЮДЖЕТУ: ДІЄВІ СПОСОБИ

пара гантель коштують наба-
гато менше, ніж абонемент у 
спортзал.

 Більше ходіть. Так ви  зеконо-
мите на транспорті і покращи-
те здоров’я.

 Обмежте споживання фаст-
фуду й солодощів. Це дозво-
лить заощадити і на продуктах, 
і на лікарях. 

РОЗВАГИ
 Читайте електронну книгу за-
мість паперових. 

 Привчіть себе вести облік не 
лише грошей, а й часу. Дізнай-
теся, скільки ви витрачаєте на 
соцмережі, блукання інтер-
нетом, непотрібне  спілкуван-
ня тощо. Можливо, вдасться 
звільнити дві-три години й ви-
користати їх на підробіток?

 Скоротіть частоту візитів у кафе 
та піцерії. Принаймні, лімітуйте 
цю категорію витрат. І старай-
теся не виходити за рамки. 

НАКОПИЧУВАННЯ
 Відкладайте щодня. Якщо вам 
важко відкладати 10% від що-
місячного заробітку, можна 
робити простіше – щодня за-
округлювати суму в гаманці й 
відкладати залишок. Те саме 
можна робити і з грошима на 
картці. Просто переказуйте за-
лишок у скарбничку.  
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Добрій людині буває соромно навіть перед собою. Антон Чехов

ОВЕН (21.03 – 20.04). Небажано 
сперечатися з начальством. Тиждень 
буде сповнений сумнівів і проблем, не 
дозволяйте емоціям керувати вами.  

Цілком імовірні зміни в особистому 
житті. Вихідні обіцяють бути вдалими, якщо 

проведете їх із друзями.
ТЕЛЕЦЬ (21.04 – 20.05). Усе 
пройде рівно й спокійно, навіть трохи 
нудно. Колеги зіграють важливу роль 
у вашій кар’єрі. Не нервуйте через 
дрібниці, тоді робота вдаватиметься, а 

тиждень стане досить продуктивним. 
БЛИЗНЯТА (21.05 – 21.06). Ви 

легко блиснете талантами та креатив-
ними ідеями, усі ваші конкуренти зали-
шаться далеко позаду. Не відволікайте-

ся на дрібниці. Ваші проекти виявляться 
затребуваними. Особисте життя потішить 

вас силою почуттів і романтикою.
РАК (22.06 – 22.07). Розслабтеся 
і прийміть усі події такими, які вони є. 
Ви навряд чи годні щось змінити зараз. 
Але все буде до кращого. Зосередже-
ність і швидкість реакції дозволять вам 

упоратися з завданнями. 
ЛЕВ (23.07 – 23.08). Тиждень до-
сить стабільний і гармонійний, але вас 
можуть охопити туга та дурний настрій. 

Не піддавайтеся зневірі, не ведіться на 
емоційні провокації. Обережніше з угода-

ми, особливо якщо їх пропонують нові партнери. 
ДІВА (24.08 – 23.09). На роботі 
будьте обачними, нехай про ваші успі-
хи поки не знають колеги. Імовірні не-
передбачувані зміни в планах, раптові 
зустрічі й складні переговори. Можуть 
бути стресові ситуації, постарайтеся тримати 
емоції під контролем. 

ТЕРЕЗИ (24.09 – 23.10). Пора тро-
хи зменшити темп. Заспокойтеся і хоч 
трошки відпочиньте від улюбленої ро-
боти. Напружена праця протипоказана, 

постарайтеся скоротити навантаження. 
Надійде багато корисної інформації, будуть 

вдалі ділові зустрічі. 
СКОРПІОН (24.10 – 22.11). На-
стає час високої творчої та ділової ак-
тивності й зростання доходів. Поклич-
те на допомогу свою працездатність та 
інтуїцію. Можлива реалізація оригіналь-
них проектів. Ваші ділові партнери не підведуть, 
тільки не квапте події. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11 – 21.12). Слушна 
мить для зміни свого життя на краще. 
Ви відчуєте приплив свіжих сил і з на-
снагою візьметеся за роботу. Бажано 

дати спокій давнім проблемам та скон-
центруватися на нових ідеях. 

КОЗОРІГ (22.12 – 20.01). Вам слід 
розслабитися й просто сумлінно ви-
конувати свою роботу. Не створюйте 
для себе зайвих проблем через власну 
гіпервідповідальність і надмірне праг-
нення контролювати геть усе. 

ВОДОЛІЙ (21.01 – 20.02). Важли-
во налагодити взаєморозуміння з тими, 
хто поряд, і у вашому житті з’явиться 
більше комфорту й порядку. Ви здатні 

набрати гарний робочий темп, постарай-
теся зберегти його до кінця тижня.

РИБИ (21.02 – 20.03). Усі довкола 
будуть прислухатися до вашої думки, 
не упустіть можливості вплинути на 
ситуацію, але не наговоріть зайвого. 
Використовуйте тільки перевірені ме-
тоди, нововведення почекають.

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.

Ч И Т А Й Д У М А Й Д І ЙЧ И Т А Й Д У М А Й Д І Й

25 квітня – Зіновій, Давид, Іван, 
Марія, Сергій, Василь, Мина
26 квітня – Дмитро, Артем, Георгій 
27 квітня – Мартин, Остап, 
Олександр, Валентин, Антон
28 квітня – Василина, Сава, Трохим, 
Севастіан, Анастасія, Аристарх, 
Кіндрат, Лук’ян
29 квітня – Галина, Леонід, Ірина, 
Павло, Ніка, Михайло
30 квітня – Семен, Андрій, Іван, Хома, 
Олександр, Адріан, Федір, Зосим
1 травня – Оксентій, Зіновій, Кузьма, 
Віктор, Іван, Фелікс, Віссаріон, 
Михайло, Василь, Юхим

25 квітня – Зіновій, Давид, Іван, 
Марія Сергій Василь Мина

іменинники тижня

погляд у минуле СОБОР ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ – 
ОДНА З НАЙВЕЛИЧНІШИХ ГОТИЧНИХ СВЯТИНЬ

Програміст після напруженого тру-
дового дня відчиняє холодильник, дістає 
пачку масла, читає на обгортці: «Масло 
вершкове. 72%». У голові швидко думка: 
«О! Скоро завантажиться!». Повертає мас-
ло в холодильник. Зачиняє дверцята.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Пізньої ночі після бурхливого застілля 
молодята нарешті дісталися до спальні. 

– Знаєш, любий, – звернулася новоспе-
чена дружина до обранця, – мені так і не 
вдалося поїсти за столом. Не міг би ти при-
нести мені щось попоїсти? 

Хай як було важко підніматися чолові-
кові, але довелося.

– А тепер, – сказала молода, поївши, – 
хочеться мені, милий, попити.

Довелося шкандибати й по пляшку 
води.

– Спасибі, коханий, – повеселіла моло-

да дружина. – Я поїла, напилася і так захоті-
лося мені чоловічої ласки.

– Ти звар’ювала! – схопився за голову 
чоловік. – Де я тобі о другій годині ночі хло-
па знайду?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– Я з дівчиною розійшовся...
– Що сталося?
– Та ми в душі були, а вона каже: «Нумо 

робити погані речі».
– Ну а ти що?
– Що-що. Пирснув їй шампунем в очі...

