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n Ті, що тримають небо

№22 (16 612) Ціна 6 грн

І в 100 літ Степан Євпак
із сумом каже ці слова:
«З фронту у нашу Галузію
з 80 чоловік повернулося
лише 17…»
Фото Юлії МУЗИКИ.
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n Господи, помилуй нас!
Фото swissinfo.ch.

Степан Матвійович
пройшов
пішки з боями
Прибалтику,
Румунію,
Югославію,
Болгарію, Бельгію
та Австрію
й зустрів День
Перемоги
в Альпах с. 13

»

Яке це щастя — тримати на руках
наймолодшу правнучку!

n Ніколи не здавайся!
Фото з архіву Ірини СМІРНОВОЇ.

Навчи нас цінувати життя і здоров’я як Твої дари.

Молитва під час пошесті
згубної (епідемії)
Православна церква України затвердила молитву проти
коронавірусу. Давайте промовимо і ми ці слова
осподи, Боже наш, багатий мимонастирі), в нашій країні і по всьому світу
лосердям і милістю, що Своїм
від пошесті згубної, від хвороб і страждань
мудрим Провита навчи нас цінувати
дінням керуєш
життя і здоров’я як Твої
Лікарю душ і тіл наших, дай
нашим життям, вислухай
дари. Дай нам, Боже,
одужання тим, що хворіють,
нашу молитву, прийми покаТвій мир і наповни наші
яння за гріхи наші, припини
серця непохитною віі підведи їх з ложа недуги
пошесть згубну, яка спіткала
рою в Твій захист, ната
страждань.
нас, як Ти і раніше припиняв
дією на Твою підтримку
згубні пошесті серед людей.
і любов’ю до Тебе і наМилосердний Спасителю, захисти здоших ближніх.
ров’я тих, хто на Тебе уповає. Лікарю душ
Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас,
і тіл наших, дай одужання тим, що хворіють,
Боже наш, і Тобі славу возсилаємо, Отцю,
і підведи їх з ложа недуги та страждань. Блаі Сину, і Святому Духу нині, і повсякчас, і нагослови, Господи, укріпи і захисти Своєю блавіки віків. Амінь».
Джерело: pomisna.info.
годаттю усіх тих, хто з благодійністю і жертовністю піклується про хворих вдома чи в ліПродовження
теми пандемії
карнях. Визволи людей в нашому місті (селі,
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Біль війни
перетворили на узори
«Якби не сталася ця трагедія в моєму житті,
я не була б такою, як є…» — ці слова звучать з уст
володимирчанки Ірини Смірнової (праворуч),
яка завдяки своєму авторському проєкту «Нить
продовження життя» стала відомою на всю
Україну, а тепер — ще й поза її межами
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коронавірусу — на с. 3, 4, 9, 16

»

Дорогі наші читачі!
У зв’язку з тим, що в країні оголошено карантин через пандемію коронавірусу,
редакція «Волині» щонайменше до 3 квітня закрита для відвідувачів
Якщо Ви маєте нагальне питання, просимо телефонувати до нас на такі номери: (0332) 72–38–94 або
0673522244 чи надіслати листа на поштову адресу: 43025,
просп. Волі, 13, м.Луцьк або електронну: volyn.nova@gmail.
com.
Хто хоче дати рекламу, звертайтесь: reklama.volyn@gmail.
com або 050–99499 07.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Для прив атних оголошень: (0332) 72–39–32
і volyn10@i.ua.
Просимо поставитись із розумінням.
Міцного Вам здоров’я! Для цього робіть найелементарніше — частіше мийте руки і без потреби не залишайте свою
оселю!
А передплатникам «Волині» наші друзі-поштовики доставлять улюблену газету додому навіть у ці тривожні дні.
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

20 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.17, захід — 18.34, тривалість дня — 12.17).
Місяць у Водолії. 26 день Місяця.
Іменинники: Василь, Павло, Євген, Марія.
21 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.15, захід — 18.35, тривалість дня — 12.20).
Місяць у Водолії, Рибах. 27 день Місяця.
Іменинники: Опанас, Ярема, Феодосій.
Фото persha.kr.ua.

22 БЕРЕЗНЯ

Ліна Костенко — «цариця поезії в Україні»

Фото facebook.com.

Саме так влучно назвав нашу
сучасницю американський
літературознавець Юрій
Луцький

23 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.10, захід — 18.39, тривалість дня — 12.29).
Місяць у Рибах. 29 день Місяця.
Іменинники: Віктор, Галина, Анастасія,
Леонід, Денис, Василина.

Кость ГАРБАРЧУК

Ліна Костенко (на фото вгорі) не
потребує якихось епітетів: видатна,
велика, талановита та геніальна. Їй
достатньо лише власного імені та
прізвища. Якраз цього дня, 19 березня, 90 років тому в родині вчителів у
містечку Ржищів Київської області
народилася українська поетеса–
шістдесятниця, лауреатка Шевченківської премії Ліна Костенко.
У далекому 1977–му старша сестра Рая на моє 14–річчя подарувала
невеличку ошатну збірку сталево–білого кольору «Над берегами вічної
ріки». Саме з того часу розпочалося
моє відкриття неосяжного поетичного
всесвіту Ліни Василівни. Навіть важко
сказати, скільки людей прочитало цю
книгу. Вона пережила бурхливий студентський період, коли в гуртожитку
мандрувала з кімнати в кімнату, але
дивним чином завжди поверталася до
мене. І нині її розгортаю, адже є свої
улюблені рядки, які хочеться цитувати.
Згодом нові книги поетеси поповнювали бібліотеку, серед них і роман
у віршах «Берестечко», який поставив жорсткий, але реалістичний діагноз українському суспільству:

Сонце (схід — 6.13, захід — 18.37, тривалість дня — 12.24).
Місяць у Рибах. 28 день Місяця.
Іменинники: Микола, Леонтій, Ілля,
Тарас, Валерій, Кирило, Олександр.

24 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.08, захід — 18.40, тривалість дня — 12.32).
Місяць у Рибах, Овні. 1 день Місяця.
Іменинники: Юхим, Іван, Георгій, Єгор,
Юрій, Олексій.

n Анекдот
— Куме, а чого при вірусі люди туалетний папір розкуповують?
— Та бо того, куме, що один кашляани!
нув, а семеро наробили в штани!

n Погода
Боролись ми. Боролись
наші предки.
Вже наших втрат неміряне число.
А знов свободу починай з абетки.
А знову скрізь те саме, що й було.
У Ліни Костенко пророчий дар
говорити про головне. Ніхто з наших
сучасників не вміє так образно сказати. І мовчить вона завжди красномовно. Хіба можуть залишити когось
байдужим такі слова:

n Спробуйте —
не пошкодуєте!

Від королеви улову —
до королеви столу
Хіба є щось смачніше за щойно
спійману і свіжоприготовлену щуку?
Тільки котлети з неї! Адже у цій страві
не треба вибирати кісточок
Інгредієнти: 2
кг щуки, 2 цибулини, 45 г вершкового масла, 110 мл
молока, 1 яєчний
білок, 110 г батона, 120 мл нежирних вершків, 60
мл соняшникової
Фото shef.net.ua.
олії, сіль, перець
— до смаку.
Приготування. У почищеної рибини відрізати плавники, голову, хвіст, відокремити
філе і покраяти його шматочками. Цибулину
нарізати дрібними кубиками й підсмажити
на олії. Батон замочити в молоці на 10 хвилин. Філе, цибулю та злегка відтиснутий
батон двічі пропустити через м’ясорубку.
Влити вершки, посолити і поперчити. Збити
яєчний білок до густої піни, додати до фаршу і добре вимішати. Змочуючи руки у воді,
сформувати котлети. Посмажити їх на олії
до золотистого кольору, а потім довести до
готовності в духовці за середньої температури упродовж 15 хвилин.
А в «Цікавій газеті на вихідні»
за 19 березня — різні рецепти приготування щуки та поради, як правильно почистити цю рибу. І щотижня у постійній рубриці
«Пальчики оближеш!» — цікаві факти про
їжу, нові страви або ж незвичайні варіанти
давно відомих. Не пропустіть: 26 березня
— все про печериці!

Прости мені, мій змучений
народе,
що я мовчу. Дозволь мені
мовчать!
Бо ж сієш–сієш, а воно
не сходе.
І тільки змії кубляться й сичать.
Всі проти всіх, усі ні з ким
не згодні.
Злість рухає людьми,
але у бік безодні.

«Ви зараз не живете, а мучитеся!»
Нещодавно їхала потягом «Маріуполь — Київ». Звичайна
мандрівка чотирьох студентів. У вагоні двоє бабусь
почали між собою говорити про так звану ДНР,
з якої повертаються, і називати нас «хохлами»
Іванна МАНЕЛЮК,
студентка Острозької академії

А потім питають: «Аткуда, ви,
дєті, єдєтє?». «З Маріуполя», —
кажемо. На що почули: «Там нікто
на українскам не разгаваріваєт,
наверно, ви із сєла». Далі нам
почали розповідати про казкове
життя при Союзі, не таке, як зараз. Ходимо ми — у синтетиці,
їмо якісь відходи, влада — погана! Добре було колись, а зараз
просто мука для всіх, особливо
для нас.
На наші переконливі аргументи жіночки не зважали, навіть не

захотіли їх дослухати. Потім почали пошепки говорити про наївних і затурканих пропагандою
студентів. Кажемо, що нас вчити
не потрібно. «А хто ж вас, дєточка, учіть будєт, как нє я. Мне уже
73 года, я жизнь знаю». Чи варто
далі було дискутувати з ними?
Прикро, але такі ситуації відбуваються нині на кожному кроці, коли шостий рік триває війна.
Поки люди будуть думати, що
в Союзі було краще, а життя в
Україні — мука, опускати руки не
можна! І надія зараз на нас — молоде покоління, яке хоче й буде
змінювати країну.

Чи можна перечекати карантин без бренді?
Спочатку не піддавалася загальній паніці й підсміювалася
зі своїх колег. Але, щоб ніхто не бачив (вирішила, що вночі
всі нормальні люди сплять, а не по магазинах шастають)
вирушила закуповувати продукти
Ярослава СТРИГА

За 600 метрів від мого дому
є величезний цілодобовий супермаркет. «Туди опівночі точно
ніхто не піде, — подумала я, —
тож спокійно собі скуплюся».
Певно, так само міркував увесь
наш мікрорайон. Прийшли
люди навіть із малесенькими
дітками.
Застала лише порожні полиці. Просто переді мною сумна
парочка студентів у розпачі за-

брала останній пакет перловки. Черги до каси нескінченні,
втомлені й роздратовані касири
сидять у масках, але всіх розвеселив бородатий чоловік, котрий купив три ящики імпортного бренді й з подивом цікавився
у заклопотаних городян:
— Для чого ви це все гребете? Гречку ще привезуть, а
от справжнього французького
бренді вже у нас не продаватимуть. Європа надовго закрилася — слухав виступ Макрона…

Весна показує характерр
20 березня християни вшановують
пам’ять великомученика Василя,
поклоняються чудодійній іконі
«Споручниця грішних», моляться
про позбавлення від хвороб. Також
цей день називають Василем
Крапельником, адже зазвичай уже
наставала довгоочікувана відлига.
Окрім того, 20 березня – весняне
рівнодення
Весна цьогоріч примхлива. І зовсім не
хоче дивитися на календар – то приморозить, то дощиком покропить, то обдарує
теплом. Її змінний настрій відчуватимемо
і найближчими днями.
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі
Пасічник, 20 березня – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 градусів тепла,
вдень — 8–13 вище нуля. 21-го – хмарно
з проясненнями, невеликий мокрий сніг
і дощ, вранці на дорозі місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — від
2 морозу до 3 градусів тепла, вдень — 2–7
вище нуля. 22-го – малохмарно, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7–12
метрів за секунду, вдень місцями пориви до
15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 1 до 6 градусів морозу, вдень –
від 0 до плюс 5. 23-го – малохмарно, без
опадів. Вітер північно-східний, 7–12 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
3–8 градусів нижче нуля, вдень —1–6 тепла.
24-го — без опадів. Вітер північно-західний, слабкий, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 до 7 градусів
морозу, вдень — плюс 2–7.
За багаторічними спостереженнями,
найтепліше 20 березня було 1990 року –
плюс 20, найхолодніше — 1948-го — мінус
21 градус.
У Рівному 20 березня протягом дня
триматиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень від 6 до 10 градусів тепла. 21-го — хмарно, дощ, від
я. 22-го,
2 до 4 градусів вище нуля.
-го —
23-го від 0 до плюс 1, 24-го
3–5 градусів тепла.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–38–94
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n Офіційно

НА ВОЛИНІ ДО 3 КВІТНЯ —
КАРАНТИН
Звернення голови обласної
державної адміністрації
Юрія Погуляйка щодо протидії коронавірусу
ановні мешканці
Волині!
Попереду у нас
непростий карантинний період, який надзвичайно необхідний, аби зменшити ризик
зараження новим вірусом
COVID-19 та вберегтись від
контакту з його ймовірними
носіями. На жаль, людина
може бути носієм вірусу ще
до того, як у неї проявляться перші симптоми хвороби.
Тому уряд та Президент України Володимир Зеленський
спрацювали на випередження та оголосили загальнодержавний карантин до 3 квітня
2020 року.
Світова практика показала, що Китай виявився зовсім
не готовим до масових випадків захворювання, а Італія
спізнилася з карантинними
заходами на 2 тижні. Ми ж хочемо, щоб, поки держава налагоджує внутрішні алгоритми
роботи та зміцнює матеріальну базу, громадяни України
проявили відповідальність і
дотримувалися карантинного
режиму — виходили з дому
лише у разі найбільшої потреби, постійно мили руки з
милом, у разі захворювання
носили маски індивідуального захисту та консультувалися
із сімейним лікарем по телефону.
Наразі у Волинському
обласному центрі екстреної
медичної допомоги запроваджена гаряча лінія, де волиняни можуть отримати рекомендації щодо алгоритму дії
у випадку підозри на коронавірус та відповіді на всі запитання, пов’язані із цим. Номери гарячої лінії: (0332) 77 65
84 та (0332) 77 65 82. Мешканці Луцька можуть звертатися
телефоном до сімейного лікаря або у реєстратуру лікарні,
де цей номер підкажуть.
Дуже прошу вас не ігнорувати інформації щодо профілактики й обмежувальних
заходів для запобігання поширенню коронавірусу та з усією
відповідальністю поставитися
до власної безпеки і безпеки
ваших рідних. Скоротіть живе
спілкування — на щастя, зараз
бачити одне одного можна
завдяки відеозв’язку та обмінюватись інформацією у телефонному режимі.
На сьогодні в області не
зафіксовано жодного випадку захворювання, але щодня
додому повертаються наші
земляки, які перебували за
кордоном, де коронавірусом
хворіють тисячі людей, тож ситуація може змінитися у будь–
який момент.
Тому, аби запобігти масовому зараженню волинян та
створити належні умови для
лікування тих, хто інфікувався, на Волині оголошено карантин до 3 квітня 2020 року,
а особам, які нещодавно відвідували регіони поширення

3

ОВИНИ КРАЮ
ЧОЛОВІК НАМАГАВСЯ ВИВЕЗТИ
50 ТИСЯЧ РЕСПІРАТОРНИХ
МАСОК
Автомобіль «Рено», яким керував наш
співвітчизник, з таким нині дуже дефіцитним
вантажем намагався виїхати з України через пункт
пропуску «Ягодин»
Оксана ПЕТРІВ

Ш

межах протидії незаконному переміщенню через
державний кордон товарів, пов’язаних із поширенням коронавірусу, прикордонники ініціювали
перевірочні заходи. За результами спільного з митниками огляду автомобіля було виявлено респіраторні
маски класу FFP2, які заборонено вивозити з території
України.
Наразі транспортний засіб затримано. Проводиться
перевірка за участю представників Національної поліції
та управління стратегічних розслідувань у Волинській області. n

У

З 18 березня 2020 року припинено пасажирські перевезення
автомобільним транспортом у приміському, міжміському
внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

COVID-19, рекомендується
самоізолюватись на термін не
менше 14 днів.
Самоізоляція виключає
будь–які тісні та тривалі контакти з іншими людьми (наприклад, близький контакт

Особистий автомобільний
транспорт громадян може
здійснювати рух без обмежень.
У вівторок, 17 березня,
Верховна Рада України прийняла Закон про боротьбу з

виключає будь–які тісні та тривалі
« Самоізоляція
контакти з іншими людьми, участь у публічних
заходах, релігійних відправах, перебування
у колективі, користування громадським
транспортом тощо.
віч–на–віч на відстані меншій
1 метра), участь у публічних
заходах, релігійних відправах, перебування у колективі,
користування громадським
транспортом тощо.
Окрім того, аби протидіяти
поширенню коронавірусу, на
території Волинської області
припинили роботу усі заклади культури, фінтес–центри,
салони краси, торгівельні
центри, кафе та ресторани,
які зачинені і лише можуть доставляти їжу на замовлення.
Працюватимуть лише
продуктові магазини, аптеки,
банки, автозаправні станції і
підприємства критичної інфраструктури державної та
комунальної власності й вантажного транспорту, лікарняні
заклади. Однак і там є обмеження: усі консультації лікаря — телефоном, тимчасово
заборонені планові хірургічні
операції, крім термінових та
невідкладних. Триває підготовка та перепрофілювання
медичних закладів для прийому і лікування інфікованих
хворих у тяжких станах.
На період карантину заборонено масові заходи за участю більше 10 осіб, включно з
обрядами та церемоніями.
З 18 березня 2020 року
припинено пасажирські перевезення автомобільним
транспортом у приміському,
міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні. Міські перевезення
можуть здійснюватися у режимі: до 10 осіб у маршрутних
таксі, тролейбусах, автобусах.

