
У кінці серпня на Світязі мешка-
нець села Липини Луцького району 
Василь Яблонський випробував 
свій витвір — вітрильну яхту. Про 
незвичайне захоплення з корабле-
будівником спілкувалася корес-
пондент «Відомостей». 

Як виявилось, у недалекому ми-
нулому Василь Йосипович працю-
вав у Палаці учнівської молоді ви-
кладачем картингу на станції юних 
техніків. На пенсію вийшов перед-
часно за станом здоров’я — у 2008-
му переніс інсульт. Але, попри хво-
робу, свого захоплення не полишає 
— знову і знову йде у майстерню, 
щоб вдосконалювати свої вітриль-
ники. Змайстрував їх уже два. Пер-
ший спустив на воду в 2001 році. А 
другий почав будувати у 2011-му й 
нещодавно завершив. 

— Мене завжди цікавило ви-
користання дармової енергії — ві-
тру, сонця, — розповідає Василь 
Йосипович, — тому й зупинився на 
паруснику. Адже під парусом ходи-
ти — це одне задоволення. До того 
ж друг Саша Зайцев, майстер із ях-
тового спорту, підтримав мою ідею, 
коли я надумав змайструвати собі 
човна, щоб можна було брати на від-
починок на водойму. Та як утілити 
задумане, я не знав, тому звернувся 
за порадою до іншого друга — Во-
лодимира Плотнікова, знаного на 
Волині майстра з суднобудування. 
Він мене проконсультував, дав роз-
друківки з журналу «Катера и яхты». 
Пізніше я купив усю підшивку цих 
журналів і почав вникати у тему 
глибше. Ось мій перший човен, — 
веде у приміщення біля будинку пан 
Яблонський. — Це також вітриль-
ник. Уже використовували його і на 
Світязі, і в Боремелі, на Білому озері. 

Поки розмовляли, до Василя Йо-
сиповича завітав його приятель Во-
лодимир Єляшович — також дуже 
цікавий чоловік, адже працює яхто-

вим капітаном — возить туристів у 
Хорватії по морю. 

— Вже вісім років живу в Німеч-
чині, — розповідає пан Володимир. 
— Сюди приїжджаю тільки влітку. 
Раніше в Луцьку працював у спорт-
клубі «Екстремум», де ми влаштову-
вали дитячий табір і вчили водити 
парусники спочатку на Люб’язі, по-
тім — на Світязі, а взимку діти допо-
магали ремонтувати яхти. 

На запитання, що було найваж-
чим, коли майстрував вітрильник, 
Василь Яблонський задумався. Його 
випередив товариш: 

— Найважче було прийняти рі-
шення про будівництво. 

— Так, ми довго зважувались, а 
потім як узялися до роботи, то вже 
зупинитися не могли, — підтвер-
джує Василь Йосипович. — А ще 
важко щось переробляти. От при 
експлуатації виявилося, що ніс у па-
русника затирає, тепер треба поду-
мати, як це виправити. Але якихось 
особливих переробок не було. 

— Головне, що у нього є база, де 
можна будувати, — додає капітан. — 
Мало хто має такі умови тут, у Луцьку. 

— Сам, звичайно, я б не впорав-
ся, — продовжує Василь Йосипович, 
— мені багато син допомагає. 50% 
усієї роботи — це його заслуга. 

— З якого матеріалу виготовлена 
яхта? — цікавлюся.

— Ось тут фанера, — показує 
майстер, — оздоблення — з черво-
ного дерева, зверху поклеєне скло-
полотно, а потім пофарбовано. 

Чоловік розповів і про свою 
мрію. Виявляється, він хоче змай-
струвати третій вітрильник, але з 
прозорим дном, щоб на Світязі було 
видно, що під водою. 

— Таким човном було б цікаво 
поплавати не на Світязі, а на Адрі-
атиці, де видимість води не два-три 
метри глибини, а до п’ятдесяти, — 
зауважує яхтовий капітан. 