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

Як у мене на особистому фронті? Як у 
морзі: тихо, мирно, іноді новеньких при-
возять.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Занадто чиста совість теж спати не дає. 
Постійно працює, як антивірус в режимі 
глобального сканування – гріхи вишукує.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

– У тебе губи посиніли... Ти замерзла?
– Ні, трясця, помада нова!

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

Чоловік зробив замовлення в ресто-
рані. Сидить, годину чекає, другу. Нарешті 
приходить офіціант.

– Ось ваша кава. Бразильська.
– Аа-аа... Тепер зрозуміло, де ви були.

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

– Чи є у тебе мрія?
– Є.
– Яка?
– Хочу кинути пити.
– То кинь.
– А як потім жити без мрії?

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

Найбільш неприємні моменти в своєму 
житті людина переживає через власну не-
уважність. Наприклад, відсутність паперу 
в туалеті помічає не коли заходить, а коли 
збирається виходити.

ВЕН (21.03 – 20.04). Неба

АСТРОЛОГІЧНИЙ АСТРОЛОГІЧНИЙ 
ПРОГНОЗПРОГНОЗ
на 25 квітня – 1 травня
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15 квітня в Парижі 
загорівся Собор 
Паризької Богоматері – 

головний собор Франції й один 
з найвідоміших готичних храмів 
Європи. Пожежу ліквідували, 
однак вона зруйнувала дах і шпиль 
споруди, пише «Радіо Максимум».

Нотр-Дам де Парі входить в десятку най-
давніших і найважливіших готичних соборів 
Західної Європи. Його побудували в XII-XIV 
століттях. У той час величний храм не був 
власністю короля чи влади, а місцем, де слу-
жив єпископ Парижа, який був навіть не архі-
єпископом, а підпорядковувався Сансу – не-
величкому нині місту.

Не дивно, що навколо Парижа є собори, 
мабуть, більш значущі, якщо зважати переду-
сім на архітектуру та статус. Реймс і Шартр у 
чомусь важливіші, Страсбург у чомусь ори-
гінальніший, Бове і Ам’єн вищі, Руан і Бурд 
теж прекрасні. Однак саме Нотр-Дам є особ-
ливим.

Особливий статус Париж отримав у XIII 
столітті, коли, по-перше, зміцнилася влада 
короля, а по-друге, Людовик IX Святий при-

нього за 300 метрів від Собору Паризької Бо-
гоматері побудували каплицю Сент-Шапель. 
Тоді ж Нотр-Дам активно добудовували. І вже 
в XIX столітті туди переїхала реліквія.

Ще однією особливістю Собору Паризької 
Богоматері є троянди в трансепті. На фасадах 
над південним і північним входами – найбіль-
ші готичні троянди Франції, близько 13 мет-
рів у діаметрі. У XIX столітті було проведено 
реставрацію собору, під час якої добудували 
шпиль (він обвалився у пожежі). Зрозуміло, 
що Нотр-Дам постраждав і від часу, в тому 
числі від революцій, найбільше від найпер-
шої – Великої Французької революції. Тоді з 
нього знесли всі статуї з коронами, тому що 
революціонери бачили в них зображення ко-
ролів. Частину цих голів, на щастя, було зна-
йдено – вони стоять у Клюні.

Зараз Нотр-Дам є не тільки пам’яткою 
архітектури, а й одним із головних центрів 
європейської цивілізації. Це місце, у якому, 
починаючи з часів Людовика Святого, збері-
гаються найважливіші християнські святині. 
Тому пожежа в історичній будівлі так вжахну-
ла увесь світ, а не лише французів.

віз терновий вінець Ісуса. Ця християнська 
реліквія зберігалася в Константинополі. У 
1240-му, коли Людовик готувався до хресто-
вого походу, влада в Константинополі нале-
жала родичам французького короля. У них 
були фінансові труднощі, тож вони заклали 
терновий вінець венеціанцям. Натомість ко-
роль Франції викупив цю святиню разом із 
низкою реліквій, пов’язаних із земним жит-
тям Христа.

Терновий вінець приїхав до Парижа, для 

У пожежі вдалося врятувати терновий 
вінець Ісуса Христа, вівтар, туніку 
святого Людовика та кілька картин. 
Уцілілі реліквії перевезуть до Лувра.
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ПОНЕДІЛОК 29 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 08.30 На Часі: Підсумки
07.00 М/ф «Обітниця Пасхи»
07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

21.45 Як це було
08.00 М/ф «Пасхальна історія»
09.30, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
09.42, 15.12 М/с «Гон»
09.55, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.00 Фільм «Воскресіння»
11.00 Огляд світових подій
11.30, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00 Новини «На Часі»
12.30 Євромакс
13.00 Співай за мрію! МАРАФОН
15.30 Життя в цифрі
16.30 Д/ф «Пасхальний досвід»
17.00 Співай за мрію! МАРАФОН
18.45 Новини «На Часі» 
19.15 Співай за мрію! МАРАФОН
20.15 Все про спорт
21.30 Новини «На Часі» 
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 У фокусі Європа
00.00 Новини «На Часі» 
00.15 Європа в концертах

07.00 М/с «Вруміз» 07.10 
Х/ф «Принц за сімома 
морями» 08.40 Лайфхак 
українською 09.00 Д\ц 
«Аромати Перу» 09.25 
«Енеїда» 10.15 «UA:Фольк» 
11.10 «Сильна доля» 12.02 
#ВУкраїні 12.30 Лайфхак 
12.40 М/с «Дуда і Дада» 
13.20 Турнір зі спортивної 
гімнастики 13.50 Яскраві 
моменти Чемпіонату 
світу з фігурного катання 
2019 14.25 Д/ц «Це 
цікаво» 14.50 Д/ц «Світ 
дикої природи» 15.15 
«Хто в домі хазяїн?» 
15.40 «Чудова гра» 16.05 
Концерт М.Бурмаки 17.05 
«Сильна доля» 17.55 
«UA:Фольк» 18.45 «Пліч-о-
пліч» 19.00, 20.30 Новини 
19.22 Концерт «Арсен 
Мірзоян.Київ» 20.05 «Своя 
земля» 20.52 «Спільно» 
21.20 #ВУкраїні 21.50 Д/ф 
«Олесь Шевченко. Як на 
сповіді» 22.18 «Схеми» 
22.45 «Своя земля» 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

02.00, 04.10 Новини
09.35 Х/ф «Принц за сімома 

морями»
11.20 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.25 Д/ц «Кухня По»
12.55 Х/ф «Святе сімейство»
17.15 Д/с «Жива природа»
17.25, 21.55 Д/ц «Супер Чуття»
17.55 Концертна программа 

П.Табакова «Любов жива»
19.20 Разом
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25 з Майклом Щуром
23.00 Перша шпальта
00.00 Телепродаж Тюсо
02.20 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Чілі»
03.40 Своя земля 
04.35 Розсекречена історія

06.30 «Світ навиворіт – 5»
07.50, 01.20 Х/ф 

«Катерина»
11.40 Х/ф «Родинні 

зв’язки»
15.35 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою 
2018»

17.35 «Вечір прем’єр з 
Катериною Осадчою 
2019»

19.30, 05.40 «ТСН»
20.15 Х/ф «Dzidzio. 