»

коронавірусом, який, зокрема,
передбачає адміністративну
відповідальність за самовільне
залишення місця обсервації
(карантину) особою, яка може
бути хворою на COVID-19. Адміністративний штраф за порушення правил карантину,
санітарно–гігієнічних, санітарно–протиепідемічних правил і
норм становитиме від 17 тисяч
до 170 тисяч гривень.
Водночас закон передбачає доплати медпрацівникам,
які будуть задіяні на роботах
із ліквідації захворювання на
коронавірусну інфекцію у розмірі, не меншому як 200% заробітної плати.
Тому, підсумовуючи усе
сказане, прошу:
регулярно обробляйте
руки спиртовмісним засобом
або ретельно мийте їх милом;
тримайтеся на відстані
не менше метра від людей, які
кашляють або чхають;
по можливості не чіпайте
руками очі, ніс та рот;
дотримуйтеся правил
респіраторної гігієни: прикривайте рот або ніс згином ліктя
або серветкою при кашлі та
чханні. Використану серветку
потрібно одразу ж викинути.
При підвищенні температури, появі кашлю та утрудненні дихання не відкладайте
звернення по медичну допомогу. За номером телефону
103 вас проконсультують та
направлять у разі потреби
спецавтомобіль невідкладної
допомоги.
Бережіть себе! Будьмо
здорові та відповідальні! n

НОВОВОЛИНСЬКІ СТУДЕНТИ
ГОТОВІ ШИТИ МАРЛЕВІ ПОВ’ЯЗКИ
Цими днями поцікавилася, чи є в аптеках
шахтарського міста найбільш затребуваний у ці дні
товар
Алла ЛІСОВА

аски розібрали ще до ажіотажу. Замовляли,
але їх нема. Кажуть, що всі уже вивезені до
Китаю, — звична відповідь аптечних працівників на моє запитання.
В одній аптеці повідомили, що вони десь на складах
є, але оптові ціни на них зараз високі. В іншій потішили:
«Чекаємо, що надійдуть. Але коли — не знаємо. Кількість
лімітована…»
Зателефонувала до директора ДНЗ «Нововолинський
центр профтехосвіти» Валентини Приступи й поцікавилася, чи їхні студенти не взялися б за таку роботу.
— Звісно, — почула у відповідь. — Тим більше,
що ми маємо досвід у пошитті захисних масок ще
з 2009 року, коли вирував свинячий грип. Тоді надходило чимало замовлень, і ми успішно з ними справлялися.
Залишилася у запасі ще й марля, придбана за дешевшою ціною, тому собівартість цього виробу вийшла б
невисока. n

—М

18-РІЧНИЙ МОТОЦИКЛІСТ ПІШОВ
НА ОБГІН І ЗАГИНУВ
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду
на вулиці Князів Острозьких у місті Острог на
Рівненщині надійшло до поліції позавчора о 18.30
Богдана КАТЕРИНЧУК

лідчо–оперативна група, інформує відділ комунікації
поліції Рівненщини, встановила, що водій мотоцикла
Suzuki, місцевий 18–літній житель, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням і під час
маневру обгону врізався в електроопору. Отримані хлопцем травми виявилися не сумісні з життям — він помер
на місці .
Відомості за фактом смертельної ДТП слідчі внесли до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2
статті 286 Кримінального кодексу України. n

С

Більше новин — на сайті

VOLYN.COM.UA
A

30-річний майор Андрій Литвин
(на фото) — новий начальник
Горохівського відділу поліції
ГУНП Волині. Під
час представлення
його колективу зазначалося: молодий, однак досвідчений професіонал. Сергій Поторась, який
донедавна очолював райвідділ,
відтепер керуватиме рожищенськими правоохоронцями.
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Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народна депутатка від партії
н
«Європейська солідарність»
«

Команда Зеленського
— цей вірус
непрофесійності
знищує українську
економіку
Кажуть, на зустрічі глави держави з
олігархами ті йому сказали, що економіка в
піке. І «всьо пропало». Але для цього можна
було поспілкуватися не з олігархами, а з
ФОПами, й ті б пояснили все Президенту
ще в більш доступній та емоційній формі —
у стилі вдячного глядача «95 кварталу»

У

технократів за 5 місяців угробив
« Уряд
українську економіку.
»
Нагадаю, наша команда в травні 2019 року
залишила наступникам золотовалютні запаси в
еквіваленті 49,5 млрд грн (що з ними зараз?). І
29,5 млрд на єдиному казначейському рахунку. В
лютому 2014–го ми отримали країну, де на єдиному казначейському рахунку було…. 108 тисяч грн
(!!!), і в умовах війни показали, як вивести державу
з кризи. «Слуги» демонструють, як у кризу країну
ввести.
Сьогодні (у середу. — Ред.) у Києві колапс
через закрите метро. Вчора ми намагалися довести, що в усіх європейських столицях метро
працює, але з жорсткими обмеженнями (що ми
підтримуємо). Але ні, команда Зеленського продовжує створювати свій «зелений велосипед» і
несе на ньому українську економіку в прірву…
Р. S. Наші експерти готові доєднатися до
антикризового штабу, аби допомогти робити
професійні і продумані кроки. n

n Пряма мова
Уляна СУПРУН, громадський діяч, вважає,
що влада грається в диктатуру для боротьби
з пандемією, а це не врятує людей:

«

Президент у виступі заявив: «Досвід інших країн
показує, що м’якотілість та ліберальність — це
союзники коронавірусу».
Поставити в один ряд м’якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на
пандемію, — унікальна технологія, яку вирішила
взяти на озброєння чинна влада.
М’якотілість — це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся
робити що–небудь без їхньої згоди.
М’якотілість — це коли ти боїшся робити реальні
зміни в судовій та правоохоронній системах і не
помічаєш політично вмотивованих справ проти
ветеранів та волонтерів.
М’якотілість — це коли ти
ння
бачиш в очах Путіна бажання
миру.
Відкритість і чесність
щодо загрози коронавірусуу
я,
й готовність до реагування,
янами
відверта розмова з громадянами
і поради, а не накази — це не
м’якотілість чи ліберальність. Це здоровий глузд.

«ГЕНПРОКУРОР ВЕНЕДІКТОВА —
ЦЕ РЕВАНШ АНТИМАЙДАНУ»
У вівторок Верховна Рада призначила Ірину Венедіктову,
яка раніше очолювала ДБР, керівником офісу Генпрокурора України
Петро МАКАРУК

а це проголосували 269 народних депутатів. Підтримали призначення фракції
«Слуга народу», групи «За майбутнє», «Довіра». Різко розкритикували цю кандидатуру в опозиційній фракції «Європейська
солідарність».
Народний депутат від цієї
політичної сили Володимир В’ятрович, зокрема, заявив: «Пані
Венедіктова — це призначення адвоката Януковича Бабікова своїм заступником. Пані
Венедіктова — це ініціатива
про скасування закону про амністію Майдану, це погроза, це
переслідування тисяч людей,
які брали участь у Революції
гідності. Венедіктова як Генеральний прокурор — це спроба
Президента Зеленського змінити «100% свого Генпрокурора»
Рябошапку на «200% свого прокурора». Пані Венедіктова — це
реванш Антимайдану», — зазначив депутат.
Категоричним був і колега
В’ятровича по фракції Олексій
Гончаренко: «Нам пропонують
людину, яка буде керуватися
вказівками Президента. Тому
що в неї два завдання — політичні переслідування і захистити
своїх. Ми чуємо прямо в сесійній залі слова про п’ятого Президента (Порошенка. — Ред.) і
якісь прізвища. Коли надурили
людей і в холодильнику пусто,
влаштовують шоу, — наголосив
парламентар. — Саджати треба
своїх — за Оман, за тютюнову
правку — 3 мільярди гривень
в економічну кризу викинули.
Пан Єрмак, який підписує в Мінську документи, котрі визнають
ОРДЛО» .
«За три місяці в ДБР Венедіктова не розслідувала жодного
факту корупції, тільки слухняно
виконувала вказівки Президента і продовжила справу Труби
(колишнього очільника ДБР. —
Ред.). Весь цей час ДБР займалося тільки політичними переслідуваннями — Федина, Звіробій
тощо. Ми обираємо генерально-

З

обираємо генерального прокурора «Слуги»,
« «Ми
а не країни», — заявив нардеп Олексій Гончаренко.
го прокурора «Слуги», а не країни», — сказав Гончаренко.
ЦИТАТА

Ірина ВЕНЕДІКТОВА,
Генпрокурор:
«Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх… В
Україні немає політичних переслідувань. На цьому треба
наголошувати».

»

ЯК ГОЛОСУВАЛИ
ВОЛИНСЬКІ
ДЕПУТАТИ

Кнопку «за» натиснули
представник фракції «Слуга
народу» Вячеслав Рубльов, а
також члени групи «За майбутнє» Ігор Палиця та Ірина
Констанкевич. Степан Івахів із
цієї групи не голосував, а Ігор
Гузь утримався.

n До речі

Не тільки юрист, а й косметолог?
5 фактів про Ірину Венедіктову, які зібрало Еспресо.TV.
1. 41 рік. Народилася 21 вересня
р
1978-го у Харкові.
р
Її
ції Валентин Вебатько — генерал–майор міліції
ом з навчальнедіктов, працював проректором
рситету внуної роботи Харківського університету
івський натрішніх справ. Закінчила Харківський
шніх справ.
ціональний університет внутрішніх
2. Доктор юридичних наук, професор.
ламент була
З 2005 року і до обрання у парламент
но–правових
завідувачем кафедри цивільно–правових
льтету ХНУ
дисциплін юридичного факультету
ім. В. Н. Каразіна.
недік3. У 2016–2017 роках Венедікатуру
това подавала свою кандидатуру
на посаду судді Верховного суду
сть у
України. Але провалила участь
ший
конкурсі, отримавши бал, менший
за мінімально допустимий.
едік4. На початку 2019-го Венедікго як
това представляла Зеленського
с покандидата в президенти під час
рюсїздки представників штабів у Брюсоєму
сель. Саме тоді Ірина у своєму
ість
виступі заявляла про відсутність
ренв Україні закону про референдум з 2012 року, хоча він діяв до
ила
2018-го. Також вона говорила
їні
про намір встановити в країні
ття
«пряме народовладдя», поняття
ції,
якого суперечить Конституції,
ероскільки передбачає затвероди
дження норм права без згоди
Верховної Ради.
дич5. Віцепрезидент Фонду медичреного права та біоетики. Віцепреації
зидент Всеукраїнської асоціації
косметологів та аромологів. n

Фото dbr.gov.ua.

ряд технократів за 5 місяців угробив українську економіку. Ненадходження в бюджет із
митниці — колосальні. Хто за це відповість?
Нагадаю, уряд технократів призначив особисто
Зеленський і за нього безвольно й бездумно проголосували «слуги».
Вже за 2 тижні вам скажуть, що в економічній
катастрофі, яка накриє країну, винувата пандемія.
В цьому буде лише частина правди, але не вся.
Команда Зеленського — цей вірус непрофесійності знищує українську економіку.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак аплодує голосуванню за Ірину Венедіктову.

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

www.volyn.com.ua

n Політика

Микола КНЯЖИЦЬКИЙ:
«Адвокат Януковича на чолі ДБР —
це наруга над Небесною сотнею»
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ОВИНИ КРАЮ
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Влада робить Антимайдан державною політикою
Фото eurosolidarity.org.

Дарія КЛИЧ

ракція «Європейська
солідарність» наголошує на неприпустимості
призначення керівником ДБР
адвоката Януковича Олександра Бабікова. Про це заявив
народний депутат від «ЄС»
Микола Княжицький.
«Верховна Рада призначила
Ірину Венедіктову главою офісу
Генпрокурора, проте виконувач обов’язків директора ДБР
замість неї поки що не призначений. Тож виходить, що фактично керує ДБР зараз перший
заступник директора Держбюро Олександр Бабіков. Хочу

Ф

КЕРІВНИК ОБЛАСТІ
РОЗПОВІВ, ДЕ НА ВОЛИНІ
НАЙБІЛЬШЕ КРАДУТЬ
Голова облдержадміністрації Юрій
Погуляйко (на фото) протягом години
у редакції нашого видання відповідав
на запитання читачів
Леонід ОЛІЙНИК
«Олександр Бабіков має бути негайно звільнений!»

всі говорять про коронавірус. Але не можна
« Сьогодні
мовчати, коли влада робить Антимайдан державною
політикою.
»
нагадати, що він був не тільки
адвокатом Януковича, а ще й
публічно збрехав, коли заперечував свій конфлікт інтересів
у справах Майдану. Але замість
того щоб звільнити адвоката

Януковича, як цього вимагали
родини Небесної сотні, влада
робить його фактичним головою ДБР», — зауважив парламентар.
Політик наголосив, що Бабі-

ков на посаді керівника ДБР —
це знущання над пам’яттю
майданівців і їхніми родинами.
«Сьогодні всі говорять про коронавірус. Але не можна мовчати,
коли влада робить Антимайдан
державною політикою. Бабіков
як голова ДБР — це відверте знущання над загиблими на Майдані
та їхніми родинами. Він має бути
негайно звільнений», — стверджує народний депутат. n

n Зверніть увагу!

НІЯКОЇ ПАНІКИ: В УМОВАХ
КАРАНТИНУ УКРПОШТА ПРАЦЮЄ
ЮЄ
У ШТАТНОМУ РЕЖИМІ
АТ «Укрпошта», як стратегічно
важливий об’єкт інфраструктури,
працює у звичайному режимі —
продовжує видавати та доставляти пенсії і грошові виплати,
приймає оплату комунальних
платежів та надає інші послуги
У відділеннях з’явилися жовті обмежувальні лінії. Прохання — не заходити за жовту лінію, якщо біля стійки
обслуговується клієнт, підходити
лише тоді, коли вікно вільне. Якщо
бачите чергу у відділенні, не заходьте до нього (за нормальної погоди),
почекайте і зайдіть, коли черга стане
меншою.
Працюють «Щасливі години»,
l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

l НЕЙМОВІРНО!

Звісно, якщо це прагнення не перекреслить кримінал

Цікава
с. 11

»

Юнаку до вподоби бути героєм телесюжетів.

ГА ЗЕТА +

на вих ідні
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Фото Telegraph.in.ua.

«УЖЕ ЧЕРЕЗ ТРИ ДНІ
ПІСЛЯ ЗНАЙОМСТВА
ЗАПРОПОНУВАВ СВІТЛАНІ
СТАТИ МОЄЮ ДРУЖИНОЮ»

Уродженець Кременчука Євген
Саленко пішов на війну добровольцем у 2014-му, записався у батальйон
«Донбас». У цивільному житті займався висотними роботами, тож і позивний отримав Альпініст. До того ж усі
обстріли проводив на даху, поруч
зі своїми гранатометами. Їх мав чотири: аби не перенастроювати щоразу,
а одразу працювати за секторами —
бігав від одного АГС до іншого. Як ви-

Наш YouTube-

канал

83-літня Ксенія Дідух
порозмовляла з Богом —
і повернулася з того світу
Дві бригади медиків визнали
її мертвою

Євгенія СОМОВА

Ц

Всупереч вироку медиків
«невиліковний» встав із коляски
і робить упевнені кроки

Мирослава КОЗЮПА

Старенька на лікарів скарги не писала.

ю неймовірну історію
не інакше як дивом
не назвеш. Літня жителька
селища Стрижівка, що на Вінниччині, ввечері почувала себе добре.
Ксенія Дідух зварила каструлю
борщу, аби було що їсти на кілька
днів. Проте вранці їй стало зле.
— О пів на сьому почала

l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

Бойову травму Євген Саленко
отримав ще у квітні 2015 року
під Широкиним — осколок
від снаряда, випущеного
зі 152-міліметрової гарматигаубиці, застряг у голові,
а під час транспортування
військовослужбовця
сепаратисти обстріляли
«швидку», тож він отримав
ще й глибоке поранення
в живіт. Медики запевняли:
випадок безнадійний
і якщо якась надія є,
то тільки на Господа. І ось
зараз, майже через п’ять
років, у Клеванському
госпіталі ветеранів
війни, що на Рівненщині,
боєць став на ноги. Увесь цей
час надійною підтримкою
й ангелом, який не опускає
крил, була кохана

Фото gazeta.ua.

Фото dilo.net.ua.

16-річний викрадач
маршруток мріє
стати… водієм автобуса

задихатися, — згадує Ксенія
Прокопівна, — лице посиніло.
Постукала до сина, який живе
у другій частині будинку, щоб викликав «швидку». Пішла до себе.
Лягла і втратила свідомість.
Медики, які прибули, повідомили рідним, що нічим зарадити
не можуть. Мовляв, бабуся вмирає.

Закінчення на с. 6
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l В ЕПІЦЕНТРІ ЛИХА

«Ми не усвідомлювали,
наскільки лютою
буде ця війна…»
Італійський лікар Даніеле Маккіні з клініки у місті Бергамо
нещодавно опублікував у фейсбуці великий лист, у якому
описав реалії життя під час пандемії коронавірусу. Видання
nv.ua. опублікувало скорочену версію тексту в перекладі
українки Вікторії Анісімової, котра живе у Венеції

“

Коли боєць отримав
важке поранення,
то Світлана стала його
янголом-охоронцем.

явилося, Євген був вправним агеесником: у дверний отвір на відстані
600–800 метрів влучав із другої гранати, перша була пристрілочна.
На початку 2015-го його підрозділ відправили на захист Маріуполя.
На той момент Світлана Цикильок, яка
ніяк не могла оговтатися після смерті

чоловіка, повернулася в місто із заробітків. Її донька разом із подругами
якось зустріла бійців і запросила посмакувати маминим зеленим борщем.
— Мені з першого погляду сподобалося оце чудо, — розповідає чоловік про жінку невеличкого зросту,
яка ледве досягає його плеча. — Уже
через три дні після знайомства я пообіцяв iз нею одружитися.
А коли боєць отримав важке поранення, то Світлана стала його янголом-охоронцем.

Закінчення на с. 5
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«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

ЗА 19 БЕРЕЗНЯ ВЖЕ
ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!
У ППРОДАЖУ!

»

В одному з електронних
листів, які одержую від Італійського департаменту охорони
здоров’я кілька разів на день,
серед багатьох резонних рекомендацій був пункт про
«дотримання соціальної відповідальності». Після довгих роздумів я вирішив, що мовчання
є безвідповідальним. Тому постараюся донести до далеких
від медицини людей, що ми переживаємо в Бергамо у ці пандемічні дні.
Я досі пам’ятаю, як чекав
дзвінка з мікробіологічної лабораторії. Це була перша пацієнтка
з підозрою на коронавірус. Думав
про наслідки для клініки і для
себе особисто. І війна увірвалася.
Битва йде вдень і вночі.
Жителі Бергамо в принципі не дуже люблять потрапляти
до лікарень. І тепер вони тримаються до останнього, 7–10 днів

ЧИТАЙТЕ У «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ» ЗА 19 БЕРЕЗНЯ:
83-літня
Ксенія Дідух
порозмовляла
з Богом –
і повернулася
з того світу

16-річний
викрадач
маршруток
мріє стати…
водієм
автобуса

Фото pravda.com.ua.

КІЛЬКІСТЬ ХВОРИХ ЗРОСТАЄ
ДРАМАТИЧНО ШВИДКО

Зі Світланою чоловік познайомився перед пораненням і відразу зрозумів:
вона його доля.

коли комісія за сплату
ту комуналькомуннальних платежів до 13.00
00 вдвічі
вдвіччі менша, ніж після. Якщо
о є можливість,
мож
жливість,
приходьте після 13.00,
00, аби найменш
захищені верстви населення,
а також
асе е
а о
групи найбільшого ризику щодо коронавірусу, змогли скористатися нашими послугами вранці.
Пенсіонери також зможуть здійснювати комунальні платежі вдома, отримувати побутові товари і продукти
першої необхідності, щоб не піддаватися ризику і не йти в магазини або
в місця значного скупчення людей.
Керівництво Укрпошти попереджає, що на час введення карантину
можливий брак персоналу в певних

відділеннях
та дільницях. Одвідділен
нак
підприємство робитиме
н підп
все,
все, щоб мінімізувати можливі
незручності
неезручно для клієнтів.
Укрпошта пропонує коУкрпо
ри
стуват
ристуватися
онлайн-послугами
и, щоб проводити менше
гами,
часу у відділ
відділенні, а також картками і о
оплачу
оплачувати послуги через
POS-термінали
POS-термінали, щоб менше контака з грошима.
ро
тувати
Підприємство продовжує приймати і відправляти посилки в Україні та за її межі. Нині не обмежується
прийом експортної пошти у відділеннях, окрім експорту товарів протиепідемічного призначення (маски,
окуляри, рукавички тощо), вивіз яких
тимчасово заборонений з України
до 1 червня. На час карантину скасовується оплата за зберігання відправлень, а безкоштовне зберігання
у відділенні можливе до 30 днів. n

Більшість українців експрестестів для діагностики
коронавірусу в очі не бачила.