Людмила ШИШКО 
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Тернопільці найбільш 
задоволені своїм містом 
Більшість городян Західної України задоволені 
життям у своїх містах. Про це свідчать результати 
дослідження, проведеного групою «Рейтинг» у 
Львові, Тернополі, Чернівцях, Івано-Франківську 
та Хмельницькому. Найбільше задоволених 
проживанням у своєму місті серед мешканців 
Тернополя (91%), найменше — Хмельницького та 
Івано-Франківська (80%). 

«Борщовий набір» за рік 
подорожчав на 55% 
Овочі «борщового набору» і картопля на кінець 
першого тижня вересня коштували на 54,6% 
більше, ніж у цей же час у 2012 році. Про це 
свідчать дані плодоовочевого індексу «АПК-Інформ: 
овочі та фрукти». Найбільше ж подорожчала 
цибуля, оптові ціни на яку станом на сьогодні 
перевищують минулорічні у 2,6 разу». До того ж 
майже на 70% зросли оптові ціни на буряк і на 55% 
— на картоплю. 
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Телегід

06:00 «ТСН-тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:35 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
10:50 Х/ф «Кара небесна» 
12:55 «Не бреши мені - 4»
13:55 «Російські сімейні драми»
15:00 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Cила. Повернення 

додому» 
20:15 Т/с «Величне століття. 

Роксолана - 3» 
22:30, 05:00 «Гроші»
23:50 Х/ф «Хроніки Нарнії: Під-

корювач світанку» 
01:50 Х/ф «Чужі листи» 

05:35, 04:05 Т/с «Шлюб за запо-
вітом»

07:05 Х/ф «Перевірка на 
кохання»

14:00, 04:50 «Судові справи»
14:40 «Жди меня»
16:50 Т/с «Перше кохання»
17:50 Новини
18:00 «Стосується кожного»
19:00 Т/с «Ясмін»
20:00, 03:20 «Подробиці»
20:30 Т/с «Ванга»
22:25 Т/с «Завжди говори «За-

вжди» 9»
00:20 Х/ф «Ведмежатник» 
02:30 Д/ф «Екологічна подорож»

05:30 «Чужі помилки. Таємне 
кохання Лоліти»

06:10, 16:00 «Все буде добре!»
07:55, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:30 «Зіркове життя. Заможні та 

незаміжні»
10:30 «Зіркове життя. Оголені та 

знедолені»
11:30 Х/ф «Службовий роман» 
14:45 «Один за всіх»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:15 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
00:15 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
01:20 Т/с «Доктор Хаус» 
02:10 Х/ф «Два капітани» 

05:00 Служба розшуку дітей
05:10 Світанок
06:15, 07:25 Ділові факти
06:20 Економічний інтерес
06:30 Т/с «Таксі»
06:50 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
10:10 Головна програма
12:10, 13:00 Т/с «Штрафбат»
20:10 Т/с «Морські дияволи»
22:10 Четверта вежа
23:05, 03:10 Свобода слова
01:10 Х/ф «Честь» 
02:50 Про-Ziкаве.ua

06:00 Т/с «Злочин буде роз-
крито» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:00 
Події

07:30 Щиросерде зізнання
07:50, 14:45 Остаточний вердикт
09:10, 14:00, 17:20, 21:40 Т/с 

«Слід» 
10:00 Х/ф «Формула щастя» 
12:00, 04:00 «Нехай говорять»
13:00 Люблю! Чекаю!
16:00, 04:50 Критична точка
18:00 Т/с «Поцілунок!» 
19:20, 03:20 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Агент» 
23:20 Х/ф «Подвійний форсаж» 


01:25 Х/ф «Драйв» 
05:35 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Мультфільми»
10:20 Х/ф «Зіпсовані дівчиська 2»
12:15 «Пороблено в Україні»
13:50 «КВК»
16:15 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна няня»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Турецький гамбіт» 
00:45 Х/ф «Крутий хлопець» 
02:00 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
06:55 Х/ф «Розслідування» 
08:35 Х/ф «Живі та мертві» 
12:40 Т/с «Таємна варта-2» 
18:40 «ДжеДАІ»
19:00 Т/с «Меч» 
21:00 Новини 2+2
21:40 «Обережно, модерн!»
22:05 Х/ф «Віддача» 
00:00 Х/ф «Бійцівський клуб» 
02:25 Х/ф «В області небес» 