Перший раз»
22.10 Х/ф «Свінгери»
23.55 Х/ф «Герой мого 

часу»

05.50 Моя правда. Історія 
українського шоу-бізнесу. 
Територія «А», Тіна 
Кароль

07.45, 23.50 Містичні історії 
з Павлом Костіциним 16+

09.35 Т/с «Рецепт кохання»
13.20 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

03.20, 02.45 Зона ночі
04.50 Абзац
06.35, 08.45 Kids Time
06.40 Х/ф «Артур і 

мініпути»
08.50 Х/ф «Інтерстелар»
12.10 Х/ф «Життя»
14.10 Х/ф «Люди Ікс: 

05.30, 23.00 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

07.00, 18.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

08.50 Х/ф «Безумно 
закоханий»

10.50 Х/ф «Баламут»
12.30 Х/ф «Якщо йдеш, 

то йди»
14.15 Х/ф «Діамантова 

рука»
16.15 «Чекай на мене. 

Україна»
20.00, 04.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
00.45 «Речдок»
03.05 «Орел і Решка. 

Шопінг»
05.05 «Top Shop»

04.55 Скарб нації
05.05 Еврика!
05.10 Служба розшуку дітей
05.15 Т/с «Відділ 44»
06.05 Громадянська 

оборона
07.00 Факти тижня. 100 

хвилин
09.00, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.55 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
12.45 Факти
13.00, 00.10 Дизель шоу 12+
15.00 Х/ф «Дім великої 

матусі»
16.50 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Битва версій
21.15 Т/с «Пес»
22.15 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 Мультиранок
11.30 Х/ф 

«Білосніжка»
12.45, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

14.45 Х/ф «Великий 
дружній велетень 
Роальда Дала»

17.00 М/ф 
«Льодовиковий 
період: Різдвяна 
пригода»

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

18.00 4 весілля
21.00 Танька і 

Володька
22.00 Сімейка У
23.00 Готель Галіція
00.00 Країна У
01.00 Панянка-

селянка
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак

06.50 Сьогодні. Підсумки з 
Олегом Панютою

07.50 Зірковий шлях
09.30 Реальна містика
13.50, 15.20, 03.45 Агенти 

справедливості 12+
15.00, 19.00 Сьогодні
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.45 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.00 Т/с «Щасливий 

квиток»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ
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ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Остання битва»
16.20 Х/ф «Люди Ікс: 

Перший клас»
19.00 Ревізор. Крамниці
21.00 Таємний агент
22.10 Таємний агент. 

Постшоу
23.50 Х/ф «Ловець снів»
02.40 Служба розшуку дітей

СЕРЕДА 1 травня
06.00, 12.30, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30, 09.30 Новини «На Часі»
07.00 М/ф «Варавва»
08.00, 09.00 Добрий ранок
08.45, 12.15, 15.45, 18.30, 19.00, 

20.45, 21.45, 00.15 Як це було
10.00, 15.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
10.13, 15.13 М/с «Гон»
10.25, 15.25 Уроки тітоньки Сови
10.30 Д/ф «Свідоцтво про Ісуса: 

факт чи вигадка»
11.00, 20.15 Глобал 3000
11.30, 04.00 Знай більше!
12.00 Життя в цифрі
13.00 У фокусі Європа
13.30 Місто 15.30 Співай за мрію!
16.00 Бандерштат
17.30 Огляд світових подій
18.45, 21.30 Новини «На Часі». 
19.15 Співай за мрію! МАРАФОН
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
23.00 Євромакс 00.00 Новини «На 

Часі»  00.30 Бандерштат
02.30 Новини «На Часі» 
03.00 Джем 
05.00 Т/с «Справа Дойла»

07.00 М/с «Вруміз» 07.10 
М/ф «Пастка для котів» 
08.40 Лайфхак 09.00 Д\ц 
«Аромати Перу» 09.25 
«Енеїда» 10.15 «UA:Фольк» 
11.10 «Сильна доля» 12.02 
#ВУкраїні 12.30 Лайфхак 
12.40 М/с «Дуда і Дада» 
13.20 Турнір зі спортивної 
гімнастики 13.50 Яскраві 
моменти Чемпіонату світу 
з фігурного катання 2019 
14.25 Д/ц «Це цікаво» 
14.50 Д/ц «Світ дикої 
природи» 15.15 «Хто в домі 
хазяїн?» 15.40 «Відкривай 
Україну» 16.10 Концерт 
П.Табакова «Мій світ» 
17.00 «Сильна доля» 17.50 
«UA:Фольк» 18.45 «Своя 
земля» 19.00, 20.30 Новини 
19.22 Концерт гурту «Друга 
ріка» 20.00 «Пліч-о-пліч» 
20.15 StopFake 20.52 «Наші 
гроші» 21.20 «Спільно» 
21.50 Д/ц «Напам’ять» 
22.18 «Своя земля» 22.30 
«#@)??$0 з Майклом 
Щуром»

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

01.00, 02.00, 04.10 Новини
09.35 Х/ф «Як вийти заміж за 

короля»
11.05 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.20 Д/ц «Кухня По»
13.25 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Енеїда
15.00, 02.20 UA:Фольк. Спогади
16.05 По обіді шоу
17.30 Д/ц «Супер Чуття»
18.00 Концерт Євгена 

Хмари”Знамення»
19.30, 01.30, 03.40 Своя земля
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25 Разом 21.55 Д/ц «Світ 

дикої природи» 
23.00 Схеми 00.05 Д/ц 

«Неповторна природа»
00.30 Спільно 03.15 Д/ц 

«Аромати Греції»

06.25, 07.15, 08.05, 01.45 

«#ШоуЮри»

09.00 Х/ф «Останній 

москаль. Судний день»

17.30 Х/ф «Dzidzio. 

Перший раз»

19.30, 05.40 «ТСН»

20.15 Х/ф «Кохання у 

великому місті – 3»

21.50 Х/ф «Навколо світу 

за 80 днів»

00.10 Х/ф «Свінгери»

05.55 Моя правда. Історія 
українського шоу-бізнесу. 
Територія «А», Ольга 
Сумська

07.50, 23.50 Містичні історії 
з Павлом Костіциним 16+

09.40 МастерШеф 12+
13.25 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
21.55, 22.50 Т/с 

«Розлучниця»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 01.45 Зона ночі
03.50 Абзац
05.35, 07.00 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.05 Т/с «Мерлін»
10.30 Х/ф «Сутінки. Сага. 

05.35, 23.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Султан мого 
серця»

11.10 Х/ф «Анж і Габріель»
13.00 Х/ф «Прикинься 

моїм хлопцем»
14.45 «Правила 

виживання»
15.50, 16.45, 00.40 

«Речдок»
18.00, 01.35 Ток-шоу 

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

Горчакова»
03.05 «Орел і Решка. 

