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«Диво на фронті?
Артснаряд
Артснаряд
р
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а ккапличка
апл
залишилася
залиши
цілісінькою»
цілісінь

Не всі діти (декотрі вже зі своїми сім’ями) змогли прийти на день народження мами,
та все одно компанія була чималенька.

«16 синів і дочок —
це дарунок Божий,
наше багатство й радість»
Лучани Надія й Михайло Хлистіки нещодавно відзначили 35-річчя шлюбу.
У них було коралове весілля. Ця назва тлумачиться так: корали мають властивість
швидко розростатися й утворювати рифи, тож і на цей ювілей
у подружжя повинна бути велика сім’я, багато онуків. Це ж якраз про наших
героїв, у яких вісім дочок і стільки ж синів!

с. 8 — 9

»

с. 12

Вітаємо!
мо!
22 травня 65-літній
тній ювілей святкуватиме чудова
дов
о а людина, житель Любешова
шова
а
Микола Петрович
рович
ХВЕСИК,
а 24 травня виповниться
вниться
40 років, як іменинник
ник став
на рушничок щастя із
з чарівною жінкою
Надією Анатоліївною.
ліївною
У цей прекрасний час
прийміть найщиріші вітання від нас.
Хай вас зігріває людська теплота
за все, що зробили за довгі літа!
Хай тримає міцно на землі
коріння нашої поваги і любові,
щоб вас минали сили злі,
щоб світ усміхався в обнові!
А ще бажаєм добре жити,
щоб внуки й правнуки зросли у вас,
щоб мали ви кого любити
і щоб любили міцно вас.
Хай
Х щедро доля зачарує світ
Здоров’ям, щастям, миром
і натхненням,
Щоб прожили ви сотню літ
Під Божим і людським благословенням.
З повагою сім’ї Сациків, Савчуків
і Домальчуків.

Р Е К Л А М А

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Наш YouTube-

канал

»

Наш Telegram-

канал

2

РІДНИЙ КРАЙ

21 травня 2020 Четвер

www.volyn.com.ua

Доброго дня
вам, люди!

22 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 05.01, захід — 20.49, тривалість дня — 15.48).
Місяць у Тельці, Близнятах. 30/1 дні Місяця.
Новий місяць
Іменинники: Микола, Килина, Гаврило.
23 ТРАВНЯ

Фото superagronom.com.

Сонце (схід — 05.00, захід — 20.50, тривалість дня — 15.50).
Місяць у Близнятах. 2 день Місяця.
Іменинники: Василь, Семен, Таїсія.
24 ТРАВНЯ

Фото Мирослави КОЗЮПИ.

Вічний пошук
бузкового щастя

Сонце (схід — 04.59, захід — 20.52, тривалість дня — 15.53).
Місяць у Близнятах. 3 день Місяця.
Іменинники: Кирило, Костянтин, Ростислав.
25 ТРАВНЯ

Хоч і холодна, весна дарує барви,
підфарбовує Луцьк білим, блідим
ліловим, фіолетовим і яскравим
пурпуровим, наче промовляє: депресію
геть! Карантинне місто пахне каштанами
і бузком

Сонце (схід — 04.58, захід — 20.53, тривалість дня — 15.55).
Місяць у Близнятах, Раці. 4 день Місяця.
Іменинники: Денис, Герман, Іван, Федір.
26 ТРАВНЯ

Мирослава КОЗЮПА

Сонце (схід — 04.57, захід — 20.54, тривалість дня — 15.57).
Місяць у Раці. 5 день Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Олександр, Макар, Георгій, Юхим.

У керамічному глечику радують мить бузкові кетяги, наповнюючи кімнату ароматом
наближення літа. Переповнюють бажання
знайти своє три- чи п’ятипелюсткове щастя,
і про всілякі обмеження забувається. Як джин
із пляшки, виринають із пам’яті дитячі мрії. Ой,
трохи переїли їх, тих відмінних від інших квіткових віночків, щоб найпотаємніше збулося…
А чи все реалізувалося? І як колись, знову перебираю чічку за чічкою у пошуках того талану.
І таке воно, те щастя, близьке. Ось тут, поруч,
на відстані руки заховалося в ароматі бузку.
Воно є — тільки понюхайте! Чуєте?

n Золоті слова
Три речі ніколи не повертаються
назад: час, слово, можливість. Тому
не втрачай часу, вибирай слова,
не проґав можливості.
КОНФУЦІЙ,
й філософ.
давньокитайський

Вишита сорочка

n

nСпробуйте —

Легкі короткочасні дощіі
змиють прохолодні ночі

не пошкодуєте!