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05 «Доброго ранку»
08:15, 17:45 Т/с «Домробітниця»
08:45 «За і проти»
09:35 «Контрольна закупівля»
10:00 «Жити здорово!»
11:15, 01:30 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15 «Істина десь поруч»
14:30, 02:20 «Найкращий чоловік»
15:20 Т/с «Ясмін»
16:10 «У наш час»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:35 «Давай одружимося!»
19:00, 23:40 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Мати-і-

мачуха»
22:20 «Вечірній Ургант»
22:50 Нічні новини
23:00 «Слід»

05:35, 06:10 Teen Time
05:40 Пекельне побачення
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Т/с «Щасливі разом»
11:00, 18:00, 21:00 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:30 Kids Time
15:00 Т/с «Друзі»
16:00 Шафа
17:00 Голодні ігри
19:00, 00:10 Репортер
19:05 Абзац!
20:00 Т/с «Супер Макс»
22:00 Співай, якщо зможеш
23:30 Великі почуття
00:20 Т/с «Щоденники вампіра» 


01:10 Т/с «Купідон»
02:00 Т/с «Різзолі і Айлс» 
02:40 Служба розшуку дітей
02:45, 04:00 Зона ночі
02:50 С.Параджанов. Відкладена 

прем’єра
03:05 Діалоги В Сільвестров
04:05 Вище неба
04:35 Червона Земля (Terra 

Vermelha)

06:00 Руйнівники міфів
06:40 Мегазаводи
07:30, 11:00 Найдивовижніші 

тварини
08:20, 12:00 Сучасні дива
09:20, 13:00 Людство: наша історія
10:10, 05:30 В пошуках пригод
14:00, 23:30 Загадки Всесвіту
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00, 19:40 Гучна справа
17:00, 20:40 В пошуках істини
18:00 Д/ф «По той бік життя і 

смерті. Рай»
21:40 Д/ф «По той бік життя і 

смерті. Пекло»
22:30 Африка
00:30 Покер
01:20 Скарб.UA
02:00 Т/с «4исла»
02:50 Легенди бандитської Одеси
04:20 Містична Україна
05:00 Зроблено в СРСР

06:15 Х/ф «Подвійний капкан» 
08:35, 02:50 «Агенти впливу»
09:30 «Лохотрон»
10:00 Х/ф «Чорний принц» 
11:45 Т/с «Матусю, я кілера 

люблю»
15:40 Т/с «По гарячих слідах - 2»
19:00, 01:25, 04:10 «Свідок»
19:30 Т/с «Другий убивчий - 2»
21:30 Т/с «Перевізник» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 9» 
23:30 Т/с «Менталіст - 5» 
00:30 Т/с «Закон і порядок» 
01:55 «Речовий доказ»
04:40 «Правда життя»
05:40 М/ф «Гуси-лебеді»

05:45 Радянські мультфільми
09:35 Х/ф «Скажені гроші»
11:05 Т/с «Уокер, техаський 

рейнджер»
12:55 Т/с «Утьосов. Пісня довжи-

ною в життя»
14:45 Х/ф «Жорстокий романс»
17:25 Х/ф «Янголи смерті»
19:15 Х/ф «Злодії в законі»
21:05, 22:00 Т/с «Звіробій»
22:55 Х/ф «Циклон» почнеться 

вночі»
00:20 Х/ф «Зберегти місто»
02:00 Х/ф «Два квитки на денний 

сеанс»
03:35 Х/ф «Переможець»
05:05 Саундтреки

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00, 16:00 Серіал «Маленькі 

таємниці» 
11:00 Серіал «Шпигунка» 
11:55 Серіал «Та, що говорить з 

привидами» 
12:50 Богиня шопінгу
14:55 Серіал «Чемпіонки» 
18:10 Любов з майбутнього
19:00 Моду народу
20:00 Віталька
21:25 Бійцівський Клуб
22:25 Русо туристо
22:55 Дурнєв+1
23:35 Серіал «Секс і місто» 
00:05 Валєра TV
00:40 Теорія зради
01:35 Твою маму!
02:25 До світанку