Шопінг»

04.05 Скарб нації
04.15 Еврика!
04.25 Служба розшуку дітей
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 12.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 09.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.35 Скетч-шоу «На трьох» 
13.00, 00.20 Дизель шоу 12+
14.50 Х/ф «Черепашки-

ниндзя»
16.40 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Дім великої 

матусі»
01.35 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф 
«Білосніжка»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Вечірка
13.30, 14.30, 21.00 

Танька і Володька
14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

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

підказки

06.40, 15.00, 19.00, 02.50 
Сьогодні

07.40 Зірковий шлях
09.30, 03.40 Реальна 

містика
13.30, 15.20 Т/с «Кровна 

помста»
17.50, 20.00 Святкове шоу 

«Ліга зірок»
21.00 Т/с «Специ»
23.45, 02.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин
04.45 Агенти 

справедливості 12+

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Світанок»
12.50 Кохання на 

виживання 16+
16.50 Хто зверху? 12+
20.50 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок»
23.00 Т/с «Загублені»
01.40 Служба розшуку дітей

ВІВТОРОК 30 квітня
06.00, 09.00, 18.00, 21.00, 23.30, 

02.00 На Часі: Гість
06.30 Новини «На Часі» 
06.45 Життя в цифрі
07.00, 08.00 Добрий ранок
07.45, 08.45, 12.15, 14.00, 15.45, 

18.30, 19.00, 20.45, 22.00 Як 
це було

08.30 Новини «На Часі» 
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 Співай за мрію!
11.00 У фокусі Європа
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 Завтра сьогодні
13.00 Співай за мрію! МАРАФОН
14.15 Все про спорт
15.30 Співай за мрію!
16.30 Д/ф «Дорога в Еммаус»
17.30, 23.00 Глобал 3000
19.15 Місто
22.15 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
03.00 Джем

07.00 М/с «Вруміз» 
07.10 Х/ф «Вероніка» 
08.40 Лайфхак 09.00 Д\ц 
«Аромати Перу» 09.25 
«Енеїда» 10.15 «UA:Фольк» 
11.10 «Сильна доля» 12.02 
#ВУкраїні 12.30 Лайфхак 
12.40 М/с «Дуда і Дада» 
13.20 Турнір зі спортивної 
гімнастики 13.50 Яскраві 
моменти Чемпіонату світу 
з фігурного катання 2019 
14.25 Д/ц «Це цікаво» 
14.50 Д/ц «Світ дикої 
природи» 15.15 «Хто в домі 
хазяїн?» 15.40 «Відкривай 
Україну» 16.05 Концерт 
гурту «Піккардійська 
терція» 17.00 «Сильна 
доля» 17.50 «UA:Фольк» 
18.45 «Пліч-о-пліч» 19.00, 
20.30 Новини 19.20 Погода 
19.22 «Кобзатроніка» 19.50 
«Спільно» 20.15 «Своя 
земля» 20.52 #ВУкраїні 
21.20 «#@)??$0 з Майклом 
Щуром» 21.50 Д/ф «Левко 
Лук’яненко. Йти за совістю» 
22.16 «Спільно»

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 

Доброго ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

01.00, 02.00, 04.10 Новини
09.35 Х/ф «Вероніка»
11.20 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.25 Д/ц «Кухня По»
13.25 Д/ц «Браво, шеф!»
14.25 Енеїда
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.05, 02.20 По обіді шоу
17.30, 21.55 Д/ц «Супер Чуття»
17.55 Концерт Ольги Чубаревої 

«Єднаймося»
19.20, 23.00 Спільно
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25 Наші гроші
22.25 Д/ц «Світ дикої природи»
00.05 Д/ц «Неповторна 

природа» 00.30 Разом
01.30, 03.40 Своя земля
03.15 Д/ц «Аромати Чілі»
04.35 Розсекречена історія

06.35, 08.15, 09.05, 04.40 

«#ШоуЮри»

10.00 Т/с «Останній 

москаль»

17.50 Х/ф «Острів везіння»

19.30, 05.30 «ТСН»

20.15 Х/ф «11 дітей з 

Моршина»

22.00 Х/ф «Підняти 

перископ»

23.50 Х/ф «Петля часу»

01.55 «Вечір прем’єр з 

Катериною Осадчою 

2018»

05.55 Моя правда. Історія 
українського шоу-бізнесу. 
Територія «А», Катя 
Бужинська та Андрій 
Кравчук

07.45, 23.50 Містичні історії 
з Павлом Костіциним 16+

09.35 МастерШеф 12+
14.30 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
21.55, 22.50 Т/с «Розлучниця»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 01.50 Зона ночі

04.00 Абзац

05.45, 07.05 Kids Time

05.50 М/с «Хай живе 

король Джуліан»

07.10 Т/с «Мерлін»

05.35, 23.00 «Слідство 
вели...»

07.00, 08.00, 09.00, 17.40 
Новини

07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з 
Інтером»

10.10 Т/с «Султан мого 
серця»

11.10 Х/ф «Випадково 
вагітна»

13.00 Х/ф «Ой, 
мамоньки!»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 00.45 
«Речдок»

18.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 04.20 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
03.10 «Орел і Решка»

04.15 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30, 12.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.40, 20.15 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
08.45, 19.20 Надзвичайні 

новини
09.40 Битва версій
10.35 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
13.00, 00.25 Дизель шоу 

12+
14.50 Х/ф «Крокодил 

Данді»
16.40 Х/ф «Крокодил 

Данді 2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
21.15 Т/с «Пес»
22.25 Х/ф «Черепашки-

ниндзя 2»
01.45 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.30 М/ф 
«Жовтодзьоб»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Вечірка
13.30, 14.30, 21.00 

Танька і Володька
14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

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, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.30 Реальна містика
13.50, 15.20, 03.30 Агенти 

справедливості 12+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21.00 Т/с «Специ»
23.45, 02.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
01.30 Телемагазин

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР

ICTV СТБ

НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

10.40 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Затемнення»

13.00 Екси 16+

17.00, 19.00 Заробітчани

21.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

Світанок»

23.10 Т/с «Загублені»

ЧЕТВЕР 2 травня
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
06.30 Новини «На Часі» 
06.45, 07.45, 12.15, 15.45, 18.30, 

19.00, 20.45, 22.00 Як це було
07.00, 08.00 Добрий ранок
08.30 Новини «На Часі» 
08.45 Життя в цифрі
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 Співай за мрію!
11.00, 20.15 Євромакс
11.30, 17.00, 04.00 Знай більше!
12.00, 16.00, 18.45, 21.30, 00.00, 

02.30 Новини «На Часі»
13.00 Глобал 3000
13.30 Співай за мрію! МАРАФОН
14.30 Завтра сьогодні
15.30 Співай за мрію!
16.30 Бандерштат 
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 М/с «Вруміз» 
07.10 М/ф «Літаючий 
млин» 08.40 Лайфхак 
09.00 Д\ц «Аромати 
Перу» 09.25 «Енеїда» 
10.15 «UA:Фольк» 11.10 
«Сильна доля» 12.02 
#ВУкраїні 12.30 Лайфхак 
12.40 М/с «Дуда і Дада» 
13.20 Турнір зі спортивної 
гімнастики 13.50 Яскраві 
моменти Чемпіонату світу 
з фігурного катання 2019 
14.25 Д/ц «Це цікаво» 
14.50 Д/ц «Світ дикої 
природи» 15.15 «Хто 
в домі хазяїн?» 15.40 
«Відкривай Україну» 
16.10 Кобзатроніка 17.05 
«Сильна доля» 17.50 
«UA:Фольк» 18.45 «Своя 
земля» 19.00 Новини 19.22 
Д/ф «Богдан Гаврилишин. 
Місія – Свобода» 20.15 
«Пліч-о-пліч» 20.30 
Новини 20.52 #ВУкраїні 
21.25 «Спільно» 21.50 Д/ц 
«Напам’ять» 22.17 «Наші 
гроші» 22.45 StopFake 