«Біла пані Капустина
зав’язалась в сто
хустинок…»

21 травня — Всеукраїнський день вишиванки
Ігор ВИЖОВЕЦЬ

Вишита сорочка, мов нитки родини,
Різні покоління поєднає враз.
Вишита сорочка матері й дитини —
Оберіг здоров’я й щастя для всіх нас.

Найвідоміші і найпоширеніші
страви з ранньої білоголової —
салати. Та, крім них, можна
приготувати і шніцелі, і конвертики,
й оладки. Смакуватиме й пиріг
із молодою капустою
Інгредієнти: 1 невелика капустина,
250 мл майонезу, 30 мл олії, 3 яйця, 1 цибулина, 1 скл. борошна, кріп, зелена цибуля, сіль та перець — за смаком.
Приготування. Яйця збити із сіллю,
і, не перестаючи збивати, поступово додати майонез. Потім всипати просіяне борошно (тісто повинно вийти, як на оладки) і все перемішати. Капусту помити,
обсушити, пошаткувати, посолити, злегка
обім’яти, додати подрібнену зелену цибулю і кріп. Цибулю дрібно нарізати, спасерувати на олії та змішати з підготовленою капустою. Форму змастити маслом,
злегка присипати борошном, викласти половину тіста, на нього — капустяну начинку, а зверху — решту тіста. Випікати пиріг
у духовці за температури 180 °C до готовності (приблизно 40–60 хвилин).
А в «Цікавій газеті на вихідні»
за 21 травня знайдете чималу добірку рецептів наїдків
із капусти. І щотижня
»
у постійній рубриці «Пальчики обли+
жеш!» — цікаві факти
про їжу, нові страви
або ж незвичайні варіанти давно відопосуньтеся! Полтавщина
тепер має ще один бренд —
мих. Не пропустіть: Галушки,
«Котелевський коржик»!
28 травня — листкове
тісто і страви з нього!

Вишивала мати синові та доньці.
А в нитках барвистих — вся її любов:
Щоб зростали діти у добрі під сонцем,
Щоб під мирним небом їхній вік
пройшов.
Вишивала шовком ніжності із серця.
Із душі черпала пам’ять прабатьків:
Хай вона в сорочці щирістю
озветься,
І її щоб кожен зберегти зумів.
І не тільки в свято, а й простої днини
Рідна вишиванка сповнена надій.
Вишита сорочка — символ України,
В світі неповторний оберіг лиш твій.
с. Гредьки
Ковельського району.
Фото fs01.vseosvita.ua.

«Здібний учень»
Шахраї вміло відволікають увагу, тож обережно
ставтеся до пропозицій незнайомців

Фото unn.com.ua.

Як Олег Ляшко
подякував дружині
за сина

l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Цікава

Фото cheline.com.ua.

с. 2

ГА ЗЕТА

Мати ні на крок не відпускає від себе дівчинку.

Народила доньку
у 65 і вчить її...
жебракувати

на вих ідні
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l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото kolo.news.

Найстарішій матусі України Валентині Підвербній,
жительці Чернігова, сьогодні 73 роки. Її донька АннаМарія цьогоріч закінчує перший клас. Але жінку
з дитиною часто бачать у центрі міста, на автозаправці,
де вона просить гроші у водіїв
с. 5

»

l СВІТОВЕ ІМ’Я

Фото znaj.ua.

— Коли переказувала
кошти на картку, до мене
підійшов молодий хлопець
і запитав, чи вмію я користуватися платіжним
терміналом, — знайома
розповіла про свою пригоду. — Я здивувалася, бо там
нічого складного немає.
Зрештою, в освоєнні новинок молоді ще можуть
повчити старших.
Тим не менше, жінка пояснила молодикові, що і як.
Той ніби одразу все зрозумів і спробував вставити

дві купюри по 100 гривень.
А що ті були геть зім’яті,
то автомат їх не приймав
і виштовхував назад.
— А можете поміняти мені, бо мої щось
не бере, — попросив
хлопець.
Добре, що жінка була
не в тім’я бита і запропонувала обміняти гроші
в касі супермаркету, де й
відбувалася розмова.
Перевірка грошей на апараті, вочевидь, не входила у плани «здібного
учня», бо за секунду його
як вітром здуло.

Полтавчанка Оксана Дорошенко зробила ставку не на сучасну випічку, а на відродження давно забутої, і не прогадала.
Каже, це якраз та робота, від якої кайфуєш, не втомлюєшся і тільки надихаєшся.