05:20, 19:50 Квадратний метр
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:00 Мультфільми 
10:10, 10:55, 20:30 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:30 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:05 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 12:00, 15:00, 

18:20, 01:20, 03:10 Новини
06:10, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:15 Криве дзеркало
07:20 Країна on line
07:25 Ера бізнесу
07:35 Док. фільм «М.Державін. 

Мені все ще смішно». 1 ч.
08:20 Док. фільм «М.Державін. 

Мені все ще смішно». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:50 Без цензури
10:25 Нехай Вам буде кольорово!
11:25 Хай щастить
11:45 Кордон держави
12:10 Діловий світ
12:35 Т/с «Злочин з багатьма 

невідомими»
13:40 «Секрети успіху»
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Euronews
15:30 Діловий світ. Агросектор
15:35 Життя на рівних
15:50 Дні китайського телебачення 

в Україні. Мультфільм «Сан 
ЧА Коу»

16:15 Х/ф «Конфуцій»
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Діловий світ
19:05 Про головне
19:30 Агро-News
19:40 Сільрада
19:55 Дорослі ігри
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:25 Діловий світ
21:35 Світ спорту
21:45 Фестиваль пісні в Коблево
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 Фестиваль гумору «Умора»
00:20 Від першої особи
01:40 Про головне
02:05 ТелеАкадемія
03:05 Запам’ятай
03:25 «Караоке для дорослих» в 

Коблево
04:05 Як Ваше здоров’я?
04:55 Служба розшуку дітей
05:00 Доки батьки сплять
05:25 Підсумки дня
05:50 Діловий світ. Агросектор
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Волинянин будує вітрильники 
у себе на подвір’ї

«Укрпошта» 
оголосила конкурс 
творів про музику 

З 1 жовтня 2013 року «Укрпо-
шта» запрошує школярів від 

10 до 15 років узяти участь у на-
ціональному етапі 43-го Міжна-
родного конкурсу епістолярного 
жанру для молоді «Напиши лис-
та і розкажи, як музика впливає 
на життя людини», який прово-
дить Всесвітній поштовий союз. 

Мета конкурсу — розвивати 
у молоді уміння формулювати і 
висловлювати свої думки, про-
буджувати в них бажання писати 
листи, привернути увагу до тієї 
важливої ролі, яку відіграють 
поштові служби, зв’язуючи між 
собою людей по всьому світу. 

«Незважаючи на те, що ми 
живемо в епоху цифрових техно-
логій, уміння правильно писати 
— це навичка, якою має володіти 
кожна молода людина для само-
реалізації», — зазначає генераль-
ний директор УДППЗ «Укрпо-
шта» Костянтин Кривенко.

Національний конкурс від-
бувається в два етапи: 

• регіональний етап — про-
водиться з 1 жовтня 2013 року до 
30 січня 2014 року; 

• фінальний етап — тривати-
ме з 1 березня до 15 квітня 2014 
року. Розглядатимуться твори, 
що посіли перше місце в кожній 
дирекції «Укрпошти». 

Надсилати роботу слід на 
адресу: 43025, Відділ організації 
роздрібної мережі Волинської 
дирекції УДППЗ «Укрпошта», 
вул. Кривий Вал, 19, м. Луцьк. 
На конверті зробити позначку: 
«Конкурс ВПС». 

Переможців «Укрпошта» 
оголосить 30 квітня 2014 р. Ав-
тор твору, який буде визнано 
кращим в Україні, отримає шанс 
не тільки стати переможцем на 
міжнародному рівні, а й виграти 
фантастичні призи, серед яких 
— поїздка до міста Берн, столиці 
Швейцарії. 

Детальніше про умови кон-
курсу — на сайті «Укрпошти».