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

18.00, 21.00, 23.30, 02.00, 
05.00 Новини

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

09.35 Х/ф «Співаюче дзвінке 
деревце»

11.00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.15 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 04.30 :РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна природа»
14.15, 03.30, 05.35 Погода
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 По обіді шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 Д/ц «Супер Чуття»
18.25, 00.10, 02.35 Тема дня
19.25 #ВУКРАЇНІ
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 00.00, 02.25 UA:Спорт
21.50 Схеми 22.25 Д/ц «Світ 

дикої природи» 22.55 Наші 
гроші 01.05 Розсекречена 
історія 03.40 Разом

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

07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 
04.00 «ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»
11.25, 12.25 «Міняю жінку»
13.30 «Сімейні мелодрами 

6»
14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»
17.10 Т/с «Моє чуже життя»
20.15 Т/с «Слуга народу 

– 2»
22.10 Х/ф «Таксі»
00.10 Х/ф «Кохання у 

великому місті – 3»
01.35 «#ШоуЮри»

05.25 Моя правда. Історія 
українського шоу-бізнесу. 
Територія «А»

06.15 Моя правда. Джамала
07.10, 23.50 Містичні історії 

з Павлом Костіциним 16+
09.00 МастерШеф 12+
14.00 Хата на тата 12+
18.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
20.00, 20.55 Т/с «За 

вітриною»
21.55, 22.50 Т/с 

«Розлучниця»
00.45 Т/с «Коли мі вдома»

03.00, 01.55 Зона ночі
03.40 Абзац
05.35, 07.25 Kids Time
05.40 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
07.30 Т/с «Мерлін»
11.00 Х/ф «Сутінки. Сага. 

05.35, 23.00 «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 Х/ф «З речами на 
виліт!»

12.50 Х/ф «Щось не так з 
тобою»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 00.45 
«Речдок»

18.00, 01.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00, 04.25 «Подробиці»
21.00 Т/с «Слідчий 

Горчакова»
03.10 «Орел і Решка»

04.05 Скарб нації
04.20 Еврика!
04.30 Студія Вашингтон
04.35, 08.45, 12.45, 15.45 

Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.20 Надзвичайні 

новини
10.05 Секретний фронт
13.15, 16.20, 21.15 Т/с 

«Пес»
16.50 Х/ф «Дев’ять ярдів 

2»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
22.25 Х/ф «Дім великої 

матусі 2»
00.20 Х/ф «Роллербой»
02.05 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 М/ф «Долина 
папороті: 
Тропічний ліс»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Вечірка
13.30, 14.30, 21.00 

Танька і Володька
14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

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

підказки

06.30, 07.10, 08.15, 21.00 
Т/с «Специ»

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

09.30 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30, 04.45 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
23.20 Контролер
00.00, 02.15 Т/с «CSI. Місце 

злочину»

UA: ВОЛИНЬUA: ПЕРШИЙ

1+1 ІНТЕР
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НОВИЙ КАНАЛ

ТЕТУКРАЇНА АВЕРС

Світанок»

13.10 Хто проти блондинок 

12+

17.00 Хто зверху? 12+

21.00 Х/ф «Час»

23.00 Т/с «Загублені»

01.50 Служба розшуку дітей

П’ЯТНИЦЯ 3 травня
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 Співай за мрію!
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!
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 «Ранок «Нової 
Волині» 08.40 Лайфхак 
українською 09.00 Д\ц 
«Аромати Мексики» 09.25 
«Енеїда» 09.50 РадіоДень 
10.15 «UA:Фольк» 11.05 
«Ранковий гість» 11.20 
«Сильна доля» 12.15 
«Радіодень.Луцьк» 12.40 
Лайфхак 12.50 М/с «Дуда 
і Дада» 13.25 Чемпіонат 
світу з фігурного катання 
14.00 «Wise Cow» 14.10 
«Розсекречена історія» 
15.05 «Wise Cow» 15.15 
Радіодень «Модуль знань» 
15.55 «Відкривай Україну» 
16.20 «Хто в домі хазяїн?» 
16.45 Д/ц «Елементи» 
15.15 «Wise Cow» 17.40 
«Візитівки Полтавщини» 
17.50 «UA:Фольк» 18.45 
«Своя земля» 19.00 
Новини 19.22, 21.50 
Тема дня 19.53 #ВУкраїні 
20.15 «Пліч-о-пліч» 20.30 
Новини 20.52 «Схеми.
Корупція в деталях» 
21.20 «Спільно» 22.17 
«Букоголики» 22.45 
Лайфхак українською 

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

18.00, 21.00, 23.30, 01.55, 
05.00 Новини

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

09.35 Х/ф «Король 
Дроздобород»

11.00 М/с «Кмітливий Сяоцзі»
12.15 Д/ц «Кухня По»
13.15, 14.30, 01.20, 04.30 

:РадіоДень
13.45 Д/ц «Неповторна природа»
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 По обіді шоу
17.20 Д/с «Жива природа»
17.30 Д/ц «Супер Чуття»
18.25, 00.25, 02.40 Тема дня
19.25 Перший на селі
19.55 Д/ц «Боротьба за 

виживання»
20.30 Д/ц «Дикі тварини»
21.25, 00.00, 02.15 UA:Спорт
22.00 Перша шпальта
22.25 Д/ц «Світ дикої природи»
23.00 #ВУКРАЇНІ 03.40 

Букоголіки 04.05 Спільно

06.30, 07.10, 08.10, 09.10 

«Сніданок з 1+1»

07.00, 08.00, 09.00, 19.30 

«ТСН»

09.30 «Одруження наосліп»

11.15, 12.30 «Міняю жінку»

13.30 «Сімейні мелодрами»

14.30 Т/с «Величне століття. 

Роксолана»

17.10 Т/с «Моє чуже життя»

20.15, 22.15 «Ліга сміху 

2019»

00.15 «Київ вечірній»

06.15, 18.00 Хата на тата 

12+

11.45, 20.00 Холостяк 12+

14.05 Х/ф «Олександр і 

жахливий день»

15.55 Х/ф «Знахар»

22.55 Холостяк. Як вийти 

заміж 12+

23.55 Т/с «Коли мі вдома»

03.00 Зона ночі
03.50 Абзац
05.25, 06.45 Kids Time
05.30 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
06.50 Т/с «Мерлін»
08.40 Пацанки. Нове життя 

16+

05.40, 23.15 «Слідство 
вели... з Леонідом 
Каневським»

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 Х/ф «Немає сексу – 
немає грошей»

12.50 Х/ф «Кохання без 
пересадок»

14.45 «Правила 
виживання»

15.50, 16.45, 01.00 
«Речдок»

18.00, 02.40 Ток-шоу 
«Стосується кожного»

20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «Вижити серед 

вовків»
04.10 «Орел і решка»

04.00 Скарб нації
04.10 Еврика!
04.15 Служба розшуку дітей
04.20 Студія Вашингтон
04.25, 00.50, 08.45, 12.45, 

15.45 Факти
04.50 Т/с «Відділ 44»
05.35 Громадянська 

оборона
06.30 Ранок у великому 

місті
09.15, 19.25 Надзвичайні 

новини
10.10 Антизомбі
13.15, 16.20 Т/с «Пес»
16.40 Т/с «Юрчишини»
18.45 Факти. Вечір
20.10, 21.35 Дизель шоу 

12+
22.50 Скетч-шоу «На трьох» 