сидять вдома з лихоманкою, але
потім більше не можуть терпіти, у них настає дихальна недостатність, їм потрібен кисень.
Кількість хворих зростає драматично швидко: 15–20 шпиталізацій на день, результати аналізів
йдуть один за одним, і всі вони
позитивні.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 7
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Герої нашого
часу: всупереч
вироку медиків
«невиліковний» встав
із коляски і робить
упевнені кроки

Нова загроза:
до Землі
наближається
астероїд,
вищий за
Ейфелеву вежу

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які коронавіруси, наші друзі-поштарі доставлять наше
видання вам додому! Передплатні індекси «Цікавої газети на вихідні»:

t для Волині — 60304 t для Рівненщини — 60312 t для інших регіонів України — 60307.

КУДИ НАПРАВЛЯТИМУТЬ ЙМОВІРНИХ
ЖЕРТВ ЕПІДЕМІЇ?

Під час розмови з волинянами посадовець,
зокрема, розповів, що сьогодні на Волинь мають надійти експрес-тести для діагностики коронавірусу, а також повідомив, які медзаклади
області прийматимуть хворих із симптомами
нової хвороби. Зокрема, зауважив, що комунальний заклад — санаторій «Згорани» — підготували для 2-тижневої обсервації жителів
краю.
ДЕ В НАС НАЙБІЛЬШІ ЗЛОВЖИВАННЯ?

Юрій Погуляйко каже, що нова влада виявила мільйонні зловживання попередників
на запланованому будівництві шкіл у Стобихівці
Камінь-Каширського району та в Головному Любомльського. Проєкти коштували 118 і 97 мільйонів гривень. Нині ці тендери скасували.
— Ми розуміємо, що такі заклади у цих селах
не потрібні, адже вони не будуть завантажені.
Наприклад, в Осівцях ми вже відкрили чудову
школу, на яку витратили лише 67 мільйонів бюджетних коштів.
Крім того, голова ОДА визнав, що найбільш
вразливим до корупції залишається дорожнє
господарство.
Юрій Погуляйко під час прямої лінії в редакції «Газети Волинь» також анонсував масштабні кадрові зміни у керівництві райдержадміністрацій. Про це та інше — у наступному номері
нашого видання та на сайті volyn.com.ua. n

6 АВТОБУСІВ ДОСТАВЛЯЛИ
ЕВАКУЙОВАНИХ
ЗАРОБІТЧАН ДО КОВЕЛЯ
На ранок 17 березня близько 950
осіб, які «застрягли» на польському
кордоні, спільними зусиллями Луцького
прикордонного загону, Волинської
обласної державної адміністрації та
Державної служби надзвичайних ситуацій
у Волинській області були перевезені
на територію України, інформує сайт
облдержадміністрації
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ість автобусів, які вдалося залучити
Волинській ОДА, впродовж ночі доправляли людей до Ковеля, звідки
завдяки транспортній розв’язці зручно дістатися у будь-яку точку держави. За словами начальника Луцького прикордонного загону Олега
Вовка, за сприяння Консульства України у Республіці Польща (м.Люблін) перші автобуси почали перевезення евакуйованих із пункту пропуску
«Дорогуськ» до «Ягодина» ще по обіді 16 березня. Завдяки злагодженим діям прикордонників,
представників влади та небайдужих активістів
вдалося допомогти людям, які стали заручниками ситуації. n

Ш

Більше новин — на сайті
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n Редакційний щоденник

Не дай Бог знову дожитися до того,
що правду «хтось» дозуватиме
Фото uk.wikipedia.org.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
упродовж останнього
часу заслужений
ст
журналіст
України
Катеринаа
ЗУБЧУКК

…ФІЛЬМОМ, НА ЯКОМУ
НЕ ЇДЯТЬ ПОПКОРН

Відразу скажу, що це було
ще до введення карантину у
зв’язку з пандемією коронавірусу. До залу, де мала демонструватися стрічка польської
режисерки Агнешки Голланд
«Ціна правди», багато хто
йшов, як і зазвичай, із відерцем, наповненим цим перекусом. Хоч, певно, всім було відомо, що дивитимуться фільм
про Голодомор в Україні. Тож
думаю, чи встигали вони з’їсти
свою кукурудзу до тих страхітливих кадрів, коли виснажені
діти їли… свого старшого братика Миколу…
Хто уже знайомий із фільмом, прем’єра якого в Україні була в кінці 2019-го, знає,
про що він, і оцінив, наскільки робота вражаюча. Для тих,
хто не бачив, звичайно, не
стану переповідати (це той
випадок, коли найдоречніша фраза: «Іди й дивись!»).
Скажу лише, що події відбуваються в 1933 році. Валлійський журналіст та радник
британського прем’єр–міністра Гарет Джонс після відставки з посади в пошуках
відповіді на свої запитання з
приводу того, де Сталін бере
великі кошти для розвитку
СРСР в умовах світової економічної кризи, їде до Москви (до речі, для «столичних» зйомок послужив наш
Харків), щоб узяти інтерв’ю
у вождя. Там його співвітчизниця журналістка Ада Брукс
розкрила йому очі на «радянську утопію», і він вирушає на
Схід України.
Правда, спочатку складалося так, що Гарет мав би
подорожувати з комфортом:
їсти червону чи чорну ікру,
запивати коньячком, яким
прагнув його пригостити
чиновник, котрий узявся супроводжувати іноземного
журналіста, аби вберегти від
зустрічі з реальним життям
в Україні. І тільки втеча в дорозі від цього «охоронця» допомогла британцю відкрити
для себе всю трагедію. Його
репортажі про ситуацію в
Україні, про те, як на вулицях
падають замертво опухлі від
голоду люди, були настільки вражаючі, що світ, судячи
з поданої у фільмі реакції,
жахнувся, але не повірив.
Адже у Москві працювали й
інші кореспонденти, які вели
богемне життя, розкошували і писали те, що «треба». У
картині «Ціна правди» — це

Закінчиться карантин — і підіть обов’язково на цей фільм.

англо–американський журналіст Волтер Дюранті, лауреат Пулітцерівської премії
за серію репортажів із СРСР,
який багато років очолював
московське бюро газети
«Нью–Йорк Таймс».
Для мене стрічка «Ціна
правди» особлива ще й тим,
що повернула спогадами у
вісімдесяті роки. Це був час,
коли в нашій історії зникали «білі плями». У 1988–му
в СРСР з’явилася книжка
англійського письменника
Джорджа Орвелла «Колгосп
тварин» («Скотный двор»),
написана ще в останні роки
Другої світової війни, а за
кордоном надрукована у
1947–му. Ми читали її, пригадую, у ксерокопії. Без пере-

все це, починаючи з
« Іматючного
монолога
і закінчуючи тим,
як школярки копали
ногами свою жертву,
хтось за кадром
старанно фільмував,
а потім виклав у
фейсбуці.

»

більшення, книжка переходила з рук у руки, її позичали
одне одному на вечір-два.
Це було те, на що раніше
компетентні органи накладали суворе табу, — сатира
на Радянський Союз з його
спецрозподільниками, котрі
забезпечували партійну номенклатуру делікатесами, путівками в будинки відпочинку
і санаторії. У цій повісті метафорично (в образах свиней)
зображалися і Сталін, і Троцький, й інші революційні діячі:
як вони керували підопічними
тваринами — вівцями, кіньми, собаками — і добивалися
свого. І як не згадати фразу із
цього твору: «Всі тварини рівні,
але одні з них рівніші», яка стала часто вживаною цитатою?!
Існує версія, що саме статті
Гарета Джонса про Голодомор
в Україні надихнули Джорджа
Орвелла на створення «Колгоспу тварин». Не випадково у

фільмі «Ціна правди» періодично з’являються кадри, на яких
цей письменник — за роботою
над знаменитою повістю.
…ЖОРСТОКІСТЮ ДІВЧАТ,
ЯКІ ВЛАШТУВАЛИ
ПОБОЇЩЕ
ЧЕРЕЗ ХЛОПЦЯ

Нещодавно спершу у фейсбуці, а потім і по телебаченню побачила, як на Житомирщині дев’ятикласниці з’ясовували стосунки із ровесницею.
Телеканал не подавав монолог з усіма «перлами» одної
з учасниць конфлікту. Зате у
соцмережі він ішов без купюр.
Дівчина мотивувала своє невдоволення тим, що вона ж
хотіла вернути «отношенія» з
хлопцем, а суперниця, сяка–
така, цим намірам зашкодила, бо, м’яко кажучи, облила її
брудом, і це випливло з телефонної переписки, яка стала
їй відома. І все це, починаючи з матючного монолога і
закінчуючи тим, як школярки
копали ногами свою жертву,
хтось за кадром старанно
фільмував, а потім виклав у
фейсбуці, завдяки чому подія
й набрала розголосу. Чути хихикання і навіть нібито нотки
співчуття: ти ж, мовляв, «що
— дурна, не бий по голові, бо
уб’єш». За цим відеосюжетом
правоохоронці і встановили
всіх учасниць конфлікту, допитали їх, як повідомляв начальник Бердичівського відділу поліції.
Хтось у коментарях писав:
«За ними (дівчатами. — Авт.)
плаче тюрма», інші нарікали,
куди дивиться поліція, «що
таке ось робиться» і «де батьки
цих підлітків». Щодо причини
жорстокості, то на смартфони
були нарікання. Це ж сидять
тепер школярі у гаджетах, з
віртуального світу з його «стрілялками» не вилазять, а потім і
в реальному житті повторюють
побачене. Але був і такий докір: «Це ж майбутні дружини,
мами…». Ось і я про це хочу
насамперед сказати: згодом
із таких «отношеній», які відвойовуються у садистських
мордобоях, народжуються
нещасні діти. Нещасні, бо не
потрібні їхнім мамам, які так і

не стали справжніми жінками,
і опиняються у сирітських будинках.
Інколи думаєш, де стільки
жахливих історій викопують
автори телепередач «Говорить Україна» чи «Стосується кожного»? А ось де: у цих
юних істотах із Житомирщини
я побачила якраз таких потенційних телегероїнь. Хтось,
передбачаю, скаже, що дивуватися нема з чого — подібні
дівчачі знущання над своїми
жертвами у нас уже не новина.
На жаль, це справді так. Може,
я ханжа? Може, мені, жінці не
з «цього покоління», просто
важко зрозуміти сучасні віяння в стосунках чи, як висловлюється дівчина, «отношеніях» юних людей? Якщо так, то
можу лише порадіти з того, що
застала романтичнішу епоху.
…НАВДИВОВИЖУ
ЛАГІДНОЮ ЦЬОГОРІЧНОЮ
ЗИМОЮ

По суті, її й не було. Тож і
відрядження справді зимового — теж. Не довелося, їдучи, зокрема, у поліські села
Любешівського чи Камінь–Каширського районів потерпати,
що редакційний автомобіль
десь не зможе здолати перемет. Але не було, на жаль, і
можливості помилуватися засніженими пейзажами, коли
довкруг усе біло–біло. Під час
недавньої поїздки на Любешівщину про аномальну зиму
2020-го завела розмову з Іваном Русинчуком, котрий живе
на хуторі Ямище, що належить

до села Щитинь. Йому, здавалося б, така погода — те, що
треба, — це ж вранці, коли порається по хазяйству, мороз
не дошкуляє.
— Воно-то так, — каже чоловік, — і людині, і худобі легше. Але ж те, що снігу, вважай,
не було, для зернових погано…
Хоч-не-хоч, а згадаєш, які
то були зими колись. А відтак
і глобальну проблему сьогодення: відбувається зміна клімату. І якщо в 1970-х роках ми
тільки звикалися із терміном
«екологія», який був у списку
чинників (до того ж на перших
позиціях), котрі можуть погубити планету Земля, а отже, й
людство, то сьогодні з приводу цього вже лунає «SOS». Не
випадково цьогорічний Всесвітній форум у Давосі пройшов під знаком кліматичних
проблем.
Останні п’ять років стали
найтеплішими в історії людства. Кліматично-природні
катастрофи — урагани, посухи та пожежі — відбуваються
в середньому із щотижневою
частотою, як зазначалося на
форумі. І не треба у зв’язку з
цим згадувати те, як місяцями горіли ліси в Австралії й
нищили все живе, аж поки не
почалися дощі й не приборкали стихію. Чи те, як зовсім недавно шаленів ураган у Великобританії, завдаючи величезних збитків. Згадаймо лише
наше рідне озеро Світязь,
у якому минулого літа вода
втекла від берега на десятки
метрів. Добре, коли буде вивчено й доведено, що виною
є глибокі свердловини, пробиті для забору води на полив
лохини, — ситуацію в такому
випадку, сподіваюсь, реально
виправити. А якщо це все-таки
результат тих же глобальних
кліматичних змін?.. n
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,
код згідно з ЄДРПОУ 34572192, інформує про намір провадити
плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Місцезнаходження юридичної особи: 43016,
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, буд. 40-а, тел. (0332) 77-31-50, e-mail:
deplutsk@gmail.com
2. ПЛАНОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКА,
ТЕХНІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ

Планована діяльність, її характеристика
«Реконструкцiя старої частини полiгону для
збору твердих побутових вiдходiв (з рекультивацiєю земельного покрову) в с. Брище Луцького
району Волинської областi».
Проєктом передбачено виконання рекультивацiї порушених земель у два етапи без видiлення
черг чи пускових комплексiв.
Перший етап — технiчна рекультивацiя:
l демонтаж частини існуючої огорожі та облаштування нової;
l виположування та терасування всiєї площi
тiла полiгону;
l прокладання канав збору та вiдведення незабруднених дощових та талих вод з обох боків тiла
полiгону з випусками в iснуючу мережу;
l облаштування захисного екрана з метою
запобігання утворенню фільтратів, що виникають внаслідок потрапляння дощових та талих вод
до тіла полігону, та потраплянню полігонних газів
у повітря.
Другий етап — бiологiчна рекультивацiя:
l створення постiйного рекультивацiйного
багатофункцiонального покриття по всiй поверхнi
полiгону;
l створення рослинного шару по всiй площинi. Засiвання травами передбачене шляхом
гiдропосiву. На куполi нанесения гiдропосiву передбачено двiчi. Дерева та чагарники — вручну.
Родючий грунт використовують той, що був
знятий при проведеннi будiвельних робiт на прилеглій площадцi нового полiгону.
Технічна альтернатива 1
Технічна альтернатива передбачає рекультивацію земельної ділянки старої частини полiгону
для збору твердих побутових вiдходiв в с. Брище,
шляхом вилучення твердих побутових вiдходiв і перевезення їх на інші полігони ТПВ, що розташовані
у Волинській області.
Технічна альтернатива 2
Не розглядається.
3. МІСЦЕ ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АЛЬТЕРНАТИВИ

Місце провадження планованої діяльності:
Земельна ділянка загальною площею
8,89 га розташована на території Княгининівської
ОТГ (за межами населених пунктів) Луцького району на відстані 8 км від м. Луцьк.
Найближчі населені пункти: селище Брище
(1,0 км на схід).
Земельна дiлянка межує:
з пiвночi, заходу та сходу — землi дослiдного
господарства «Рокинi», з пiвдня — дiлянка складування ТПВ, що експлуатується.
До територiї полiгону прокладено автопiд’їзд
із твердим покриттям.
Територіальна альтернатива 1, 2
Не розглядається, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого
полігону твердих побутових відходів у с. Брище
Луцького району Волинської області.
4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВПЛИВ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Планована діяльність матиме позитивний соціально-економічний та екологічний вплив, який
забезпечить:
l дотримання сучасних екологічних стандартів у сфері поводження з ТПВ, що утворюються
на території і є наслідком життєдіяльності громадян;
l системний наглядовий контроль за еколо-

гічно безпечним поводженням з побутовими відходами;
l виконання заходів щодо створення умов,
необхідних для усунення негативного впливу накопичених на полігоні;
l дотримання вимог екологічної безпеки під
час експлуатації об’єктів управління відходами
і зниження рівня соціальної напруги;
l зменшення негативного впливу на довкілля.
5. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, У ТОМУ
ЧИСЛІ ПАРАМЕТРИ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(ПОТУЖНІСТЬ, ДОВЖИНА, ПЛОЩА, ОБСЯГ
ВИРОБНИЦТВА ТОЩО)

На територiї полiгону, що рекультивується,
об’єктами проєктування є: тiло полiгону (дiлянка, що рекультивується); дiлянка поводження
з фiльтратом.
Ділянка рекультивацiї iснуючого полiгону —
це основна споруда. Вона займає близько 98%
площі полігона.
Площа земель озеленення становить
88 270 м 2, у тому числі: ділянка полiгону —
88 050 м2; дiлянка поводження з фiльтратом —
220 м2.
Загальна водозбiрна площа —112,75 га,
в тому числi з територiї майданчика полiгону
ТПВ, що пiдлягає рекультивацiї, становить14,53 га.
Територiя полiгону має суцiльне захисне огородження — парканом огороджено близько 85%
периметра. Господарський двiр iнженерно обладнаний, присутня охорона, пiдведенi лінії електропостачання та водопровiд.
Iнженерна пiдготовка територiї передбачає
виконання:
l очищення площi будiвництва:
l зрiзка чагарникiв на дiлянках площ, облаштування системи вiдводу чистих вод;
l вертикальне планування територiї на площi
облаштування дренажу.
Розмір СЗЗ об’єкта господарської діяльності
визначена згідно з Додатком 4 ДСП 173–96 «Державні санітарні правила планування та забудови
населених пунктів» та для даного об’єкта становить 500 м.
6. ЕКОЛОГІЧНІ ТА ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються вимогами чинного законодавства України, вимогами ДБН В.2.4–2–2005.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Не розглядаються, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого
полігону твердих побутових відходів у с. Брище
Луцького району Волинської області.
7. НЕОБХІДНА ЕКОЛОГО-ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА
І ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ ЗА АЛЬТЕРНАТИВАМИ

Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні,
гідрологічні, екологічні, археологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі
згідно з вимогами чинного законодавства.
Еколого-інженерна підготовка і захист території включає:
l облаштування дренажних систем відводу
води та фільтрату;
l створення рекультиваційного покриття згідно з ДБН В.2.4–2–2005;
l вжиття заходів, направлених на запобігання
виникненню аварійних ситуацій, обмеження і ліквідація їх наслідків та захист людей і довкілля від
їх впливу;
l створення ефективної системи моніторингу
довкілля.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.
щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території щодо територіальної альтернативи
відсутні, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого полігону твердих
побутових відходів у с. Брище Луцького району
Волинської області.
8. СФЕРА, ДЖЕРЕЛА ТА ВИДИ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ:

Сфера, джерела та види можливого впливу
планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:
l геологічне середовище;
l клімат і мікроклімат;
l повітряне середовище;
l водне середовище;
l земельні ресурси;
l рослинний та тваринний світ;
l навколишнє соціальне середовище;
l навколишнє техногенне середовище.
щодо технічної альтернативи 1
Аналогічні обраному варіанту плановаї діяльності.
щодо технічної альтернативи 2
Не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1, 2
Альтернативи відсутні, оскільки планована діяльність буде здійснюватись на території існуючого полігону твердих побутових відходів у с. Брище
Луцького району Волинської області.
9. НАЛЕЖНІСТЬ ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ДО ПЕРШОЇ ЧИ ДРУГОЇ КАТЕГОРІЇ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
ТА ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПІДЛЯГАЮТЬ ОЦІНЦІ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ (ЗАЗНАЧИТИ ВІДПОВІДНИЙ ПУНКТ
І ЧАСТИНУ СТАТТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОЦІНКУ
ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ»)