Петро Прокопович завдяки щирій любові до своєї справи став
найвідомішим пасічником у світі.

Він дивує весь світ унікальним
етнорозписом і навіть оберігає
від ворожих куль

Оксана Дорошенко створила
успішний авторський проєкт,
в якому поєднала давні традиції
і сучасне їх втілення. Реалізувала
це все у випічці, яка тепер стала
візитівкою її краю

У СЕЛІ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ
ГЕКТАР ЗЕМЛІ ЧИ ФЕРМУ,
АБИ ВИЖИТИ
Розмальовані котики-коржики
пані Оксани такі милі, що один замовник із Нідерландів просив передати щиру подяку «цій дитині, яка
таке створила». Він не знав, що пече
і оздоблює такі обереги дипломований… юрист.

лося їхати додому, бо орендувати житло
в обласному центрі задорого.
«Раніше була впевнена, що ніколи не повернусь у своє селище,
бо сільська робота точно не для
мене, — розповідає про мінливості

квитком у світ
« Їїстали
… півники,

котики та пташки. Але
не звичайні, а їстівні.

Інна ПІЛЮК

Фото smachno.ua.

Сергій НАУМУК

І дивитися — око милує, і смакота —
язика проковтнеш!

Оксана Дорошенко родом із містечка Котельва. У Полтаві вчилася
на юридичному факультеті, працювала
помічником нотаріуса. Після вузу дове-

»

своєї долі. — Та коли мені запропонували в Котельві рівнозначну роботу,
погодилася. А повернувшись додому,
дихнула на повні груди. У мене відбулося перезавантаження свідомості,
і я зрозуміла, що в селі не обов’язково мати гектар землі чи ферму, аби
вижити. Тут можна реалізувати себе
у творчості й бути затребуваним».

Закінчення на с. 11

»

Заради українського
меду російський
імператор змінив проєкт
залізниці
Відомий на весь світ
винахідник рамкового вулика
Петро Прокопович (1775–1850)
міг бути мільйонером, але
натомість заснував першу
у світі школу пасічників

Інна ПІЛЮК

У

Фото 1576.ua.

країна стала найбільшим у світі виробником солодкого
продукту завдяки Петрові Прокоповичу (на малюнку).
Нині рамкою українського бджоляра послуговуються
мільйони пасічників в усьому світі. А придумав її чоловік уві сні!

Як це було — читайте на с. 6
НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Погода

22 травня, на теплого Миколи, сходіть
до церкви і не відмовте в допомозі нужденним,
інакше, вважали предки, у хаті на 7 літ
оселиться бідність. А ще цього дня краще
не брати до рук ножиць. Святий Микола
закінчує весну і знімає заборону на купання
у водоймах. Тільки не забувайте про правила
перебування на воді!
За прогнозом чергового синоптика Волинського
гідрометцентру Світлани Дриганюк, 22 травня —
мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Температура
повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, на поверхні
ґрунту заморозки 0 — мінус 3 градуси, вдень — 10–
15 вище нуля. За багаторічними спостереженнями,
найтепліше цього дня було у 2007 році — плюс 31,
найхолодніше — 1980-го, плюс 1 градус.
23 травня — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер північно-західний, 3–8 метрів за секунду. Нічна
температура повітря 0–5 градусів тепла, на поверхні
ґрунту заморозки від 0 до мінус 3 градусів, денна —
від 13 до 18 градусів вище нуля.
24 травня — хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі буде від 5 до 10 градусів тепла, а вдень — від
13 до 18 градусів вище нуля.
25 травня — хмарно з проясненнями, вночі без
опадів, вдень — невеликі короткочасні дощі. Вітер
західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі 5–10 градусів
тепла, вдень — 12–17 градусів вище нуля.
26 травня — мінлива хмарність, невеликі короткочасні дощі. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі
від 5 до 10 градусів тепла, вдень – 16–21 вище нуля.
У Рівному 22 травня — хмарно, без опадів.
Температура повітря від +4 вночі до +11 градусів
удень. 23-го травня перша половина дня буде ясною, а по обіді з’являться хмари. Без опадів. Повітря
за добу прогріється від 4 до 17 градусів. 24-го очікується дрібний дощ, увечері можливе прояснення.
Температура повітря уночі +10, удень +18 градусів.
25 травня переважатиме хмарна погода, можливий
дощ. Температура повітря вночі від 8 градусів тепла,
но і
вдень до 17 градусів вище нуля. Хмарно
з дрібним дощем буде 26 травня. Тем-пература повітря – 7–18 градусів тепла.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА .
Тел. 72–61–21