16+
01.15 Т/с «Володимирська, 

15»

06.00 ТЕТ 
Мультиранок

09.45 Х/ф «Диявол 
з трьома 
золотими 
волосинами»

11.00, 17.00 Серіал 
«Рання пташка»

12.00 Вечірка
13.30, 14.30 Танька і 

Володька
14.00, 20.00 

Одного разу під 
Полтавою

15.00, 01.00 
Панянка-селянка

18.00 4 весілля
21.00 Х/ф «Сам 

удома»
23.00 Х/ф «Селюки 

з Беверлі-Хіллз»
02.00 Теорія зради
02.50 БарДак
03.40 Віталька
05.50 Корисні 

підказки

06.30, 07.10, 08.15, 21.00 
Т/с «Специ»

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

09.30, 02.50 Зірковий шлях
11.30, 03.45 Реальна містика
13.30, 15.30 Агенти 

справедливості 12+
16.00 Історія одного 

злочину 16+
18.00 Т/с «Таємниці»
19.50 «Говорить Україна»
23.20 Слідами
00.00 Т/с «CSI. Місце 

злочину»
02.15 Контролер
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15.00 Х/ф «План гри»
17.10 Х/ф «Містер Крутий»
19.00 Х/ф «Шпигун по 

сусідству»
20.50 Х/ф «Шпигун, який 

кинув мене»
23.00 Х/ф «Встигнути за 

Джонсами»
01.10 Х/ф «Воскресіння»
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СУБОТА 4 травня
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 Бандерштат
17.00 Все про спорт
19.30 Завтра сьогодні
20.00 Європа в концертах
22.00 Т/с «Закулісні ігри»
00.30 Бандерштат
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 українською 
12.55 Радіодень «Модуль 
знань» 13.40 Тема дня 
14.06 «Розсекречена 
історія» 15.02, 22.45 «Wise 
cow» 15.15 «Радіодень. 
Книжкова лавка» 16.05 
Д/ф «Гуцулка Ксеня» 
16.40 Чемпіонат світу з 
фігурного катання 17.10 
«Сильна доля» (Kozak 
System) 18.05 UA:Фольк 
19.00 Новини 19.12 
«Вечір на Суспільному» 
19.40 «Своя земля» 20.10 
Лайфхак українською 
20.30 #ВУкраїні 21.00 
Т/с «Монро» 21.50 
Букоголики 22.15 МузLove 

06.00 М/с «Ведмеді-сусіди»
06.10 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

01.00, 02.00, 04.10 Новини
09.30 Країна на смак
10.35 Х/ф «Ганс, Рьоклє і чорт»
12.25 Хто в домі хазяїн?
12.50 Х/ф «Пармська обитель»
14.50 XVII Мiжнародний турнiр зi 

спортивної гімнастики Ukraine 
International Cup

17.45 Спільно
18.15 Т/с «Імперія»
19.55 Д/с «Імперія»
21.25 Розсекречена історія
22.25 Д/ц «Погляд зсередини»
00.00, 01.20, 04.30, 05.35 Погода
00.05 Д/ц «Неповторна природа»
00.30 #ВУКРАЇНІ
01.30, 03.40 Своя земля
02.25 UA:Фольк. Спогади
03.15 Д/ц «Аромати Греції»
04.40 Світло 05.40 Телепродаж

06.00, 23.25, 00.25 
«Світське життя. 2019»

06.45 «Гроші 2019»
08.00 «Сніданок. 

Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт 

– 5»
11.20, 12.25, 13.25, 

14.25, 15.20 «Світ 
навиворіт – 4: 
В’єтнам»

16.35, 21.30 «Вечірній 
квартал»

18.30, 03.50 «Розсміши 
коміка. Діти»

19.30 «ТСН»
20.15 «Українські 

сенсації 2019»
01.20 «Ліга сміху 2019»
04.35 «Київ вечірній»

06.10, 16.35, 22.15 Хата 

на тата 12+

07.55 Страва честі 12+

08.55 Т/с «За вітриною»

19.00 МастерШеф. 

Професіонали 12+

03.15, 01.50 Зона ночі
06.00 М/с «Лунтик»
07.00, 08.15 Kids Time
07.05 М/с «Хай живе 

король Джуліан»
08.20 Ревізор. Крамниці
10.10 Таємний агент
11.30 Таємний агент

07.00 «Слово 
Предстоятеля»

07.10 «Чекай на мене. 
Україна»

09.00 «Шість соток»
10.00 «Готуємо разом. 

Випічка»
11.00 Х/ф «Дачна поїздка 

сержанта Цибулі»
12.30 Х/ф «Солдат Іван 

Бровкін»
14.15 Х/ф «Іван Бровкін 

на цілині»
16.10 Т/с «Султан мого 

серця»
20.00, 02.30 «Подробиці»
20.30 Х/ф «Кохання і 

пристрасть. Даліда»
23.00 «Творчий вечір 

Філіпа Кіркорова»
01.00 Х/ф «Арфа для 

коханої»
04.20 «Орел і решка»

04.50 Скарб нації

05.00 Еврика!

05.10, 12.45 Факти

05.35 Більше ніж правда

07.20 Я зняв!

09.10 Дизель-шоу 12+

10.35, 13.00 Т/с 

«Юрчишини»

18.45 Факти. Вечір

19.10 Х/ф «Три ікси»

21.30 Х/ф «Три ікси 2: 

Новий рівень»

23.30 Х/ф «Роллербой»

01.15 Т/с «Кримінолог»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.45 М/ф «Якось 

у лісі»
14.05 4 весілля
17.15 Х/ф «Селюки з 

Беверлі-Хіллз»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Танька і 
Володька

19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Одного разу 
під Полтавою

23.00 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

07.30, 15.20 Т/с «Специ»
16.00, 20.00 Т/с «Скляна 

кімната»
21.00 Х/ф «Шість днів, 

сім ночей»
23.00, 02.00 Т/с «Буду 

вірною дружиною»
01.30 Телемагазин
03.00 Реальна містика
04.40 Зірковий шлях
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13.10 Заробітчани
15.10 Хто зверху? 12+
17.10 М/ф «Три богатирі 

на далеких берегах»
18.20 Х/ф «Люди 

Ікс: Дні минулого 
майбутнього»

21.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис »

00.00 Х/ф «Легіон»

НЕДІЛЯ 5 травня
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, 09.30, 18.00, 21.00, 

23.30, 02.00 На Часі: Гість
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 Бандерштат
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 Х/ф «розбійники 
мимоволі» 08.05 М/с 
«Вруміз» 08.20 «Світ 
навколо» 08.30 «Ранок 
«Нової Волині» 09.30 
UA:Фольк 10.25 Д/ц 
«Аромати Іспанії» 10.50 
«Країна на смак» 11.45 
Хто в домі хазяїн? 12.15 
Д/с «Мегаполіси» 12.45 
«Українська література в 
іменах» 12.55 Радіодень 
«Модуль знань» 13.40 
«Вечір на Суспільному». 
Сурдопереклад 14.05 
«Розсекречена історія» 
15.00 Д/ф «Світ Максима» 
15.45 «Букоголики» 
16.15 Чемпіонат світу 
з фігурного катання 
17.10 «Сильна доля» 
(«Плач Єремії») 18.05 
UA: Фольк 19.00 «Своя 
земля» 19.25 «Разом» 
19.50 «Спільно» 20.22 
«Візитівки Полтавщини» 
20.30 #ВУкраїні 21.00 Т/с 
«Монро» 21.50 Букоголики 
22.15 МузLove 