Планована діяльність належить до першої категорії діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля — пункт 8 частини 2 статті 3 Закону
України «Про оцінку впливу на довкілля».
10. НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОЦІНКИ
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
(В ТОМУ ЧИСЛІ НАЯВНІСТЬ ЗНАЧНОГО
НЕГАТИВНОГО ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ ТА ПЕРЕЛІК ДЕРЖАВ, ДОВКІЛЛЯ
ЯКИХ МОЖЕ ЗАЗНАТИ ЗНАЧНОГО НЕГАТИВНОГО
ТРАНСКОРДОННОГО ВПЛИВУ (ЗАЧЕПЛЕНИХ
ДЕРЖАВ))

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля — відсутні.
11. ПЛАНОВАНИЙ ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РІВЕНЬ
ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту
з ОВД, буде виконаний відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»
2059-VIII від 23 травня 2017 року.
12. ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В НІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже,
підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно
до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
Оцінка впливу на довкілля — це процедура, що передбачає:
l підготовку суб’єктом господарювання звіту
з оцінки впливу на довкілля;
l проведення громадського обговорення планованої діяльності;
l аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також
інформації, отриманої від громадськості під час
громадського обговорення, під час здійснення
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої
інформації;
l надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом
п’ятим цього пункту;
l врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження
планованої діяльності та визначає екологічні умови
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу
на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання
звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої
діяльності, а також узяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
13. ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ

Протягом 20 робочих днів від дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному
вебсайті уповноваженого органу громадськість
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності,
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки
впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть
реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений
на першій сторінці цього повідомлення). Це значно
спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані
суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих
днів від дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують
свою згоду на обробку їхніх персональних даних.
Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту
з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано
відхилити зауваження і пропозиції громадськості,
надані у процесі громадського обговорення обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. РІШЕННЯ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНОВАНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

Відповідно до законодавства рішенням про
провадження цієї планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планованої
діяльності (ч. 3 ст. 11 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля»)
(вид рішення відповідно до частини 1 статті 11
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)
що видається
Міністерство енергетики та захисту довкілля
України
15. УСІ ЗАУВАЖЕННЯ І ПРОПОЗИЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ
ДО ПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ОБСЯГУ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА РІВНЯ ДЕТАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЄ
ВКЛЮЧЕННЮ ДО ЗВІТУ З ОЦІНКИ ВПЛИВУ
НА ДОВКІЛЛЯ, НЕОБХІДНО НАДСИЛАТИ ДО

Міністерство енергетики та захисту довкілля України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на
довкілля: gladun@menr.gov.ua, (044) 206–31–40,
(044) 206–20–89.

Вітаємо!
Поважний ювілей — 90 років від дня народження — святкуватиме 21 березня дорога мама, бабуся, жителька села Личани
Ківерцівського району

Марія Іванівна
ЯШТУХ.

Бажаємо вам здоров’я, радості, достатку. Нехай милосердний Господь оберігає і захищає.
Пропливає долі неспокійна річка,
А за нею линуть роки-журавлі.
Ось і загорілася 90 свічка
Вам на ювілейному столі.
Не сумуйте, що літа минають,
Ще до століття довгий вік.
Із ювілеєм вас вітаєм,
Хай буде радісним кожен наступний рік.
З повагою, шаною та любов’ю
діти, внуки, правнуки.

22 березня день ангела відзначатиме наш духовний провідник, протоієрей Горохівського благочиння

Валерій ПИЛИПЧУК.
Всечесний отче, завдяки вашій щирій молитві, мудрості
Церква успішно продовжує свою важливу місію. Ви доносите слово Боже, духовно збагачуєте нас. Бажаємо вам наснаги, міцного здоров’я, хай буде щаслива ваша родина. Нехай
благодать Господня осяває ваші задуми та плани, здійснюються мрії та успішною буде щоденна праця. Хай Мати Божа
омофором огорне все навколо вас.
Хай з ваших уст до нас летять слова блаженні — Божі,
А вам від Бога многих літ у радості прожити.
Низький уклін прийміть від нас,
бо ми всі ваші діти.
З повагою
парафіяни села Бережанка.
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n Ті, що тримають небо

Ірина Смірнова та Анна Голюк і на уроках, і в житті вчать не тільки вишивати, а й бачити красу та позитив довкола.

ценати для солдата» Русланом
Теліпським стала знаковою
і визначальною. Опікуючись
дітьми воїнів Небесного легіону
в рамках благодійного проєкту,
волонтер вийшов на Ірину Смірнову. Їхні бабусі, як виявилося,
живуть в одному селі — Охнівка. Обмінювалися інформацією,
особливо для жінки цінною була
та, що стосувалася проведення різних майстер-класів
для родин загиблих, зустрічей
із волонтерами. Вона мала що
запропонувати і за кожної нагоди долучалася до громадської
роботи. Бо це близьке і дороге
її серцю.
— Спочатку зосередила-

ми, — згадує з усмішкою пані
Ірина. — Спочатку — гурт «Без
обмежень», солісту якого я подарувала власноруч вишиту
сорочку (її творчі вироби, що
є вже досить знаними, можна
побачити у багатьох відомих
людей. — Авт.), потім — тепле
спілкування з учасниками групи
«Антитіла». Діти цвіли від щастя,
коли ставали до спільного фото
зі своїми кумирами.
Ірина тішиться, що кличе
її на підмогу координатор проєкту «Сім’ї народного тилу» Світлана Бахвалова. Наша землячка допомагає їй організовувати
благодійні концерти, кошти від
яких передають сім’ям заги-

їй повірили десятки жінок, які втратили близьких
« Аби
і перебували у важкому морально-психологічному
стані, вона невтомно і наполегливо працювала.
Інколи незважаючи на терзання, сум і зневіру. Але
вона змогла піднятися і підняти інших.

»

ся на матерях загиблих хлопців, — розповіла пані Ірина. —
Ці жіночки згадували, як колись
вишивали. А оскільки сторінка
наша була вже досить розкручена, то окремі речі, зроблені
на замовлення, продавали.
Гроші зайвими не були. Хоч головне — не заробіток. Заняття
улюбленою справою стало досить сильною психологічною
реабілітацією. Згорьовані жінки побачили свою потрібність.
Тоді й зародився вже спільний
проєкт, об’єднавши інші —
«Меценати для солдата», «Нить
продовження життя» та «Вишиванки княжого града». До організаційної роботи активно
долучилися чотири дружини
загиблих. Ви навіть не можете уявити, з яким ентузіазмом
жінки взялися за вишивку. Бувало, що надсилали фрагменти, радилися, разом підбирали
відтінки кольорів і напрямок ниток, як саме вони лягають. Скажу чесно, інколи мене просто
розривали емоції! Бо це були
узори, виплекані любов’ю, тому
в завершеному вигляді ставали
для когось справжніми оберегами. Залучали й дітей до майстер-класів з вишивання стрічками, оздоблення кошиків,
виготовлення ляльок-мотанок.
— Вдалим виявився задум
зустрічі дітей воїнів Небесного
легіону з відомими артиста-

блих. Двічі їздила разом із дітками в Карпати та в Болгарію
на відпочинок. А нещодавно
Ірина в Барселоні на запрошення тамтешньої діаспори презентувала свій проєкт.
39-РІЧНИМ ПІШОВ
НА НЕБО

— Війна і втрата коханого
мене дуже змінили, — зупиняється і після невеликої паузи продовжує: — Не люблю, коли мені
співчувають, бо тоді стає надзвичайно важко. Маю колосальну
підтримку від друзів, котрі в мене
вірять і не втомлюються повторювати: «Іро, ти все можеш». Тоді
відчуваю, що я сильна.
Їй Сергій часто сниться.
Усміхнений, щасливий — такий,
яким був тоді, коли познайомилися вперше на весіллі у своїх
друзів. Після школи прапорщиків
служив у рідній 51-й ОМБ. На Схід
пішов у березні 2014-го. Рівненський полігон — і в червні вже був
у Луганську. Потім — Іловайськ.
14 серпня прийшов у відпустку, якраз потрапив на похорон
до Андрія Задорожного з Нововолинська. Міг повторно не їхати
на передову, адже через травму
треба було лікуватися…
Проводжали з відпустки,
як ніколи, всією родиною. Ще й
сфотографувався з усіма, хоча
раніше не любив цього. В той момент у серці Ірини щось затремті-

ло. Не хотіла думати про погане,
хоча десь там, на самому його
денці, з’явилися недобрі передчуття. Згадала сон: поле, дорога, вона їде в машині, де багато
солдатів, серед яких її Сергій.
Дивиться, а в неї руки й ноги наполовину в крові. Потрактувала,
що, навіть коли трапиться біда,
він виживе.
Не судилося. 39-річним пішов
на небо, залишивши приємні й
разом з тим гіркі спомини мамі,
дружині й двом талановитим
донечкам-красуням — Христині
та Аліні.
— Сергій міг розбудити мене
своїм дзвінком о 5-й або 4-й
годині ранку, — згадує Ірина
з ніжністю в голосі. — Казав: вибач, але хотів тебе лише почути.
Я його розуміла, була щаслива.
А того фатального ранку мовив:
«Мені приснився такий сон…
Напевно, я звідси вже не виберуся». Останнім дзвінком 28 серпня привітав мою маму з днем
народження і сказав, що деякий
час не буде зв’язку. Відтоді він
припинився. Назавжди.
Після обстрілів 29-го намагалася додзвонитися, але марно.
У штабі говорили, що багатьох
узяли в полон, чимало зникли
безвісти. Казали, треба чекати.
Але вона не могла. Закинула в усі
соцмережі фото, знайшла двох
хлопців — Юру та Ігоря, котрі
їхали разом із Сергієм у машині, в яку влучив ворожий снаряд.

…Ірина дев’ять довгих місяців
шукала Сергія. Це були пекельні
дні і ночі. Вона об’їздила всі госпіталі, морги, зустрілася з десятками людей — всі лише розводили руками. За цей час натрапила на шість Смірнових, зібрала
велику теку з документами, які
могли пролити хоч якесь світло
на те, де перебуває її коханий.
Жінка хотіла знати правду, якою б
вона не була, бо з цією правдою
їй потрібно було жити далі.
Аби морально втриматися,
під час пошуку почала вишивати
коханому сорочку. Хотіла подарувати, вірила, що він повернеться
живий. Так і не закінчила…
— Все, що роблю зараз, —
це на його честь, — змахує з очей
непрохану сльозу Ірина. — Тому
плануємо далі розвивати свої
проєкти. Мрію збудувати центр,
куди б приходили дорослі й діти,
яким частину сонця заступила
війна. Де працювали б кравчині,
дизайнери, вишивальниці, які
вміють створювати свято.
Ірина каже, що зараз в усьому
покладається на Бога. І впевнена, що лише з Його доброї волі
отримує допомогу від колег,
друзів, родини. Втішається, що
молодша дочка-десятикласниця гарно співає, а старша, яка
працює на фабриці «Оріфлейм»
у Варшаві, чудово малює портрети. Волонтерка з великою любов’ю говорить про все і про всіх.
Лише скромно замовчує, що для
того, аби їй повірили десятки жінок, які втратили близьких і перебували у важкому морально-психологічному стані, вона невтомно
і наполегливо працювала. Інколи
незважаючи на терзання, сум
і зневіру. Але вона змогла піднятися і підняти інших.
…Якось зателефонувала
Світлана Бахвалова й попросила для однієї дванадцятирічної
дівчинки вишити плаття. Довго
підбирала кольорову гаму, візерунок — вставала й лягала
з думкою-картинкою, якою саме
має бути це нарядне вбрання.
Вийшло на славу! Коли завезла
замовлення, попросила: «Можна,
це буде презент — і для дівчинки,
і для мене…» n
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Закінчення. Початок на с. 16
Оксана КРАВЧЕНКО

В ІТАЛІЇ МОРГИ
НЕ СПРАВЛЯЮТЬСЯ
З КІЛЬКІСТЮ ПОМЕРЛИХ

У соціальних мережах дуже багато повідомлень від наших співвітчизників-заробітчан, які закликають врахувати помилки, допущені
громадянами Італії, що теж спочатку не сприймали всерйоз загрози й
не зважали на карантинні заходи. Тепер через коронавірус там лікувальні
заклади нагадують пекло, падають
з ніг медики, яким доводиться щодня
вирішувати, кого з хворих рятувати,
а кого через відсутність необхідного
обладнання і дефіцит лікарів — «списувати». Такий присуд нерідко чекає
літніх пацієнтів.
Лікарка одного з міланських госпіталів Франческа Кортелларо зізнається, що це морально дуже важко,
коли хворі просять дати їм можливість перед смертю поговорити
з близькими через відеозв’язок.
— Знаєте, що найдраматичніше
в цьому всьому? Спостерігати, як пацієнти вмирають на самоті, слухати,
як вони благають, щоб їм дали можливість попрощатися з їхніми дітьми
та внуками, — розповіла Франческа
Кортелларо. — У мене вже є довгий список відеодзвінків. Я називаю
це списком прощання.
Заражені перебувають в ясному
розумі і усвідомлено зустрічають
смерть. Таке відчуття, що вони тонули, і ось вони самі зрозуміли, що
всьому кінець…
Італія стала найбільшим у Європі осередком поширення коронавірусу. В країні зафіксовано понад
31500 заражених COVID-19, більше
2500 смертей, переважно це літні
люди. Морги не справляються з кількістю померлих, через що в Бергамо
для цих цілей почали використовувати місцеву церкву.
НЕ ЗБИВАТИ ТЕМПЕРАТУРУ
ІБУПРОФЕНОМ

ГЕРОЇ
НЕ ВМИРАЮТЬ!
Старший прапорщик
Сергій Геннадійович
СМІРНОВ (на фото)
загинув 29 серпня
2014 року у бою під
Іловайськом під час
виходу з оточення
казом Президента
України №553/2015
від 22 вересня 2015
року за мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у
захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України,
вірність військовій присязі нагороджений орденом «За мужність»
ІІІ ступеня (посмертно).

У

Фото volodymyrrada.gov.ua.

Зустріч із співзасновником
громадської організації «Ме-

Не працюють магазини, ринки і не курсує транспорт… Із цим доводиться
змиритися, знаючи, що від обмежувальних заходів, від нашої
самодисципліни й відповідальності залежить шанс вижити

НЕДОШИТА СОРОЧКА
КОХАНОМУ

Алла ЛІСОВА

КОЛИ ДІТИ ЦВІТУТЬ
ВІД ЩАСТЯ

«КРАЩЕ ПЕРЕТЕРПІТИ,
АНІЖ СОТНЯМИ ХОРОНИТИ ЛЮДЕЙ…»

Всесвітня організація охорони
здоров’я рекомендує не використовувати у лікуванні коронавірусу препарат, який ми зазвичай приймаємо
при застуді чи грипі. Не можна також
вживати ліки, які містять ібупрофен.
Його пропонують замінити парацетамолом.
У Національній службі здоров’я
України (НСЗУ) описали симптоматику Covid-19. Це утруднене дихання,
лихоманка, кашель, які можуть розвинутися на 2–14-й день після початку захворювання. Часто інфекція призводить до двосторонньої пневмонії.
Тому особи з тяжкими симптомами й
підозрою на коронавірус потребують
госпіталізації.
До речі, люди з ІІ групою крові мають більше шансів заразитися
COVID-19, тоді як люди з І — найменше. Про це йдеться у статті китайських науковців, пише Global Times.
В іншому дослідженні вчені з Піднебесної розглянули історії хвороби
пацієнтів, які опинилися у лікарнях.
Серед них переважали літні люди,
62 відсотки потерпілих від корона-

Якщо ви визначили в себе будь-які симптоми COVID-19, негайно зверніться до сімейного лікаря!

вірусу — чоловіки. У половини з госпіталізованих були супутні хвороби,
найчастіші з яких — гіпертонія, діабет, ішемічна хвороба серця. Середній час між появою симптомів та видужанням становив 22 дні (найшвидший результат із подолання хвороби

інфекція призводить
« Часто
до двосторонньої
пневмонії. Тому особи
з тяжкими симптомами
й підозрою на коронавірус
потребують
госпіталізації.

»

у клініках — 8 діб, найповільніший —
37), якщо ж говорити про летальні
випадки — смерть в середньому наставала через 18,5 дня.
Інфікована людина дуже рано починає сама розповсюджувати віруси,
йдеться у дослідженні німецьких учених. У випадку легкого перебігу хвороби особа може бути незаразною
приблизно на 10-й день. Утім, щодо
тривалості цього періоду науковці

l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фальшивою буває
не тільки валюта, а й…
картопля
Як не обпектися на бульбі та вибрати
на насіння ту, яка дасть багатий урожай
с. 4 — 6

»

Читанка
для всіх
19 березня
2020 року №3 (17)
Ціна 10 грн

Від
В
ід 5 до 105 років

Консультація професіоналаінфекціоніста на с. 8—9

Учора виконком Луцької міської
ради прийняв рішення, що з 19 березня повністю припиняється курсування громадського транспорту
в обласному центрі. «Краще потерпіти незручності, тимчасово призупинити роботу й змінити її формат,
аніж сотнями ховати лучан на кладовищах», — написав на своїй сторінці

Легендарний
Микола Амосов:
«Не сподівайтеся,
що лікарі
зроблять вас
здоровими»

»

Фото: 1plus1.tv.

l ОСОБИСТІСТЬ Свою трудову діяльність відомий нині шоумен

і телепродюсер розпочинав із роботи… на комбайні

с. 13—15

l ЗОЛОТІ СЛОВА

l КВІТКОВА ГАЛЕРЕЯ

Легендарний
Микола АМОСОВ:
«Не сподівайтеся,
що лікарі зроблять
вас здоровими»

Щоб ваша клумба
завжди мала
привабливий вигляд,
рослини треба
правильно розмістити

»

СТАРИМ ЛЮДЯМ НЕ ВАРТО
ВИХОДИТИ З ДОМУ

«Читанка для всіх»:

Чому ексведучий шоу «Караоке
на майдані» Ігор Кондратюк не потисне
руки Меладзе і Сєрову?

с. 12

сперечаються — ще належить погодити максимальне вірусне навантаження, за якого людина стає безпечною для оточуючих.
До речі, у суботу, 21 березня,
в Україну мають привезти мільйон
експрес-тестів на визначення коронавірусу COVID-19. Президент
Володимир Зеленський подякував
за це китайському мільярдеру, який
профінансував закупку на 80 млн
доларів. Обіцяють, що тести будуть
не тільки в лікарнях, їх можна буде
придбати в аптеках. Однак спеціалісти кажуть, що такий метод діагностики не гарантує достовірного
результату, точність його нижча, ніж
лабораторного методу ПЛР.