06.00 М/с «Гон»
06.30, 07.10, 08.05, 09.10 Доброго 

ранку, Країно!
07.00, 08.00, 09.00, 21.00, 23.30, 

01.00, 02.00, 04.10 Новини
09.30 Х/ф «Пармська обитель»
11.40 Д/ц «Супер Чуття»
12.20 Д/ц «Кухня По»
13.25, 00.05 Д/ц «Неповторна 

природа»
13.55 #ВУКРАЇНІ
14.25 Перший на селі
15.00 UA:Фольк. Спогади
16.00 Країна на смак
17.15 Д/ц «Мегаполіси»
18.15 Т/с «Імперія»
19.55 Д/с «Імперія»
23.10, 01.30, 03.40 Своя земля
00.00, 01.20, 04.30, 05.35 Погода
00.30 Букоголіки
02.25 По обіді шоу
03.15 Д/ц «Аромати Греції»
04.40 Розсекречена історія
05.40 Телепродаж

06.45 «Українські 
сенсації 2019»

08.00 «Сніданок. 
Вихідний»

09.00 «Лото-забава»
09.45, 10.45, 04.05 

«Світ навиворіт – 4: 
В’єтнам»

11.45 Х/ф «Острів 
везіння»

13.15 Х/ф «Навколо 
світу за 80 днів»

15.30 Х/ф «Таксі»
17.40 Х/ф «Підняти 

перископ»
19.30, 05.00 «ТСН-

Тиждень»
21.00 Х/ф «Скажене 

весілля»
22.50 Х/ф «Фейкові 

копи»
00.45 «Ліга сміху 2019»
02.30 Х/ф «Острів 

везіння»

05.20, 08.05, 09.55 Хата 
на тата 12+

07.05 Холостяк. Як вийти 
заміж 12+

09.00 Страва честі 12+
15.45 МастерШеф. 

Професіонали 12+
19.00 Слідство ведуть 

екстрасенси 16+
21.00 Один за всіх 16+
22.10 Я соромлюсь 

свого тіла 16+

04.50 Стендап шоу
05.45, 08.00 Kids Time
08.05 Х/ф «Артур і 

помста Урдалака»
09.50 Х/ф «План гри»
12.00 М/ф «Три богатирі 

на далеких берегах»
13.20 Х/ф «Люди Ікс»

05.45 Х/ф «Кохання і 
пристрасть. Даліда»

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

Мегаполіси»
11.00 «Орел і решка. 

Морський сезон 3»
12.00 Х/ф «Прогулянка 

по Банкоку»
14.00 Т/с «Не жіноча 

робота»
18.00 Х/ф «Охоронець 

для дочки»
20.00 «Подробиці»
20.30 «Правила 

виживання»
22.00 «Творчий вечір 

Філіпа Кіркорова»
00.00 «Речдок»

04.35 Скарб нації
04.45 Еврика!
04.50, 12.45 Факти
05.15 Громадянська 

оборона
07.00 Антизомбі
08.50 Т/с «Відділ 44»
12.30, 13.00 Х/ф 

«Дев’ять ярдів 2»
14.40 Х/ф «Три ікси»
16.50 Х/ф «Три ікси 2: 

Новий рівень»
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «Три ікси-3: 

Реактивізація»
21.05 Х/ф «Робін Гуд»
23.40 Х/ф «Каратель: 

Територія війни»
01.35 Т/с «Кримінолог»

06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 Х/ф «Щоденник 

слабака»
14.00 4 весілля
17.00 Х/ф «Сам 

удома»
19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 Танька і 
Володька

19.30, 20.30, 21.30, 
22.30 Одного разу 
під Полтавою

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

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.45 Т/с «Скляна 

кімната»
13.25 Т/с «Аметистова 

сережка»
17.00, 21.00 Т/с «Тайсон»
19.00, 05.30 Сьогодні. 

Підсумки з Олегом 
Панютою

20.00 Головна тема
23.00, 02.00 Т/с «Все 

повернеться»
03.10 Історія одного 

злочину 16+
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16.00 Х/ф «Люди Ікс: 
Апокаліпсис»

18.50 Х/ф «Люди Ікс: 
Початок. Росомаха»

21.00 Х/ф «Росомаха: 
Безсмертий»

23.20 Х/ф «Бої без 
правил»

01.50 Х/ф «Легіон»

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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Друк: ТзОВ «Експрес Медіа Друк», Львівська 
область, Яворівський район, с. Рясна-Руська, 
вул. Свободи, 5, тел. (032) 297-47-46. 
Обсяг – 4 друк. арк. Замовлення: 26946.
Наклад – згідно із замовленням.

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.



Щоразу, коли тобі чого-небудь дуже хочеться, спинись і поміркуй: чи добре те, чого тобі хочеться? 
Лев Толстойwww.volynnews.com
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КРАШАНКИ 
БЕЗ ХІМІЇ 
Великдень годі уявити без 

крашанок і писанок. Кожна 
родина має свої традиції 
фарбування пасхальних яєць. 
Однак не всім відомо, як 
правильно прикрасити яйце, щоб 
воно не тріснуло в киплячій воді, 
а колір вийшов інтенсивним.

Щоб зберегти шкаралупу цілою до 
кінця варіння, яйця треба близько годи-
ни витримати за кімнатної температури. 

У воду бажано додати столову ложку 
солі.

Перед фарбуванням яйця треба зне-
жирити – протерти мильним розчином 
або спиртом.

НАТУРАЛЬНІ ФАРБНИКИ
Лушпиння цибулі. Ним можна по-

фарбувати яйця від жовтого до червоно-
коричневого кольору. Потрібно приго-
тувати відвар з цибулиння і дати йому 
настоятися. Якщо ви хочете, щоб колір 
був більш насиченим, лушпиння треба 
узяти більше і варити його близько півго-
дини до того, як у відвар опустити яйця. 
Довести до кипіння й варити протягом 
10 хв. Вийняти, охолодити.

Березове листя. Відвар дає жовтий 
або золотавий колір. Використовують 
листя з молодих дерев. Сировину зава-
рюють і настоюють близько півгодини. 
Яйця опустити в теплий настій і варити 
10 хв після закипання, вийняти й охо-
лодити.

Буряковий і морквяний сік. Ними 
натирають варені яйця. 

Листя шпинату й кропиви. Відвар із 
них пофарбує у зелений колір.

Кава. Міцний напій дасть бежевий 
або коричневий колір. 

Якщо після фарбування поставити 
яйця в цьому ж відварі на всю ніч у хо-
лодильник, то забарвлення буде яскра-
вішим.

ЯЙЦЯ В ЦЯТОЧКУ 
І З ВІЗЕРУНКАМИ 

Мокрі яйця обкачують в сухому 
рисі, загортають у марлю (кінці щільно 
зав’язують ниткою, щоб рис прилипнув 
до яйця) і варять в обраному відварі. Ви-
ходять яйця в цятку.

Для отримання мармурового ефекту 
потрібно обгорнути яйця цибулинням 
і зверху зав’язати бавовняним матеріа-
лом. Відварити і розмотати. 

Під час фарбування можна обмотати 
яйця різнокольоровими нитками, тоді на 
них вийдуть цікаві орнаменти.

Зварити яйця у воді з содою. Об-
горнути різнокольоровими клаптика-
ми шовку, перев’язати ниткою. Знову їх 
прокип’ятити в цій воді, охолодити і зня-
ти клаптики.

Зірвати молоді листки різної форми 
(наприклад, петрушки, аґрусу, смороди-
ни). Прикласти до яєць, обмотати панчо-
хою і туго зав’язати. Опустити в міцний 
відвар цибулиння, проварити до отри-
мання бажаного кольору. 

Після фарбування пасхальних яєць їх 
протирають полотнинкою, змоченою в 
олії. Це надасть крашанкам блиску. 

майстер-клас вітаємо щасливчиків ЛЮБИМО ЧИТАЧІВ, 
ЦІНУЄМО КОЖНОГО 
ПЕРЕДПЛАТНИКА!Наприкінці 

березня газета 
«Волинські Новини» 

оприлюднила імена 
десяти щасливчиків, 
яким цьогоріч випало 
стати переможцями 
нашої передплатної 
акції. З-поміж кількох 
сотень листів від 
передплатників шляхом 
жеребкування ми обрали 
тих, кому дісталися 
цінні й корисні призи від 
редакції.

Першим забрати свій виграш 
до нас завітав Віктор Свищ із 
Володимира-Волинського, який 
виграв електричний чайник. 
«Живу у Володимирі, працюю в 
Ковелі на залізниці, а призи ви-
граю у Луцьку, – розповів про 
себе наш читач. – Ваша газета 
значно цікавіша за інші. Та й 
оформлено все дуже гарно. У 
«Волинських Новинах» є багато 
корисної інформації, саме такої, 
яка потрібна людям. Спершу ку-
пував її в газетних кіосках, але 
згодом вирішив виписувати. Те-
пер уже так вподобав цю газету, 
що, певно, ніколи їй не зраджу!».

Приємною стала зустріч і з 
уродженкою Малої Глуші, а нині 
пенсіонеркою із Любешева Ва-
силиною Любежаніною, якій по-
таланило виграти сковорідку. «Я 
34 роки пропрацювала началь-
ником архівного відділу в рай-
держадміністрації. Робота в РДА, 
звісно ж, зобов’язує знати кожен 
куточок району, а тим паче – усіх 
цікавих людей краю. І навіть на 
пенсії інтерес до того, що відбува-
ється в області й районі, не згас. 
Навпаки – хочеться бути в курсі 
усього. Тому із задоволенням чи-
таю про це у газеті, – розповідає 
Василина Михайлівна. – «Волин-
ські Новини» виписую з першого 
номера. Дуже цікаве наповнення. 
Як не любити газету, яка не тільки 
радує мене як читача, а й призи 
розігрує? Тішуся несказанно, бо 
приз виграла вперше в житті».

У гості в редакцію завітала 
і луцька пенсіонерка Марія Пе-
рець, яка давно мріяла про приз, 
а тепер нарешті його отримала. 
Тепер Марія Петрівна має вдома 
новенький тонометр. «Вашу газе-

ту читаю кілька років. Виписува-
ла раніше іншу, але, відверто ка-
жучи, вона мені набридла, стала 
нецікавою. Потім якось придбала 
«Волинські Новини», подивила-
ся, проаналізувала й вирішила 
передплатити. Бо дуже вподоба-
ла її, отак із першого знайомства 
з вашою газетою, – ділиться пані 
Марія. – У ній є все і для всіх, це 
мені й подобається. І хоча я бай-
дужа до політичних тем, а от до 
тем людських, народних став-
люся з трепетом. Дуже люблю 
читати історії про звичайних лю-
дей, про їхні долі, радості і біди. 
Та й чимало корисних порад, які 
стосуються домашнього госпо-
дарства, здоров’я. Люблю бути 
в курсі місцевих новин. Дуже 
хочеться, аби газета і надалі нас, 
читачів, радувала. Ви собі навіть 
не уявляєте, яка я була потішена, 
прочитавши в газеті, що стала од-
нією із переможців передплатної 
акції. Я від початку надсилала вам 
листи, та все ніяк не вдавалося 
виграти, а тут – така приємність. 
Дякую вам величезне!».

Потішив колектив «Волин-
ських Новин» і візит в редакцію 
жителя села Жидичина Івана 
Миколайовича Величка. Колиш-
ньому директору школи в селі 
Городище Ківерцівського райо-
ну, а нині пенсіонеру допомогли 
дістатися до Луцька дві доньки, 
які дуже пишаються своїм татом і 
радіють його виграшу – сушарці 
для фруктів та овочів – не менше, 

ніж він сам.
«Щочетверга чекаю не до-

чекаюся газети. Багато газет ви-
писую, маю смак і потребу до 
читання. То мені і розвага, і роз-
рада, і необхідність. А як інакше 
розширювати свій кругозір? Тіль-
ки через читання. Слава Богу, ще 
можу читати без окулярів, – роз-
повідає наш передплатник. – Я 
сам педагог – математик-фізик. 
Все життя пропрацював у школі, 
небагато – 40 років, – жартує Іван 
Миколайович. – Із них 28 років 
був директором. У мене й дружи-
на покійна була вчителькою, три 
доньки педагоги, два зяті педаго-
ги, один військовий. Така-от у нас 
педагогічна родина. Тому й чита-
ти любимо. І дуже прикро мені, 
що на Ківерцівщині ліквідували 
районну газету. Бо ж потреба в 
районках є, читачі є, – ділиться 
думками Іван Миколайович. – Не 
хочу зайве нахвалювати вашу га-
зету, але чомусь саме вона мені 
найбільше подобається. Тут є все 
на різний смак. Від міжнародних 
та українських новин до тем об-
ласного значення. Я навіть люблю 
заглянути на поради господиням. 
Читаю усе залюбки. І якщо чесно, 
мені не так важливо, що саме я 
виграв, як факт виграшу. Звісно, 
на господарстві усе згодиться. 
Дуже приємно, що мені, пенсіо-
неру, усміхнулася фортуна».

Решта призів цими днями 
помандрували в усі куточки на-
шого краю: мультиварка – до 

Тетяни Григорівни Положевець 
у Шацьк, блендер – до Теклі Ми-
колаївни Павлунь в село Овлочин 
Турійського району, праска – до 
Любові Антонівни Карпюк у село 
Суськ Ківерцівського району, 
міксер – до Алли Василівни Олек-
сюк із Нововолинська, мобіль-
ний телефон – до Івана Васи-
льовича Москви в село Овадне 
Володимир-Волинського району, 
фен – до Юлії Леонтіївни Матвіюк 
у село Словатичі Ківерцівського 
району.

Принагідно вітаємо читачів 
«Волинських Новин» із Велико-
днем! Хай ці святкові дні прине-
суть у ваші оселі радість і надію, 
спокій і благополуччя. Нехай 
Воля Господня надихає вас на 
праведні справи, спонукає до 
милосердя, додає натхнення й 
сил, дарує душевну рівновагу і 
гармонію. Злагоди й миру кожній 
родині та всій Україні!

Віктор Свищ виграв 
електрочайник

Василина Любежаніна 
радіє сковорідці

Марія Перець потішена 
новеньким тонометром

Іван Величко тепер матиме 
сушарку для фруктів і овочів

Намалювати візерунки 
допоможуть молоді листочки

vdom
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