у фейсбуці радник міського голови
Луцька Ігор Поліщук.
Медиків мають довозити на роботу за рахунок місцевого бюджету.
Що ж стосується інших стратегічних
комунальних підприємств, установ
та організацій, які забезпечують
щоденну життєдіяльність міста,
то вони мають подбати про доставку своїх працівників, залучатимуться для цього й кошти місцевих бюджетів.
Людям старшого віку радять
не виходити з дому, адже для них
коронавірус несе найбільшу загрозу.
Необхідно подбати про безпеку своїх
батьків, бабусь і дідусів, закупивши
для них ліки, продукти. Пандемія —
екзамен на людяність, відповідальність, самодисципліну.
Слід із розумінням поставитися
до обмежувальних заходів, які Кабінет Міністрів запровадив у країні.
Зокрема, з 18 березня тимчасово
припинилося курсування залізничного, авіа- та автобусного міжміського
транспорту. У містах не працюють
ринки, заклади громадського харчування (кафе, ресторани), торговельно-розважальні центри, фітнес-клуби, заклади культури. Не дозволено
проводити масові заходи за участі
більше 10 осіб, включно з обрядами
та церемоніями.
Передбачається, що медпрацівникам, які задіяні на роботах з ліквідації коронавірусу в Україні, доплачуватимуть до 200% зарплати. Також
будуть здійснені доплати окремим
категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.
Встановлюється відповідальність
за порушення санітарних норм під
час поширення коронавірусної інфекції. Зокрема, для осіб, які можуть
бути інфіковані COVID-19, за самовільне залишення місця обсервації
(карантину) передбачений штраф від
17 тис. грн до 51 тис. грн або арешт
на строк до шести місяців. За діяння,
які спричинять загибель людей чи
інші тяжкі наслідки, загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Заходи запобігання поширенню
коронавірусу на рівні держави —
безпрецедентні. У той же час від
кожного з нас вимагається не так
уже й багато: дотримуватися вимог
гігієни, ретельно мити руки, контактувати з якомога меншою кількістю
людей, триматися безпечної дистанції (від 1,5 метра), якщо виникла
необхідність вийти за продуктами чи
в аптеку. Коли занедужали, зателефонуйте сімейному лікарю. Добиратися до медичного закладу не варто, знову ж таки, щоб не наражати
на небезпеку інших. n

Читайте у березневому випуску іншого нашого видання

На додачу
до коронавірусу —
ще понад 2,5 тисячі
збудників хвороб
на наші голови.
Як уберегтися?

с. 17—19

Вже
у продажу!!!

»
Фото botanichka.com.

«Якби не сталася
ця трагедія в моєму
житті, я не була б
такою, як є…» —ці
слова звучать з уст
володимирчанки
Ірини Смірнової,
яка завдяки своєму
авторському проєкту
«Нить продовження
життя» стала відомою
на всю Україну, а тепер
ще й поза її межами

Згадували, що бачили чоловіка
живим, він біг, як і інші, за терикони… Потім сказали, що Сергія
знайшли з обгорілими руками
і ногами. І тоді дружина згадала
той сон… Його понівечене тіло
було аж у Запоріжжі в морзі —
аналіз ДНК це підтвердив.

Фото rbc.ua.

Фото з архіву Ірини СМІРНОВОЇ.

Ми розмовляємо в їхньому
новому, ще до кінця не обжитому офісі, але який уже зараз
виглядає як творча, креативна
майстерня.
— Чому ми так назвали цей
проєкт? — емоційно запитує
і відповідає: — Життя обривається тільки тоді, коли втрачається сенс. І я щаслива, що
він для багатьох вдів і матерів
загиблих на війні бійців повернувся через спілкування, став
тим світлим віконцем, через
яке в їхні душі проник промінчик
сонця.
Досі Ірина жила в своєму горі.
Коли побачила, що не одна —
з’явилося друге дихання. Свою
розраду — заняття вишивкою —
вирішила передавати іншим.
Ідея створити щось на зразок
клубу за інтересами для людей,
долі яких пошматувала війна,
виникла в Ірини якось спонтанно
два роки тому. Попервах, коли
звістка про загибель коханого чоловіка 29 серпня 2014-го
накрила чорним крилом, вона
й сама не знала, як далі жити.
Коли почала зустрічатися з такими, як і сама, зрозуміла: треба щось робити заради тих, кого
забрали небеса…
Її вірним помічником у справі стала подруга Анна Голюк.
Обидві викладають трудове
навчання у школі № 2, де прищеплюють дітям уміння не лише
шити- вишивати, а й бачити
красу довкруж. Разом почали
творити узори стрічками, об’єднавши свої роботи в студію «Вишиванки княжого міста». Скільки чудових, неповторних речей
вийшло з-під їхніх талановитих
рук! Бувало, що жінок або дівчат у гарних сорочках чи платтях зупиняли посеред вулиці,
запитували адреси майстринь.
Посипалось чимало позитивних
відгуків через інтернет. Особливо після того, як, крім одягу, почали робити й демонструвати
святково оздоблені великодні
кошики. Це, безумовно, окрилило. Виготовляти унікальні речі
допомагали сестра та дві доньки. Але Ірина відчувала: цього
недостатньо, треба йти далі!
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n Уроки пандемії

БІЛЬ ВІЙНИ ПЕРЕТВОРИЛИ НА УЗОРИ

ТРЕБА ЩОСЬ РОБИТИ
ЗАРАДИ ТИХ, КОГО
ЗАБРАЛИ НЕБЕСА
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Фото dt.ua
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»

На додачу
до коронавірусу –
ще понад 2,5 тисячі
збудників хвороб на наші
голови. Як уберегтися?

Корисні поради:
и:
фальшивою
буває не тільки
валюта,
а й… картопля
Чому ексведучий шоу
«Караоке на майдані»
Ігор Кондратюк
не потисне руки
Меладзе і Сєрову?

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи ні на які
коронавіруси, друзі-поштарі доставлять наше видання вам додому!
Передплатний індекс: 60780.
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ПРОДАЄТЬСЯ

у селі Вітоніж Рожищенського району будинок
з усіма надвірними спорудами. Є 0,6 га землі, садок. Все приватизоване.

www.volyn.com.ua

Видалення
аварійних дерев.

Тел. 0955182207.

Тел. 067 332 38 92.
НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока
заробітна плата. Хороші умови.

Тел. 066 52 98 726.
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ТЕРМІНОВО
ВІЗЬМЕ НА РОБОТУ ВЕТЛІКАРЯ
АБО ЗООТЕХНІК + ВЕТЛІКАР із досвідом роботи. Житлом забезпечуємо. Заробітна плата за домовленістю.
Тел. 0673612850 (Марія).

ПРОДАМ
добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l
l
l

каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит,
мулатка, мускусна, чері веллі, пекінка);
гусенята (легард та велика сіра);
індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні ).

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ
ТВАРИН та птиці готові корми (комбікорми),
концентрати (старт, гроуер, фініш), премікси ДБМВ,
засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.
Тел.: 066 4087776, 067 3629532 (Людмила),
050 6431766, 067 3326250 (Микола),
067 3324664, 050 1984541 (Оксана), 0676348334,
050 4887771 (Віта).

8000 грн

7500 грн

8000 грн

6500 грн

12000 грн

7000 грн

14000 грн

8500 грн

12000 грн

8500 грн

5500 грн

3700 грн

6600 грн

6500 грн

3500 грн

7500 грн

4500 грн

6500 грн

8000 грн

18000 грн

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається велика квартира в Луцьку.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗАЗ-965 А, 1966

Тел. 097 10 20 995.

р. в., білий колір, на ходу. Ціна 15 000 грн.
Тел. 098 49 74 121.
l Продається автомобіль «Мерседес-Бенц
Віто-110», 1999 р. в., пасажирський, 6 місць,
білий колір. Тел. 068 38 46 177.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

l Продається 2-кімнатна квартира в новобудові (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.

l Продається будинок із господарськими
спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі. Біля
річки. Ціна договірна (с. Полонка Луцького
району). Тел. 066 99 39 549.
l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї (72 кв. м і 35 кв. м, усі зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га городу. У дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503,
099 47 62 577.
l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3-фазна лінія).
Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га).
Ціна 130 000 грн. Торг. Тел.: 096 35 79 670.
l Продається хата у с. Гораймівка Маневицького району. Є 50 соток землі. Тел.:
099 72 80 331, 096 21 19 975.
l Терміново продається будинок (75 кв.
м, житловий стан, 4 кімнати, кухня, веранда,
зроблений ремонт). Є літня кухня з підвалом, 6 соток землі. Поряд — садок, школа,
поліклініка (м. Володимир-Волинський).
Тел. 066 47 96 068.
l Продається дерев’яний будинок у Луцькому районі. Є льох, криниця, центральне водопостачання, газ, 53 сотки землі. Можна під
дачу. Все приватизоване. Тел.: 066 03 86 233,
050 99 91 817.
l У смт Торчин продається будинок
(85 кв. м). Є газ, світло, вода, земельна
ділянка (15 соток). Усе приватизоване.
Тел. 095 35 01 476.
l Продається газифікований будинок з надвірними спорудами. Є 0.25 га землі (с. Бобли
Турійського району). Тел.: 050 72 60 037,
097 10 50 569.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.25 га) під забудову (с. Велика Яблунька Маневицького району).
Тел. 095 42 21 163.

Р

Е

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продам двокорпусний плуг у доброму
стані до трактора Т-40 або ЮМЗ. Доставлю.
Ціна 5 200 грн. Тел. 098 99 20 845.
l Куплю документи на комбайн СК «Нива».
Тел. 099 31 11 475.
l Продається 4-рядна картоплесаджалка
(вітчизняного виробництва), є до неї запчастини. Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Терміново недорого продається зернозбиральний комбайн «Вольво» з січкарнею
(довжина жатки — 2,8). Тел.: 096 66 58 656,
068 62 65 666.
l Продам сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26,
30 анкерів) та тракторні (з баком на міндобриво), сошникові, копачки дворядні польського та однорядні німецького виробництва
(«Кухман», «Шмутцер», «Кромаг»), картоплезбиральний комбайн «Хассія», 4-тонний
одновісний розкидач. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продається у доброму стані 3-корпусний тракторний плуг з боронами.
Тел. 050 67 10 591.
l Куплю зернову сівалку СЗУ-3.6.
Тел. 063 42 12 702.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ,
Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Терміново недорого продам трактор
ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., у доброму робочому стані. Є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 72 22 134.
К

Л

А

М

19 березня 2020 Четвер

l Недорого продам трактор Т-25 у дуже доброму стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096 80 48 733.
l Продам недорого трактор Т-40 після повного капремонту, у доброму стані.
Тел. 066 38 05 887.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
l Продам трактори Т-25 у доброму стані
(привезені з-за кордону), прес-підбирачі,
гноєрозкидачі, сівалки, плуги, саджалки,
іншу техніку. Недорого. Тел.: 067 12 53 737,
099 08 34 091.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон Дір»,
зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні
та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного
та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Недорого продається холодильник
«Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані.
Тел. 050 24 15 094.
l Продам торфобрикет, щебінь різних
фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю
на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в),
землю на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскидом). Тел.: 050 52 99 520,
068 72 12 229.
l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам металопрофіль оцинкований
(некондиція, ціна 80 грн/кв. м), кольоровий
(90 грн/ кв. м), металочерепицю (119 грн/
кв. м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,

А

ПРОДАЮТЬСЯ
запчастини до
автомобіля ГАЗ-66:
двигун, міст, кузов,
кабіна, рама,
радіатор, колеса.
Все у доброму
робочому стані.
Тел. 0673610429
(після 18-ї год.).
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ціна 52 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м), арматуру
(діам. 8, 10, 12), цемент (50 кг, 25 кг). Тел.:
050 90 10 508, 099 19 79 367.
l Продам дрова твердої породи (дуб,
граб. Можна чурки, рубані). Недорого. Тел.:
096 55 33 644, 066 55 33 644.
l Продам щебінь, пісок, відсів, цемент
М-500, цеглу червону, дрова твердих порід.
Тел.: 095 53 55 663, 097 75 16 430.
l У Рожищенському районі продається кобила (3 роки). Тел.: 095 61 11 163,
098 21 33 243.
l У Турійському районі продається молода
робоча кобила (7,5 року). Тел.: 068 51 47 474,
050 71 20 204.
l Продається корова (Ківерцівський район). Тел.: 066 69 24 073, 098 12 31 624,
099 16 72 676.
l Ку п л ю т е л я ( ж и в о ю в а г о ю ) .
Тел. 098 28 15 167.
l Ку п л ю к о р і в , б и к і в , к о н е й .
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Продам якісне насіння картоплі (німецька селекція). Тел.: 097 86 36 047,
068 89 92 134.
l У Луцьку продам насіннєву картоплю
(Беллароса, Вінета, Королева Анна, Лабелла,
Гала). Тел. 050 95 90 654.
l Куплю пшеницю 2, 3, 6 класу, ячмінь, тритикале, жито, гречку, ріпак, сою, горох, кукурудзу, овес та інші культури, половинки або
відходи ріпаку, пшениці, ячменю, сої, кукурудзи (від 40 тонн, наявність аналізної карти.)
Тел.: 098 06 96 276, 098 52 12 186.

ПОСЛУГИ
l Виконую будівельні роботи (покрівля
даху, утеплення будинків). Тел. 096 68 01 515.
l Надам послуги з покрівлі даху (покраска,
монтаж, демонтаж). Тел. 066 33 63 223.
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив, утеплення
фасадів. Тел. 098 39 05 559.
l Виготовляю кольорові металеві штахети
(шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий
і темний двосторонній дуб), а також штахети
жалюзного типу (горизонтальні), металеві
кольорові водостічні системи (труби, ринви,
коліна). Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (№ 037709), видане 24 жовтня
2012 р. Луцьким районним відділом соціального захисту населення на ім’я Бондар Анастасія Сергіївна, вважати недійсним.

Пам’ятаємо,
любимо, сумуємо
Сьогодні минає 4 роки, як відійшов у Вічність наш дорогий син, татусь, чоловік,
брат, зять
Роман Йосипович
ЛУЦЮК,
який служив в «Айдарі» під позивним
Лисий.
Сину, не можна змиритися, що тебе
немає з нами. Проходять дні, години
і роки, а я ще виглядаю тебе з цієї далекої
дороги. Думаю, що ти повернешся і скажеш: « Мамо, я приїхав, що робити?» Всіх вітають зі святами, а мені так хочеться почути
твоє слово. Сину, дочки підростають, хочуть твоєї підтримки, а її немає і не буде ніколи. Ми мусимо змиритися з цим
болем. Їздимо в Гаразджу на той горбочок, щоб поговорити
з тобою, розказати, що ми всі сумуємо за тобою. Племінниці
приїжджають до тебе з ласкою, яку ти колись давав
їм. Сину, пробач нам, що не змогли тебе врятувати.
Нехай земля буде тобі пухом, а Господь дарує вічне
життя у Царстві Небеснім.
Хто знав Романа, пом’яніть його.
Вічно сумуюча вся родина.

Луцьке Хрестовоздвиженське братство, колектив Музею історії Луцького братства висловлюють глибоке співчуття завідувачці музею, члену Ради Братства О. А. Бірюліній у зв’язку з великим горем —
смертю матері
Олександри Никифорівни.
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НАЙДОРОЖЧУ В СВІТІ ІКРУ ЇДЯТЬ…
ВОЛИНСЬКІ СТУДЕНТИ?
На найближчому до природи біологічному факультеті Східноєвропейського
національного університету ім. Лесі Українки ми шукали живих представників фауни
та розмірковували, як дотримуються тут закону України щодо гуманного ставлення
до тварин. Про це наша розмова з доктором біологічних наук Катериною Сухомлін
Фото Лариси ЗАНЮК.

Лариса ЗАНЮК

«НІХТО У НАС ЖИВИХ
ТВАРИН НЕ РІЖЕ,
НАВІТЬ КОМАХ»

У навчальній лабораторії
зоології безхребетних тварин
біофаку із живих істот — лише
таргани, молюски та акваріумні рибки. Зате які! Равлики
ахатіни, які відкладають найдорожчу у світі білу, як перлинки, ікру (за 100 грамів такої
дають 1300 грн!), а ще вони
використовуються в косметології. Живуть ахатіни в тераріумі, там розмножуються
і відкладають ікру, але не в такій кількості, щоб на хліб намащувати. Пані професорка показує мені білі «намистинки»
гігантських равликів. Молюсків ахатін утримують як декоративних тварин. Їхні сусіди
з іншого тераріуму — такі ж
велетенські. Це таргани, які
живуть у лотках з-під курячих
яєць. Вони нагадали мені студентський гуртожиток. Але ті,
наші, були звичайні прусаки,
і ми їх страшенно зневажали, а ці ось — поважні, мадагаскарські… А якщо втечуть
і проберуться у студентський
гуртожиток? Уявляю такого у своїй колишній кімнаті.
Бр-р-р! Та мене переконують, що хоч і виповзуть із тераріуму, повернуться назад —
тут є пожива, тепло, їм комфортно, і вони не знають, що
їх можуть використати з навчальною метою.
Як розповіла пані професорка, на зоології безхребетних працюють із готовими
вологими й сухими препаратами, етимологічними колекціями, роблять розтини молюсків: двостулкових (беззубка, перлівниця), черевоногих
(виноградний слимак), яких
збирають самі студенти під
час польової практики.
— Усіх тварин, яких знаходимо у природі або розводимо, перш ніж розтинати, заморюємо етилацетатом або
заморожуємо. Це робиться
досить швидко і неболісно,
а опісля зберігаємо у формаліні. Маніпуляції проводимо
відповідно до Закону України
«Про захист тварин від жорстокого поводження», в якому
наголошується, що стосовно
експериментальних тварин
необхідно використовувати
евтаназію — гуманні методи
умертвіння, що виключають
передсмертні страждання.
Хоча цей закон стосується хребетних, та ми й безхребетних
не мучимо, а працюємо вже
з фіксованими (мертвими. —
Авт.) матеріалами. По-простому кажучи: ніхто живих тварин
не ріже, навіть комах, — запевнила Катерина Сухомлін.
Найсимпатичніша жив-

Професорка запевняє, що внутрішню будову птаха та щура тут вивчають на фабричних препаратах.

ність кабінету зоології — рибки в акваріумах. Їх утримують
з декоративною метою, вони
гарно розмножуються, тому
часом «молодь» здають у зоомагазини в обмін на корм.
У навчальній лабораторії зоології хребетних тварин
у тераріумі живе черепаха
Матильда. На стелажах стоять
скелети, опудала риб, птахів,
ссавців. І рядочок опудал щук,
які створили студенти десь
після риболовлі на практиці.

факультет
« Наш
із минулого року
називається
медико-біологічним,
оскільки університет
отримав ліцензію
на підготовку
сімейного лікаря.

Колекцію екзотичних африканських метеликів дивовижної краси
передали на біофак мореплавці.

»

У спирту тут плаває зародок абортованого теляти.
Може, для гуманітаріїв це і неприємне видовище, та на таких експонатах студенти вивчають біологічні об’єкти.
А опудала птахів та звірів для
факультету передали студенти та викладачі Шацького лісового коледжу.
— Знущанням над тваринами ми не займаємося, —
запевняє пані професорка. — Морська свинка лише
у вигляді опудала, скелети
та інші роздаткові матеріали — фабричні. Деякі експонати студенти збирають під
час літньої практики, наприклад, жаб та ящірок присипляють і поміщають у формалін для подальшого вивчення.
А ось внутрішню будову пта-

Опудала птахів виготовили у Шацькому лісовому коледжі.

ха та щура вивчаємо тепер
лише на фабричних вологих
препаратах та під час перегляду відеофільмів. Спеціальних лабораторних тварин ми
не утримуємо, бо поки немає

можливості створити віварій через обмежену кількість
приміщень. Хоча медичний
напрямок передбачає наявність віварію, адже багатьом
безцінним відкриттям фарма-

кологи, біохіміки, онкологи,
психологи, генетики завдячують щурам, собакам та іншим
лабораторним тваринам.
Що ж, цьогорічний покровитель року — білий пацюк —
залишився задоволений…
«А КОЛИСЬ, ДЕ ЗАРАЗ
ГАРАЗДЖА ПІД ЛУЦЬКОМ,
ПЛАВАЛИ АКУЛИ
І МОРСЬКІ ЇЖАКИ»

У зоологічному музеї роздивляюся розкопані палеонтологічні цінності: відбиток
трилобіта з Бразилії, що подарувала колишня студентка,
черепашки амонітів із Чилі, є
й скам’янілі рештки тварин
(зуби акул, черепашки молюсків, відбитки морських їжаків,
корали) з кар’єру біля села
Гаразджа під Луцьком. На стелажах стоять вологі препарати
паразитичних червів, личинок
та лялечок комах, жовті скорпіони, голубі раки, колекції
тропічних коралів, метеликів
та жуків Волині. З Інституту
біології південних морів свого
часу передали сюди незвичні експонати: глибоководних
риб, ската, акулу катрана, рибу-голку, летючу рибу, у якої
замість плавників «крила»,
а також колекцію риб і мушель
молюсків з Атлантичного та Індійського океанів.
На стінах висить колекція
екзотичних африканських метеликів дивовижної краси. Її
колись подарував факультету
Анатолій Лемещук, а зібрав
його батько, який працював
у Африці. Колишня студентка,
у якої чоловік мореплавець,
також презентувала чудову
колекцію африканських комах. Є в музеї зоології й колекції пташиних гнізд та яєць,
опудала птахів.
— Ось чим приваблюють
на біологічний факультет абітурієнтів, — захоплено кажу.
— Хочу звернути увагу, що
наш факультет із минулого
року називається медико-біологічним, оскільки університет
отримав ліцензію на підготовку сімейного лікаря, тому плануємо набір на спеціальність
«Медицина». У нас читатимуть
теоретичний курс, а на базі
клінічних лікарень міста створять кафедри, де студентів
навчатимуть практично, — пояснили мені.
А поки що діє біологічний
напрям, який забезпечують
4 кафедри: фізіології людини і тварин, зоології, ботаніки
і методики викладання природничих наук, лісового і садово-паркового господарства.
— Ми, — розповідає Катерина Сухомлін, — створюємо
науково-практичні центри —
мікробіології, біотехнології, електронної мікроскопії,
функціональної діагностики,
медичної біології, біоінформатики, ландшафтного дизайну.
Налагоджуємо міжнародну
співпрацю за програмами
подвійних дипломів. Студенти та викладачі мають змогу
пройти стажування у провідних наукових центрах та університетах за кордоном,
брати участь у грантових,
стипендіальних міжнародних
програмах тощо. Зараз триває реорганізація та розвиток
агробіологічної станції, ботанічного саду «Волинь».
Отакий він — біологічний
факультет, як мовиться, зі своїми тарганами. n
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n Ті, що тримають небо
Фото Юлії МУЗИКИ.

Чию трубу викопали
на Волині?
П’ятнадцять років країна намагається відсудити у російського
підприємства 1433 кілометри української частини
нафтопродуктопроводу Самара–Західний напрямок та Грозний–
Армавір–Трудова. Проводом йде дизельне пальне в Україну
та Угорщину, тож якби труби були державними, ми могли б заробляти
чималі кошти на транспортуванні. Лише за приблизними підрахунками,
вартість цієї ділянки нафтопродуктопроводу — понад вісім мільйонів
доларів, які після розпаду СРСР Росія привласнила «за замовчуванням»
Левко ЗАБРІДНИЙ

У

А на ювілеї Матвійович приговорював: «Питайте мене шось ще...»

І в 100 літ Степан Євпак із сумом
каже ці слова: «З фронту
у нашу Галузію з 80 чоловік
повернулося лише 17…»
Степан Матвійович пройшов пішки з боями
Прибалтику, Румунію, Югославію, Болгарію, Бельгію
та Австрію й зустрів День Перемоги в Альпах
Юлія МУЗИКА

« Правоохоронці
зареєстрували кримінальні

ЗВІЛЬНЯВ МАНЕВИЧІ ВІД НІМЦІВ

«Якось і самому не віриться, що ж то мені вже аж 100 років…» — посміхаючись, каже поважний ювіляр, який, не рахуючи військової служби в 1944–1946 рр., усе
життя провів у рідному селі на Маневиччині. І лише останні два роки мешкає у доньки Валентини в Карасині.
Як розповідають його рідні, у сімдесят літ дідусь Степан ще міг за раз
скосити гектар сіна, а до 80-річчя
не знав, що це таке, коли щось болить.
Три місяці пробув Степан Матвійович у партизанському загоні Олександра Сабурова.
— Дали мені винтовку, — згадує
ветеран, — а до того я й не бачив, яка
вона. Показали, як закладати патрони,
як стріляти, і зразу ж треба було йти
воювати в Маневичі (нині Прилісне),
де тоді із двох гармат-«сорокап’яток»
обстрілювали німців. Потім разом

провадження «стосовно
протиправних дій
посадових осіб», а заодно
встановили, що у 2017 році
«Прикарпатзахідтранс»
демонтував 2700 метрів
труби на Волині.

»

ливих обставин у кримінальному провадженні». За ухвалою суду слідчі отримали дозвіл вилучити копії судових
матеріалів, зокрема результати судової інженерно-технічної експертизи
нафтопроводів, які суд у 2017 році замовляв у ДП «Український державний
науково-дослідний і проєктний інститут
азотної промисловості і продуктів органічного синтезу». Також за ухвалами
Луцького міськрайонного суду слідчі
отримали дозвіл на вилучення копій
документів, що стосуються спірного
нафтопроводу, у «Прикарпатзахідтрансу», Фонду держмайна та ще кількох
державних інституцій, які мали би контролювати діяльність колишнього російського підприємства на території
України. Зазвичай подібні експертизи
тривають довго, а суд після завершення справи може затягнутися на роки,
тож не виключено, що поки українські
правоохоронці доведуть, що труби
наші, від них уже нічого не залишиться. n

на волах їздовим
« Яу щеколгоспі
був. Ото робиморобимо, урожай зібрали,
на залізничну станцію
в Маневичі відвезли, у вагонах
хтозна-куди все відправили,
а сам — що хоч їж…

»

Фото youtube.com.

2015 році Україні вдалося відсудити своє майно, проте Господарський суд Рівненської області заново розпочав розгляд справи,
знову на роки відсунувши можливість
повернути нафтопровід у державну
власність. А недавно правоохоронці
ще й отримали факти, що поки суди
тривали, російська компанія демонтувала частину нафтопроводу на Волині.
Щоб підтвердити чи спростувати інформацію, вилучать документи у рівненських суддів.
Користується спірними трубами
зареєстроване у Рівному «Прикарпатзахідтранс», яке до 2015-го належало
російській державній компанії «Транснєфть», а нині зареєстроване на білоруське товариство «Нафтобітумний
завод» та швейцарську компанію «Інтернешнл Трейдінг Партнерс АГ». Коли
Україна у 2015 році відсудила труби,
«Прикарпатзахідтранс» відновило судовий розгляд, подавши до Господарського суду Рівненської області позов,
в якому йшлося про «нововиявлені
обставини». Мовляв, у Росії були документи, недоступні підприємству, які
засвідчують, що прокладений за часів
СРСР нафтопровід в Україні був демонтований, а той, що нині, мовляв,
уже новий. У правдивості цих слів засумнівалися і прокуратура, і НАБУ,
але не суддя Ярослава Гудзенко, яка
таки поновила судову тяганину, хоча
«нові документи» датувалися ще 1990ми роками та початком 2000-х. На суддю написали скаргу до Вищої ради правосуддя, проте торік вона сама звільнилася за власним бажанням.
Попри те, що йшли суди і українська
сторона накладала арешт навіть на викачування з нафтопроводу дизельного пального, «Прикарпатзахідтранс»
не лише намагався порушити арешт,
а й, як йдеться у матеріалах судових
справ, «незаконно оформив правовстановлюючі документи на об’єкти, якими
користується підприємство». Оформив за допомогою органів місцевої
влади у шести областях, де проходять
труби. Правоохоронці зареєстрували
кримінальні провадження «стосовно
протиправних дій посадових осіб»,
а заодно встановили, що у 2017 році
«Прикарпат західтранс» демонтував
2700 метрів труби на Волині.
Слідчі просили Кабінет Міністрів

провести перевірку, чи були дозволи
на демонтаж частини нафтопродуктопроводу Грозний–Армавір–Трудова, включаючи дозвіл на зняття ґрунту.
А заодно у листопаді 2019-го замовили
інженерно-технічну експертизу у Київському НДЕКЦ МВС України, яка має
встановити протяжність, технологічні
характеристики складу кожної з частин
спірного нафтопроводу і т. п. Втім, для
проведення експертизи НДЕКЦ попросило додаткові матеріали, які слідчі
ГУ Нацполіції у Волинській області вирішили взяти… у суддів Господарського
суду Рівненської області.
Як йдеться в ухвалі Луцького
міськрайонного суду, слідчі переконані, що «є достатні підстави вважати, що у володінні Господарського
суду можуть зберігатись оригінали
документів щодо встановлення важ-

Цю частину нафтопродуктопроводу оцінюють у мільйони доларів.

із партизанським загоном пішов
на хутор Лоше, брав участь у боях
за визволення Маневичів.
Після звільнення райцентру
Степана Євпака призвали до армії
й відправили на розподільний пункт
у Луцьк, звідки після «учебки» він потрапив на фронт у Прибалтику. Далі
було поранення у Литві в бою біля
міста Каунас та лікування у Саратовському госпіталі. Фронтовик знову
став у солдатський стрій, і, пройшовши пішки з боями Румунію, Югославію, Болгарію, Бельгію та Австрію,
зустрів День Перемоги в Альпах.
— Якраз ми були в траншеях, коли
німці, що розташувались навпроти
нас, підняли білий прапор, — згадує
дідусь Степан.
Повернувся додому, а у серпні
1945 року у складі протитанкового артилерійського полку був відправлений на місяць у Маньчжурію

на радянсько-японську війну. Потім ще до 9 травня 1946–го служив
у Хмельницькому.
— Довге життя прожив… Важко було і воювати, і в колгоспі працювати… — ділиться ветеран, який
був найстаршим сином у багатодітній сім’ї. — Рано помер батько,
а за ним — і мати, і я став годувальником для чотирьох молодших дітей.
НА КОЛГОСПНУ КОСОВИЦЮ
НЕ БУЛО ЗМОГИ ВЗЯТИ Й ПЛЯШКУ
МОЛОКА ЧИ ОКРАЄЦЬ ХЛІБА

Степан Матвійович каже, що пішло на фронт із Галузії вісімдесят чоловіків, а повернулося лише сімнадцять. Село було понищене німцями,
люди й поїсти не мали чого, а мусили
задаремне ходити щодня тяжко працювати в колгосп. Згадує, що були
часи, коли йшов на цілий день на колгоспну косовицю, а не мали з собою
й пляшки молока чи окрайця хліба.
Брав торбу, аби додому в ній принести хоч жменю трави…
— Я ще на волах їздовим у колгоспі був, — розповідає ювіляр, зауважуючи, що перші десятиліття колгоспної
праці були найтяжчими в його долі. —
Ото робимо-робимо, урожай зібрали,
на залізничну станцію в Маневичі відвезли, у вагонах хтозна-куди все відправили, а сам — що хоч їж…
Нині Степан Євпак оточений турботою своїх рідних і на життя не нарікає. Дідусевий телефон, який він отримав ще в 2004 році від управління
соцзахисту як ветеран війни, у день
його 100-річчя аж розривався від
дзвінків і побажань.
Охоче приймав ветеран війни вітання з ювілеєм від голови Прилісненської сільської ради Ігоря Терещенка та його заступника Олексія
Гнатюка, голови районної організації ветеранів війни і праці Дмитра
Фальковського, голови ветеранської
організації Прилісного Михайла Романіка, в. о. старости Галузійського
старостинського округу Івана Шпака
та лісничого Галузійського лісництва
Віктора Снітка, які бажали поважному
імениннику та його родині — п’ятьом
дітям, дев’ятьом онукам і шістьом
правнукам — міцного здоров’я й усіх
гараздів на довгі роки. Степан Матвійович сяяв від такої уваги до себе
і радо ділився спогадами про пережите, раз по раз кажучи мені: «Питайте
мене шось ще…». n

SUDOKU
Правила нескладні:
заповніть порожні
клітинки цифрами
від 1 до 9 так,
щоб у кожному
рядку і кожному
стовпчику не було
двох однакових
цифр.
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Помітила, що вночі
чоловік став тісніше до мене
притискатися. Невже так
любить? Та ні — мерзне,
зараза! Піду відчиню вікно,
щоб жити без мене не міг!
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
5 БЕРЕЗНЯ

юридичному — не вивчаю
законів…»

:)) :)) :))
Хотів купити
заспокійливе. Але побачив
ціну — заспокоївся.

:)) :)) :))

:)) :)) :))
За даними статистики,
за останній рік у нас так
зросли доходи, що тепер у
документах нас офіційно так і
називатимуть — «доходяги».

:)) :)) :))
3
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:)) Анекдоти

Єдине, що могло зламатися
у радянській м’ясорубці, —
це стіл, до якого вона
кріпилася.

:)) :)) :))
СМС від молодшого
брата: «Терміново напиши
другий закон Ньютона, у
нас контрольна». Старший
відповідає: «Чувак, я
студент політеху, я ж не на

Найефективніше
лікування травами — це
кропивою по попі.

:)) :)) :))
— Лікарю, чому, коли
я сиджу за комп’ютером в
інтернеті, у мене свистить у
вухах?
— Голубчику, це
нормально. Просто ваше
життя зі свистом пролітає
мимо.

:)) :)) :))
Якщо у вашої жінки
починається істерика,
відійдіть на безпечну відстань
і киньте в неї гаманцем.

Програма телепередач на 23 — 29 березня
ПОНЕДІЛОК, 23 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Чорний пірат»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:30 Новини
09:30 Т/с «Жіночий рай»
11:50 Телепродаж 12:25 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:10
#ВУКРАЇНІ 13:45 Бюджетники
14:20 Д/ц «Аромати Південної
Африки» 15:10 UA:Фольк 16:15
Д/ц «Вижити в дикій природі»
17:30 Перша шпальта 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц
«Супер-Чуття» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:25 UA:Спорт 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20, 12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Міняю жінку»
14:30 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор Віра»
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 09.50,
18.00, 19.00, 02.15 Ток-шоу
«Стосується кожного» 11.40,
12.25 Х/ф «ЖАНДАРМ ІЗ
СЕН-ТРОПЕ» 14.00 Х/ф
«ЖАНДАРМ У НЬЮ-ЙОРКУ»
15.50 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.45
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА І ДОКТОРА
ВАТСОНА: ЗНАЙОМСТВО»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення» 12+
23:30 Х/ф «ДОЛЯ МАРІЇ»

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова

історія»
07:00 Все буде добре!
09:20 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
10:15, 18:55 Один за всіх 16+
11:10 Таємниці ДНК 16+
12:05 МастерШеф 12+
15:30 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Сліпа»
20:05, 22:45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі»
23:00 Т/с «Подвійне життя»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05 Т/с «Відділ 44»
05:50 Громадянська оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:10, 19:10 Надзвичайні
новини
10:15 Х/ф «НАЦІЯ
ПРИБУЛЬЦІВ»
11:55, 13:20 Х/ф «ОДИНАК»
14:35, 16:20 Х/ф «БИТВА
ТИТАНІВ»
16:55 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
20:15 Теорія змови
21:20 Т/с «Нюхач-4»
22:30 Свобода слова
23:55 Х/ф «НАРОДЖЕННЯ
НАЦІЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Вар’яти 12+
09:20 Діти проти зірок
11:20 Х/ф «ЛЮДИНА ЗІ
СТАЛІ»
14:20 Х/ф «ЛЮДИНА МУРАХА»
16:30 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3»
19:00 Від пацанки до панянки
16+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ»
23:20 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
ЯНГОЛІВ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.30 Правда життя
09.35, 00.20 Речовий доказ
10.45, 18.10 Фестивалі планети
11.45, 17.10 Сіяя: з нами у дику
природу
12.45, 23.00 Дикі тварини
13.45 Прихована реальність
14.35 Битва цивілізацій
15.25, 23.30 Загадки Всесвіту
16.20, 21.45 Життя після людей
19.10 Містична Україна
19.55 Гучна справа
20.45 Заборонена історія
22.30 Боротьба за виживання
02.25 Ризиковане життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
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15:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
19:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:00 «ДжеДАІ 2019»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
11:05 «Загублений світ»
14:05 «Помста природи»
14:15 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
16:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»
19:25, 20:20 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-7»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:50, 20:15,
22:25 Топ-матч 06:10 Атлетік
- Барселона. Чемпіонат Іспанії
08:10 Аталанта - Мілан.
Чемпіонат Італії 10:00, 17:40,
20:05 Yellow 10:10 Ворскла
- Зоря. Чемпіонат України
12:00 Наполі - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:50 Динамо
(К) - Мальме. Ліга Європи УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
15:50 Галатасарай - Реал
(2000 / 2001) Золота колекція
Ліги чемпіонів 18:00 Баварія
- Боруссія (Д). Чемпіонат
Німеччини 19:50 «LALIGA ZAP»
5 епізод. Чемпіонат Іспанії
20:30 Хет-трик: Дадо Пршо.
Золота колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра 20:35 Монако
- Депортіво (2003 / 2004)
Золота колекція Ліги чемпіонів.
Прем’єра 22:40 Ліверпуль
- Порту (2007 / 2008) Золота
колекція Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 09.00, 16.00, 17.00,
19.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу
в Одесі
10.00, 18.30 СуперЖінка 2
11.00, 17.30 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «МАВП’ЯЧІ
ВИТІВКИ»
15.30, 16.30 Країна У
21.00 Танька і Володька
22.00 Т/с «Кухня»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.15 Х/ф
«Я ПОМЩУСЯ» 08.00, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
08.40 Х/ф «АКЦІЯ» 10.25,
22.30 Т/с «Міст» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 22.00 «Свідок»
12.50 «Таємниці світу» 14.05
«Правда життя» 15.15 «Правда
життя. Професійні байки» 18.20
«Свідок. Агенти» 19.30 «Легенди
карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Чорний пірат»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
09:30 Т/с «Жіночий рай»
11:50 Телепродаж 12:25 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:10,
22:15 Святі та грішні 14:20
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 15:10 #ВУКРАЇНІ
15:45 Бюджетники 16:15 Д/ц
«Особливий загін» 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:20 Тема
дня 19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «СуперЧуття» 20:30 Д/ц «Дикі тварини»
21:30, 23:50 UA:Спорт 21:40
Наші гроші

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20, 12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Міняю жінку»
14:30 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор Віра»
22:45 «Одруження наосліп»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05,
12.25 Т/с «Мене звати Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай
мою руку» 13.50 Т/с «Дурна
кров» 14.45, 15.40 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 19.00, 02.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна
війни» 23.45 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА І
ДОКТОРА ВАТСОНА. СКАРБИ
АГРИ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення» 12+
23:20 Контролер

СТБ
06:00, 08:50 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
07:00 Все буде добре!
11:35 МастерШеф 12+
15:25 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Сліпа»
18:55 Один за всіх 16+
20:05, 22:45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі»
23:00 Т/с «Подвійне життя»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00 Теорія змови
10:55, 13:15 Х/ф «КОРОЛІ
БОУЛІНГУ»
13:30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСЬКЕ
ТАКСІ»
15:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач-4»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
22:50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:10 Вар’яти 12+
09:30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
11:00 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
13:00 Шалена зірка 12+
15:00, 19:00 Хто проти
блондинок? 12+
21:10 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ»
23:30 Х/ф «САГА ПРО
ЧУДОВИСЬКО»

2+2
06:00, 07:50 Т/с «Удар у
відповідь-6»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Помста природи»
13:20 Х/ф «ГЕРОЙ»
15:15 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
19:25, 20:20 Т/с «Карпатський
рейнджер»
21:20, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-7»
22:00 Т/с «CSI: Місце
злочину-8»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 17:50, 20:05,
22:25 Топ-матч 06:10 Сельта Реал. Чемпіонат Іспанії 08:10
Фіорентина - Рома. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Yellow. Прем’єра
10:20 Олександрія - Шахтар.
Чемпіонат України 12:05
Ліверпуль - Зальцбург. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:50 Лугано Динамо (К). Ліга Європи УЄФА
15:50 Реал - Галатасарай (2000
/ 2001) Золота колекція Ліги
чемпіонів 17:40 Yellow 18:00
Ліверпуль - Арсенал. 1/4 фіналу
(2007 / 2008) Золота колекція
Ліги чемпіонів 19:50 «LALIGA
ZAP» 5 епізод. Чемпіонат
Іспанії 20:30 Передмова до
матчу «Спартак-Динамо (К)»
(1994 /95). Золота Колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
20:35 Спартак - Динамо (К)
(1994/1995). Золота Колекція
Ліги чемпіонів з А. Шевченком
22:40 Селтік - Барселона. 1/8
фіналу (2007/ 2008 ) Золота
колекція Ліги чемпіонів

МЕГА

ТЕТ

06.00 Бандитський Київ
08.25, 01.30 Правда життя
09.25, 00.20 Речовий доказ
10.35, 18.00 Фестивалі планети
11.05 Ремесло
за призначенням
11.35, 17.00 Сіяя: з нами у дику
природу
12.35 Боротьба за виживання
13.35 Прихована реальність
14.25, 19.50 Гучна справа
15.15, 23.30 Загадки Всесвіту
16.10, 21.45 Життя після людей
19.00 Містична Україна
20.45 Історія світу
22.30 Дикі тварини
02.30 Прокляття відьом

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 16.00, 17.00, 19.30
Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу
в Одесі
09.00, 15.30, 21.00 Танька і
Володька
10.00, 18.30 СуперЖінка 2
11.00, 17.30 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ»
16.30 Країна У
22.00 Т/с «Кухня»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
09:10, 19:10 «Орел і Решка. На
краю світу»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:30, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

НТН
05.05 «Top Shop» 06.05
Х/ф «КОМУ ВГОРУ, КОМУ
ВНИЗ» 07.50, 16.50, 20.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК» 10.35, 22.30 Т/с
«Міст» (16+) 12.50 «Свідок.
Агенти» 14.00 «Правда
життя» 15.05 «Правда життя.
Професійні байки» 18.20
«Будьте здоровi» 19.30
«Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Чорний пірат»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
09:30 Т/с «Жіночий рай» 11:50
Телепродаж 12:25 Д/ц «Аромати
Колумбії» 13:10 Енеїда 14:20
Д/ц «Аромати Південної Африки»
15:10 Святі та грішні 16:15 Д/ц
«Особливий загін» 17:30 Наші
гроші 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Супер-Чуття» 20:30
Д/ц «Дикі тварини» 21:30, 23:50
UA:Спорт 21:40 Дрогорбич
101/1 22:40 Бюджетники

11:00 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
13:00 Шалена зірка 12+
15:20, 19:00 Суперінтуїція 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ»
23:10 Х/ф «ТЕМНІ КОРИДОРИ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
08.15, 01.30 Правда життя
09.40, 00.20 Речовий доказ
10.50, 18.10 Фестивалі планети
11.50, 17.10 Сіяя: з нами у дику
природу
12.50, 22.30 Дикі тварини
13.50 Прихована реальність
14.40, 19.55 Гучна справа
15.30, 23.30 Загадки Всесвіту
1+1
16.20, 21.45 Життя після людей
19.10 Містична Україна
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
20.45 Історія світу
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 02.30 Великі українці
19:30 ТСН: «Телевізійна 05.10 Бізнес на залякуванні
служба новин»
К-1
09:25, 18:00 «Життя відомих
06:30 «TOP SHOP»
людей 2020»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
10:20 «Життя відомих людей»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:20, 12:20, 12:55 «Любий, ми
09:10, 19:10 «Орел і Решка. На
переїжджаємо»
краю світу»
13:15 «Міняю жінку»
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
14:30 «Світ навиворіт - 2: Індія»
реліквіями»
15:25, 17:10 Т/с «Величне
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
століття. Роксолана»
Морський сезон»
19:00 «Секретні матеріали 2020»
15:30, 22:00 «Орел і Решка.
20:45, 21:45 Т/с «Доктор Віра»
Перезавантаження.
22:45, 23:50 «Світ навиворіт 11:
Америка»
Китай»

ІНТЕР

2+2

06:00, 07:50 Т/с «Удар у
05.30, 22.00 «Слідство вели...
відповідь-6»
з Леонідом Каневським»
09:30, 18:15 «Спецкор»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
17.40 Новини 07.10, 08.10,
10:50, 17:15 «Загублений світ»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05,
13:45 «Помста природи»
12.25 Т/с «Мене звати Мелек»
13:55 Х/ф «УРАГАН 500 МИЛЬ
13.00 Т/с «Не відпускай мою
НА ГОДИНУ»
руку» 13.50 Т/с «Дурна кров»
15:25 Х/ф «ГРА СМЕРТІ»
14.45, 15.40 «Речдок» 16.35
19:25, 20:20 Т/с «Карпатський
«Речдок. Особливий випадок.
рейнджер»
Фатальна пристрасть» 18.00,
21:20, 23:45 Т/с «CSI: Місце
19.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується
злочину-8»
кожного» 20.00 «Подробиці»
22:55 Т/с «CSI: Місце злочину-7»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.45
ФУТБОЛ-1
Х/ф «РОЗМАХ КРИЛ» 03.05
06:00, 08:00, 17:40, 20:15 Топ«Орел і Решка. Шопінг» 04.55
матч 06:10 Вальядолід - Гранада.
«Телемагазин»
Чемпіонат Іспанії 08:10 Наполі
- Інтер. Чемпіонат Італії 10:00,
УКРАЇНА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
10:10 Львів - Динамо. Чемпіонат
Україною
України 12:00 Генк - Ліверпуль.
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Ліга чемпіонів УЄФА 13:45,
23:00 Сьогодні
20:05 Yellow 13:55 Динамо (К) 09:30 Зірковий шлях
Копенгаген. Ліга Європи УЄФА
11:20 Місія: краса
15:50 Баварія - Реал. 1/4 фіналу
12:20 Реальна містика
(2001 / 2002 ) Золота колекція
14:20, 15:30 Агенти
Ліги чемпіонів 18:00 Реал справедливості 12+
Динамо (К) (1999 / 2000 ) Золота
17:00 Історія одного злочину 16+
колекція Ліги чемпіонів 19:50
20:10 Ток-шоу «Говорить
«LALIGA ZAP» 5 епізод. Чемпіонат
Україна»
Іспанії 20:30 Передмова до
21:00 Т/c «Зречення» 12+
«ПСЖ - Барселона» (2016 /2017).
23:30 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ
Золота колекція Ліги чемпіонів
КВИТОК»
20:40 ПСЖ - Барселона. 1/8
фіналу (2016 /2017). Золота
СТБ
колекція Ліги чемпіонів 22:40
06:00, 09:10 Т/с «Коли ми
Барселона - ПСЖ. 1/8 фіналу
вдома. Нова історія»
(2016 /2017). Золота колекція
07:00 Все буде добре!
Ліги чемпіонів
08:50 Т/с «Коли ми вдома»
11:00 МастерШеф 12+
ТЕТ
14:35 Хата на тата 12+
06.00 ТЕТ Мультиранок
17:25, 21:55 Відлік часу
08.00, 16.00, 17.00, 19.30
17:30, 22:00 Вікна-Новини
Одного разу під
18:00 Т/с «Сліпа»
Полтавою
18:55 Один за всіх 16+
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу
20:05, 22:45 Т/с «Ніщо не
в Одесі
трапляється двічі»
09.00, 15.30, 21.00 Танька і
23:00 Т/с «Подвійне життя»
Володька
10.00, 18.30 СуперЖінка 2
ICTV
11.00, 17.30 4 весілля
05:40, 10:05 Громадянська
12.00 Панянка-селянка
оборона
14.00 Х/ф «ЕЛВІН ТА
06:30 Ранок у великому місті
БУРУНДУКИ 2»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 16.30 Країна У
Факти
22.00 Т/с «Кухня»
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:55 Х/ф «ЧОРНІ МІТКИ»
НТН
12:35, 13:20 Х/ф «ПЛЯЖ»
05.05 «Top Shop» 06.05 Х/ф
15:15, 16:20, 21:25 Т/с
«ЛЮБИ МЕНЕ» (16+) 07.55,
«Нюхач-4»
16.50, 20.50 «Випадковий свідок»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
20:15 Секретний фронт
22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф «ДО
23:10 Х/ф «У ПЕКЛІ»
ЧОРНОГО МОРЯ» 10.25, 22.30
НОВИЙ КАНАЛ Т/с «Міст» (16+) 12.50 «Будьте
здоровi» 14.05 «Правда життя»
06:00, 07:05 Kids Time
15.15 «Правда життя. Професійні
06:05 М/с «Том і Джеррі»
байки» 18.20 «Вартість життя»
07:10 Вар’яти 12+
19.30 «Легенди карного
09:20 Х/ф «БЕТХОВЕН 2»
розшуку»

ЧЕТВЕР, 26 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Чорний пірат»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
09:30 Т/с «Жіночий рай»
11:50 Телепродаж 12:25 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:20
Д/ц «Аромати Південної
Африки» 15:10 Енеїда 16:15
Д/ц «Особливий загін» 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «СуперЧуття» 20:30 Д/ц «Дикі тварини»
21:30, 23:50 UA:Спорт 21:40
Схеми. Корупція в деталях
22:15 Т/с «Епоха честі»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20, 12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Міняю жінку»
14:30 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45, 21:45 Т/с «Доктор Віра»
22:30 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05,
12.25 Т/с «Мене звати Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай
мою руку» 13.50 Т/с «Дурна
кров» 14.50, 15.40 «Речдок»
16.40 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»

18.00, 19.00, 01.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна війни»
23.45 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
03.00 «Орел і Решка. Шопінг»
05.00 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/c «Зречення» 12+
23:20 Слідами

СТБ
06:00, 10:20 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
07:00 Все буде добре!
08:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:15 МастерШеф 12+
14:50 Хата на тата 12+
17:25, 21:55 Відлік часу
17:30, 22:00 Вікна-Новини
18:00 Т/с «Сліпа»
18:55 Один за всіх 16+
20:05, 22:45 Т/с «Ніщо не
трапляється двічі»
23:00 Т/с «Подвійне життя»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00 Секретний фронт
10:50, 13:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
13:35 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК»
15:10, 16:20, 21:25 Т/с
«Нюхач-4»
17:50 Т/с «Рішає Оністрат»
20:15 Антизомбі. Дайджест
22:15 Х/ф «ОДИНАК»

П’ЯТНИЦЯ, 27 БЕРЕЗНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Вар’яти 12+
09:10 Х/ф «ЗАТУРА»
11:00 Т/с «Завзяті
домогосподарки»
13:00 Шалена зірка 12+
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК:
ЧАСТИНА 1»
23:10 Х/ф «ОСЕЛЯ ТІНЕЙ»

21:20, 22:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-8»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 17:40, 20:05 Топматч 06:10 Реал - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії 08:10 Рома
- Ювентус. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Шахтар - Карпати.
Чемпіонат України 11:55, 22:20
Yellow 12:05 Ліверпуль - Наполі.
Ліга чемпіонів УЄФА 13:50
Копенгаген - Динамо (К). Ліга
МЕГА
Європи УЄФА 15:50 Реал Баварія. 1/4 фіналу (2001 / 2002)
06.00 Бандитський Київ
Золота колекція Ліги чемпіонів
08.35, 01.30 Правда життя
18:00 Янг Бойз - Ліверпуль
09.35, 00.20 Речовий доказ
10.45, 18.05 Фестивалі планети (2012 / 2013) Ліга Європи УЄФА
19:50 «LALIGA ZAP» 5 епізод.
11.45 Сіяя: з нами у дику
природу
Чемпіонат Іспанії 20:30 Дніпро 12.45, 17.05, 22.30 Дикі
Наполі (2012 / 2013) Ліга Європи
тварини
УЄФА 22:40 Челсі - Бордо (2008
13.45 Прихована реальність
/ 2009) Золота колекція Ліги
14.35 Секретні території
чемпіонів
15.25, 23.30 Загадки Всесвіту
16.15, 21.45 Життя після людей
ТЕТ
19.05 Містична Україна
06.00 ТЕТ Мультиранок
19.55 Битва цивілізацій
08.00, 16.00, 17.00, 19.30
20.45 Історія світу
Одного разу під
02.30 Бандитська Одеса
Полтавою
08.30, 09.30, 23.00 Одного разу
К-1
в Одесі
06:30 «TOP SHOP»
09.00, 15.30, 21.00 Танька і
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
Володька
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00, 18.30 СуперЖінка 2
09:10, 19:10 «Орел і Решка. На
11.00, 17.30 4 весілля
краю світу»
12.00 Панянка-селянка
11:00, 17:25 Т/с «Мисливці за
14.00 Х/ф «ЕЛВІН І
реліквіями»
БУРУНДУКИ 3»
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
16.30 Країна У
Морський сезон»
22.00 Т/с «Кухня»
15:30, 22:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 Т/с «Удар у відповідь-6»
07:50 Х/ф «ЕДДІ «ОРЕЛ»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ПОТОП»
15:20 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ»
19:25, 20:20 Т/с «Карпатський
рейнджер»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф
«КАПІТАН КРОКУС» 07.55,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЖИВІТЬ У РАДОСТІ» 10.25,
22.30 Т/с «Міст» (16+) 12.50
«Вартість життя» 14.05, 18.20
«Правда життя» 15.15 «Правда
життя. Професійні байки» 19.30
«Легенди карного розшуку»

06:00 М/с «Попелюшка»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно!
07:00, 08:00, 09:00, 21:00
Новини 09:30 Енеїда 10:35
М/с «Книга джунглів» 12:10
Телепродаж 12:45, 21:20
Д/ц «Дикі тварини» 13:55
Бюджетники 15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц
«Погляд з середини» 17:35
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
«Особливий загін» 20:25 Д/ц
«Світ дикої природи» 22:00
Х/ф «ВУЛКАН»

1+1
06:05, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 Х/ф «МЕНІ Б У НЕБО»
12:00 Х/ф «1+1»
14:05 Х/ф «ІГРИ РОЗУМУ»
16:40 «Вечірній квартал»
18:30 «Розсміши коміка 2020»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25 «Українські сенсації
2020»
21:30 «Вечірній квартал 2020»
23:25 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.30 «Чекай на мене. Україна»
07.10 «Слово Предстоятеля»
07.15 Х/ф «ДВОЄ ПІД
ОДНІЄЮ ПАРАСОЛЬКОЮ»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРІ»
13.00 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 14.50 Т/с
«Страсті по Зінаїді» 20.00,
02.15 «Подробиці» 20.30
«Крутіше всіх. Краще» 22.25
Т/с «Однолюби» 02.45 Х/ф
«ЗНИКЛА ГРАМОТА» 04.55
«Орел і Решка. Шопінг»

УКРАЇНА

МЕГА

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00, 15:20 Т/c «Зречення»
12+
17:00, 21:00 Т/c «Слідуючи за
серцем»
20:00 Головна тема
23:00 Т/c «Найкращий друг
сім’ї»

06.00 Бандитський Київ
07.15, 00.25 Містична Україна
08.05, 18.30 Місця сили
09.40 Речовий доказ
10.50, 22.35 Гучна справа
11.45 Історія світу
12.45 Загадки Всесвіту
13.40 Загублені цивілізації
15.30, 23.25 Дикі тварини
21.00 101 річ, що змінила світ
01.20 Теорія змови

СТБ
06:00 Все буде смачно!
06:55 Прокинься з Ектором!
08:45 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
ПРОЩАВАЙ»
10:35 Т/с «Ніщо не трапляється
двічі»
19:00 МастерШеф
Професіонали 12+
22:25 Хата на тата 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Особливості
національної роботи
06:35 Т/с «Відділ 44»
08:20 Перше, друге і компот!
09:10 Т/с «Дільничний з ДВРЗ»
13:00 Дизель шоу 12+
14:40 Т/с «Нюхач-4»
19:10 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
20:55 Х/ф «ГОДИНА ПІК-2»
22:35 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКА
ІСТОРІЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:40 Вар’яти 12+
09:50 Хто зверху? 12+
13:50 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
15:50 Х/ф «БЕТХОВЕН 4»
17:30 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
19:30 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин Змій»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ»
23:55 Х/ф «САГА ПРО
ЧУДОВИСЬКО»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 18:00 «Життя відомих
людей 2020»
10:20 «Життя відомих людей»
11:20, 12:20, 12:55 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:15 «Міняю жінку»
14:30 «Світ навиворіт - 2: Індія»
15:30, 17:10 Т/с «Величне
століття. Роксолана»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:25, 22:30 «Ліга сміху 2020»

ІНТЕР
05.30, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05,
12.25 Т/с «Мене звати Мелек»
13.00 Т/с «Не відпускай мою
руку» 13.50 Т/с «Дурна кров»
14.50, 15.40, 23.45 «Речдок»
16.35 «Речдок. Особливий
випадок. Фатальна пристрасть»
18.00, 01.35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці тижня» 03.00 Д/п

«Прокляття Скіфських курганів»
03.50 Х/ф «ЇХАЛИ МИ,
ЇХАЛИ...» 05.00 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Реальна містика
12:20, 15:30 Т/c «Мій милий
знайда»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06:40 Хата на тата 12+
15:20, 18:00, 19:00 Холостяк
12+
17:30, 22:00 Вікна-Новини
21:55 Відлік часу
22:45 Небачене Євробачення
2020
23:00 Т/с «Подвійне життя»

21:10 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
2»
23:20 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 01.30 Правда життя
09.40, 00.20 Речовий доказ
10.50, 18.10 Фестивалі
планети
11.50 Заборонена історія
12.45, 22.30 Дикі тварини
13.45 Прихована реальність
14.35, 17.15 Гучна справа
15.25, 20.45 Історія світу
16.25, 21.45 Життя
після людей
18.40 Ремесло
за призначенням
19.10 Містична Україна
19.55 Секретні території
23.30 Загадки Всесвіту

К-1

06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Гарфілд Шоу»
08:15 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
09:10, 19:10 «Орел і Решка. На
краю світу»
05:40 Громадянська оборона
11:00 Т/с «Мисливці за
06:30 Ранок у великому місті
реліквіями»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
14:30, 21:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Морський сезон»
новини
15:30, 22:00 «Орел і Решка.
10:05 Антизомбі. Дайджест
Перезавантаження.
11:35, 13:20 Х/ф «ПЛЯЖ»
Америка»
14:15, 16:20 Х/ф «ПОЛІТ
17:35 Х/ф «ШАЛЕНІ
ФЕНІКСА»
ВИКЛАДАЧІ»
16:55 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
У ПОШУКАХ СПИСА
2+2
ДОЛІ»
20:05 Дизель шоу 12+
06:00 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
22:45 Скетч-шоу «На трьох» 16+
ЕЛЕМЕНТ»
07:55 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
НОВИЙ КАНАЛ
СКАРБ»
06:00, 07:00 Kids Time
09:30, 18:15 «Спецкор»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
07:05 Вар’яти 12+
10:50, 17:20 «Загублений світ»
09:50 Діти проти зірок
12:45 «Цілком таємно-2016»
12:00 Х/ф «СУТІНКИ»
13:10 Х/ф «100 ГРАДУСІВ
14:10 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НИЖЧЕ НУЛЯ»
НОВИЙ МІСЯЦЬ»
14:55 Х/ф «МІЦНИЙ
16:50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ГОРІШОК»
ЗАТЕМНЕННЯ»
19:25 Х/ф «МІЦНИЙ
19:00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ГОРІШОК-3»
СВІТАНОК:
21:55 Х/ф «БУНТ»
ЧАСТИНА 1»
23:40 Х/ф «БОЙОВІ ПСИ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 17:50 Топ-матч 06:10
Осасуна - Барселона. Чемпіонат
Іспанії 08:00, 17:40 Yellow 08:10
Інтер - Аталанта. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:10 Ворскла - Львів.
Чемпіонат України 12:00
Зальцбург - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:50 Мальме
- Динамо (К). Ліга Європи УЄФА
15:50 Реал - МЮ. 1/4 фіналу
(2002 / 2003) Золота колекція
Ліги чемпіонів 18:00 Лаціо Аталанта. Чемпіонат Італії 19:45
«Суперматч» (Фенербахче Бешикташ). Тревел-шоу 20:45
Барселона - Валенсія. Чемпіонат
Іспанії 22:40 Арсенал - Порту
(2007 / 2008) Золота колекція
Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.00, 19.30 Одного разу під
Полтавою
08.30, 09.30 Одного разу в
Одесі
09.00, 15.30 Танька і Володька
10.00, 18.30 СуперЖінка 2
11.00 4 весілля
12.00 Панянка-селянка
14.00 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ»
16.00 Країна У
16.30 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2»
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
(16+)
23.00 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
МАРШАЛ» (18+)

НТН
05.05 «Top Shop» 06.05 Х/ф
«СИЦИЛІЙСЬКИЙ ЗАХИСТ»
07.50, 16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
Х/ф «ЗАГІН ОСОБЛИВОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ» 10.30, 22.30
Т/с «Міст» (16+) 12.50 «Правда
життя» 15.10 «Правда життя.
Професійні байки» 18.20
«Таємниці світу» 19.30 «Легенди
карного розшуку»

НЕДІЛЯ, 29 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 28 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Чорний пірат»
06:30, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:15 Новини
09:30 Т/с «Жіночий рай»
11:50 Телепродаж 12:25 Д/ц
«Аромати Колумбії» 13:10
Д/ц «Браво, шеф!» 14:20 Д/ц
«Аромати Чилі» 15:10 UA:Фольк.
Спогади 16:15 Д/ц «Особливий
загін» 17:30 Схеми. Корупція в
деталях 17:55 VoxCheck 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц
«Супер-Чуття» 20:30 Д/ц «Дикі
тварини» 21:30, 23:50 UA:Спорт
21:40 Перша шпальта 22:15
Т/с «Епоха честі»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Земля до початку
часів»
10:45 Х/ф «ДЖУНГЛІ:
У ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
12:35 Х/ф «ШАЛЕНІ
ВИКЛАДАЧІ»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «СЕКСОГОЛІК»

2+2
06:00, 08:00 «Загублений світ»
07:00 «ДжеДАІ 2019»
12:40 Х/ф «БУНТ»
14:15 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»
16:30 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-3»
19:00 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4»
21:35 Х/ф «РОЗПРАВА»
23:15 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
ПРОТИ ГІГАНТСЬКОГО
ВОСЬМИНОГА»

10:10 «Суперматч» (Барселона
- Реал). Тревел-шоу. Прем’єра
11:10 Yellow. Прем’єра 11:20
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020.
Прем’єра 12:00 Атлетіко Ліверпуль. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:50 Динамо
(К) - Лугано. Ліга Європи УЄФА
15:50 Боруссія (Д) - Шальке
(2012 / 2013) Чемпіонат
Німеччини 18:00 Шахтар Динамо (2011 / 2012) Чемпіонат
України 19:50 «Бундесліга
weekly». Чемпіонат Німеччини
20:20 Yellow 20:30 Португалія
- Україна. Відбір до ЄВРО- 2020
22:40 Ліверпуль - ПСВ (2008/
2009) Золота колекція Ліги
чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.30 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ»
13.10 Х/ф «ЕЛВІН ТА
БУРУНДУКИ 2»
14.50 Одного разу в Одесі
16.40 Х/ф «ДРУГИЙ,
НАЙКРАЩИЙ
ЕКЗОТИЧНИЙ
ГОТЕЛЬ «МЕРІГОЛД»
(16+)
19.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під
Полтавою
22.00 Ігри Приколів
23.00 Країна У

НТН

05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ЗВОРОТНОГО ШЛЯХУ
НЕМАЄ» 10.05 Х/ф «ЄДИНА
ДОРОГА» 12.00 «Легенди
карного розшуку» 15.35
ФУТБОЛ-1
«Випадковий свідок» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00
06:00, 08:00, 11:50, 17:40,
«Свідок» 19.30 Х/ф «СІМ
22:20 Топ-матч 06:10
СТАРИХ І ОДНА ДІВЧИНА»
Вільярреал - Реал. Чемпіонат
Іспанії 08:10 Лаціо - Рома (2012 21.10 Х/ф «ДРАКОНИ
/ 2013) Чемпіонат Італії 10:00, НАЗАВЖДИ» (16+) 23.00 Х/ф
«НЕПРИБОРКАНИЙ» (16+)
15:40, 22:30 Футбол NEWS

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Попелюшка» 06:30,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 09:30
Енеїда 10:35 М/с «Книга
джунглів» 12:10 Телепродаж
12:45 Д/ц «Дикі тварини» 13:55
Бюджетники 15:00 UA:Фольк
16:00 #ВУКРАЇНІ 17:00 Д/ц
«Погляд з середини» 17:35
Т/с «Епоха честі» 19:20 Д/ц
«Особливий загін» 20:25 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:20
Розважальна програма з
Майклом Щуром 22:00 Х/ф
«ПЛЕМ’Я»

1+1
06:00 Мультфільм
06:10, 07:05 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт 11: Китай»
10:40 «Великі випуски з Антоном
Птушкіним»
11:45 Т/с «Доктор Віра»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Голос країни 10»
22:10 Х/ф «БАНДИ НЬЮЙОРКА»

13:10 Т/c «Строк давнини» 12+
17:00, 21:00 Т/c «Любов під
мікроскопом» 12+
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/c «Квіти від Лізи» 16+

СТБ
05:55 Прокинься з Ектором!
06:50 Х/ф «БІЛІ РОСИ»
08:25 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
11:10 МастерШеф
Професіонали 12+
16:20 Хата на тата 12+
19:00 Слідство ведуть
екстрасенси 16+
19:55 Один за всіх 16+
22:00 Таємниці ДНК 16+
22:55 Детектор брехні

ICTV

05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:45, 12:45, 18:45 Факти
06:10 Теорія змови
07:00 Антизомбі. Дайджест
07:55, 09:45 Громадянська
оборона
08:50 Секретний фронт.
Дайджест
10:35, 13:00 Т/с «Відділ 44»
13:35 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
ІНТЕР
У ПОШУКАХ СПИСА
ДОЛІ»
06.10 Х/ф «КОРСИКАНЕЦЬ»
15:15 Х/ф «ГОДИНА ПІК»
08.00 «уДачний проєкт» 09.00
17:05 Х/ф «ГОДИНА ПІК-2»
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
20:30 Х/ф «ГОДИНА ПІК-3»
і Решка. Дива світу 2» 11.00
22:10 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
«Орел і Решка. Божевільні
ПЕРЕВІЗНИК»
вихідні» 12.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження» 13.00 «Орел 23:55 Х/ф «ЖИТТЯ ГІРШЕ
ЗВИЧАЙНОГО»
і Решка» 14.00 «Орел і Решка.
На краю світу» 14.50 Т/с «Не
НОВИЙ
КАНАЛ
відпускай мою руку» 16.30 Т/с
«Дурна кров» 20.00 «Подробиці» 06:00 Вар’яти 12+
20.30 Х/ф «К-19» 23.10 Х/ф
07:20 Від пацанки до панянки
«БЕРЕЖИСЬ АВТОМОБІЛЯ»
16+
01.00 «Речдок» 03.15 «Орел
09:25, 11:15 Kids Time
і Решка. Шопінг» 04.55
09:30 М/ф «Прогулянки з
«Телемагазин»
динозаврами»
11:20 Х/ф «БЕТХОВЕН 3»
УКРАЇНА
13:20 Х/ф «СНІГОВІ ПСИ»
06:30 Сьогодні
15:20 Х/ф «МЕСНИКИ»
07:30 Зірковий шлях
18:20 М/ф «Альоша Попович і
09:20 Т/c «Слідуючи за серцем»
Тугарин Змій»

19:50 М/ф «Добриня Микитич та
Змій Горинич»
21:00 Х/ф «МЕСНИКИ: ЕРА
АЛЬТРОНА»
23:50 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.25, 00.30 Містична Україна
08.15, 18.30 Місця сили
09.55 Речовий доказ
11.05, 22.40 Секретні території
11.55 Історія світу
13.55 101 річ, що змінила світ
15.30 Дикі тварини
16.30 Суперчуття
20.10 У пошуках істини
21.00 Загублені цивілізації
23.30 Сіяя: з нами у дику
природу
01.20 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:50 М/с «Земля до початку
часів»
08:30 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Оллі та скарби
піратів»
10:35 М/ф «Земля до початку
часів»
11:50 М/ф «Земля до початку
часів 2: Пригоди у
Великій Долині»
13:10 Х/ф «ДЖУНГЛІ:
У ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00, 09:25 «Загублений світ»
07:55 «ДжеДАІ 2019»
11:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
ПЕРЛИНИ НАГА»
13:25 Х/ф «ЗАГАДКИ
СФІНКСА»
15:15 Х/ф «ХРАМ ЧЕРЕПІВ»
17:10 Х/ф «ЛЕГЕНДИ:
ГРОБНИЦЯ ДРАКОНА»
18:55 Х/ф «ЧИСТИЛЬНИК»
20:50 Х/ф «ТРИ ІКСА»
23:00 Т/с «Відплата»

ФУТБОЛ-1
06:00 Барселона - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії 07:45
«Бундесліга weekly». Чемпіонат
Німеччини 08:15 Рома - Лаціо
(2012 / 2013) Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 23:00 Футбол
NEWS 10:10 Львів - Шахтар.
Чемпіонат України 12:00
Ліверпуль - Атлетіко. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 14:30,
23:10 «Суперматч» (Барселона Реал). Тревел-шоу 15:25, 22:20
Yellow 15:50 Шальке - Боруссія
(Д) (2012 / 2013 ) Чемпіонат
Німеччини 17:40, 20:05 Топ-матч
18:00 Шахтар - Динамо (2012 /
2013) Чемпіонат України 19:50
«LALIGA ZAP» 5 епізод. Чемпіонат
Іспанії 20:30 Люксембург Україна. Відбір до ЄВРО- 2020
22:30 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.30 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ 3»
12.00 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ»
13.45 Сімейка У
17.15 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3:
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
(16+)
19.00 Танька і Володька
21.00 Одного разу під Полтавою
22.00 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
МАРШАЛ» (18+)

НТН
05.15 «Легенди бандитської
Одеси» 05.35 Х/ф «ЗАГІН
ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ»
07.00 «Страх у твоєму домі»
10.40 Х/ф «СІМ СТАРИХ І ОДНА
ДІВЧИНА» 12.15 Х/ф «СТАРА,
СТАРА КАЗКА» 14.00 Х/ф
«ВАТАЖОК МАФІЇ» 17.10 Х/ф
«ДРАКОНИ НАЗАВЖДИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАСУДЖЕНИЙ»
20.45 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
ПЛАВАННЯ» 22.30 Х/ф
«СКАЖЕНІ» (16+)
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n Уроки пандемії
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n Такі реалії…

Фото із фейсбук-сторінки Світлани МАЗУРЧАК.

«Краще перетерпіти,
аніж сотнями хоронити людей…»
Фото rbc.ua.

Не працюють
магазини, ринки
і не курсує транспорт…
Із цим доводиться
змиритися, знаючи,
що від обмежувальних
заходів, від нашої
самодисципліни
й відповідальності
залежить шанс вижити

У цих тюльпанах на дорозі – невимовний біль втрати.

Оксана КРАВЧЕНКО

Спокусились
на безплатні квіти...

ЯК ДОВГО COVID-19
ТРИМАТИМЕ НАС
В ОБЛОЗІ?

Карантинні заходи діють
до 3 квітня. Втім, термін обмежень можуть і продовжити.
Все буде залежати від ситуації з поширенням інфекції. Також є ймовірність введення в
Україні надзвичайного стану,
повідомив під час брифінгу
заступник голови МОЗ, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Тішитися відносним благополуччям офіційної статистики не випадає. Позавчора
вранці повідомляли про 7 випадків зараження коронавірусом в Україні, а вже увечері
того ж дня стало відомо про
14 хворих із лабораторно підтвердженим COVID-19, з них
2 померло. Зокрема, найбільше інфікованих у Чернівецькій
області (10), Житомирській
(1), Київській (1) та місті Києві
(2). Серед виявлених — особи віком 31, 10, 18 літ, двоє
дітей віком рік і десять місяців
та шість місяців. За кордоном
від коронавірусу лікуються 12
українців, перебувають на карантині 744.
У нашій області хворих, на

щастя, не зареєстровано, у
трьох осіб попередній небезпечний діагноз не підтвердився. Вчора вранці у Волинську

обласну інфекційну лікарню
госпіталізували одного чоловіка із підозрою на коронавірус,
це громадянин Туреччини.
Зрозуміло, кожен новий
день приноситиме нам все
тривожніші дані про поширення інфекції. Повідомлення з європейських країн, де
коронавірус уже показав свій
підступний характер повною
мірою, прогнози вчених, які
припускають, що сумним
результатом нинішньої пандемії у світі може бути від

ніхто
ТАК
не КОХАВ

стелив квітами
місце трагедії, хотів дружину ніби
привітати з 8 Березня, щоб
вона як Ангел побачила — її
пам’ятають, люблять, сумують за нею… За пів години повернувся і помітив, як
пристойно одягнуті дівчата
тримали оберемки жовтих та
білих тюльпанів! Не залишилось нічого…» — написала у
фейсбуці Світлана Мазурчак.
Пост викликав чималу дискусію. Дехто захищає жінок:
мовляв, «хтось із вас думав,
що станеться з автомобілем,
який на швидкості заїде на
цю купу тюльпанів, та, не
дай Боже, ще й загальмує?
То про яку совість ви кажете?

«В

А жінці, що загинула, ті квіти
вже точно не потрібні. І це не
цинізм, це здоровий глузд».
Софія Швець, інженер служби розподільних
мереж «Волиньобленерго», загинула 21 лютого
2019 року на автодорозі в
селі Дачне. Аварія забрала і
життя водія таксі, яким жінка їхала разом із 9–літньою
донькою. Дівчинка тоді отримала травми. n
Е
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Читайте у березневому випуску іншого нашого видання

»

«Так ніхто не кохав»

volyn.com.uaa

Фото day.kyiv.ua.

Хто він –
останнє кохання
знаменитої
поетеси
Ліни Костенко?

19 березня 2020 року №3(17) Ціна 10 грн
Фото з родинного архіву
Іванни КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Іванна Климпуш-Цинцадзе:
«Місце моєї сили — на порозі
хати бабці та дідуся. Там
струменить така любов!»
вперше побачила справу «ворога народу» –
мого дідуся, і там були його листи до бабусі.
Він так ніжно до неї звертався: «Дорогенька
моя Лізонько», «Панно Лізо»...» с. 13—16

»

l ВАЖЛИВО!

Пам’ятайте: захисна маска не врятує
під час поцілунку від коронавірусу

»

Вже
у продажу!

Де черпає для себе
особливу силу
народна депутатка
Іванна КлимпушЦинцадзе?

Пам’ятайте: захисна
маска не врятує
під час поцілунку
від коронавірусу

l ОСОБИСТІСТЬ «Два роки тому в архіві СБУ я

с. 8

умовах загрози. Тим більше,
що пандемія коронавірусної
інфекції може затягнутися
на два роки, поширюючись
хвилями. Про це заявив глава
Інституту Роберта Коха (одна
з центральних науково–дослідних установ Німеччини,
підпорядкована міністерству
охорони здоров’я країни) Лотар Вілер. За його оцінкою,
в кінцевому підсумку перехворіти COVID-19 можуть 60–70%
населення Землі.
Закінчення на с. 9

Ірина ПАСІЧНИК

Р

ІСТОРІЯ НОМЕРА Хто він — останнє кохання знаменитої поетеси, якому

с. 2—5

15 до 68 мільйонів смертей,
спонукають задуматися над
важливістю карантинних заходів. Мусимо вчитися жити в

вчитися жити в умовах загрози. Тим більше,
« Мусимо
що пандемія коронавірусної інфекції може затягнутися
на два роки, поширюючись хвилями.
»

Ліна Костенко про Василя
Цвіркунова: «Я зустріла Людину,
якої чекала моя душа. Я його зразу
впізнала…»
присвятила рядки «спини мене отямся і отям /така любов буває раз в ніколи»?

300 тюльпанів, які
приніс на місце загибелі
дружини Софії Швець
(на фото) у селі Дачне
її чоловік, забрали
невідомі дівчата

На жаль, індивідуальних засобів захисту сьогодні не вистачає.

«Найважче бачити сльози
сина, чути від нього:
«Коли тато приїде
з війни?»

А ще краще – передплатіть – і, незважаючи
чи ні на які коронав
коронавіруси, друзі-поштарі
доставлять наше видання вам додому! Передплатний індекс: 60779.
«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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723932

Спеціальний
кореспондент
Власюк Людмила Миколаївна

723894

Фотокореспондент
Філюк Олександр Миколайович

720666
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