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд

n Уроки пандемії

На ранок 20 травня в Україні було зареєстровано
19 230 хворих на коронавірус, з них 564 людини померло.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЗА ДОБУ — ПОНАД
40 ІНФІКОВАНИХ,
ЧЕТВЕРО ВОЛИНЯН
ІЗ COVID-19
ПОМЕРЛО

З 25 травня буде дозволено відновити роботу
садочків, сказав головний
державний санітарний лікар України Віктор Ляшко
під час зустрічі з батьками,
які протестували біля Кабміну. Він також заявив, що
це відбуватиметься одночасно із запуском громадського транспорту. Але наголосив, що рішення про
послаблення обмежень
щодо кожного регіону ухвалюватиметься окремо,
залежно «від епідемічних
критеріїв». Ідеться про
рівень захворюваності
на COVID-19, заповненість
ліжок для інфікованих коронавірусом і кількість
проведених ПЛР-тестувань.
Підтвердив цю інформацію вчора під час
брифінгу й очільник МОЗ
Максим Степанов, повідомивши, що показники
аналізуватимуть 21 травня,
щоб із 22 числа визначитися, переходить область
до другого етапу чи ні. Попередньо йшла мова про
встановлення так званого
адаптивного карантину.
Була надія, що ми уникнемо негативного «присуду». Упродовж кількох
днів на Волині реєстрували всього по 10–15 нових
випадків COVID-19. Але
за попередню добу наша
область знову потрапила
у перші рядки антирейтингу: найбільшу кількість
інфікованих виявили на Буковині (54), у Києві (51)
та на Волині (41).
Зокрема, за офіційним повідомленням, станом на ранок 20 травня
у Ківерцівському райо-

ні додалося 24 хворих
із COVID-19, в Луцькому
районі –4, в м.Ковелі — 3,
по два — в Луцьку, Горохівському та Камінь-Каширському районах, по одному випадку зареєстровано
в Нововолинську, Іваничівському, Маневицькому
та Локачинському районах. Загалом же на Волині
налічується 676 інфікованих COVID-19. Одужало
168 осіб. 21 випадок захворювання завершився
летально.
Ситуація на Рівненщині виглядає ще складнішою чи, швидше,
об’єктивнішою. Сусіди
на вчорашній ранок зафіксували 1259 випадків

термінувати повернення
до звичного життя.
Та скептицизм зникає,
коли оприлюднюють такі
факти, як на вчорашньому брифінгу у Волинській
обласній державній адміністрації. За попередню
добу померло 4 волинян,
хворих на коронавірусну
інфекцію. Зокрема, жінка
з Ковеля, віком 65 років,
у якої була двобічна пневмонія і в якої нещодавно
COVID-19 убив 44-літнього сина, а ще один син
перебуває на лікуванні
з підозрою на коронавірус.
У Луцьку ця недуга забрала два життя — 84-річної
жінки та 31-літнього лучанина, в якого було хронічне

Волині налічується 676 інфікованих
« НаCOVID-19.
Одужало 168 осіб. 21 випадок
захворювання завершився летально.
захворювання на коронавірус. За добу, як повідомляють на сайті ОДА, виявили 55 нових інфікованих
COVID-19. На перевірці
в Рівненському обласному лабораторному центрі
та Центрі громадського
здоров’я було 432 зразки.
Там щоденно проводять
удвічі більше досліджень
методом ПЛР, ніж на Волині. Під особливо пильним
контролем здоров’я медиків. До речі, цими днями
у центральній лікарні Рівного коронавірус виявили
у 33 працівників.
Але ретельна і сумлінна робота вірусологів,
епідеміологів, сімейних
лікарів, які намагаються
відобразити реальну картину поширення інфекції,
схоже, у пересічних громадян радості не викликає.
Мовляв, через це можуть
продовжити карантин, від-

n Пряма мова
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України, на вчорашній
пресконференції у відповідь на
запитання, чи буде балотуватись ще
на один президентський термін:

« »

«Щиро? Однієї (каденції. – Ред.)
не вистачить... Я йду на один термін,
як і казав. Бачу, що робота складна,
ніхто «спасибі» не скаже, але якщо
буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати... Буду
думати, у мене є чим».

»

захворювання нирок.
НА СЛОВАХ:
МЕДИКАМ —
НАДБАВКИ,
ПАЦІЄНТАМ —
БЕЗКОШТОВНЕ
ЛІКУВАННЯ?

Під час учорашньої
прес-конференції і глава
держави не обминув важливої для людей теми. Володимир Зеленський зазначив, що уряд на своєму
засіданні розглядатиме
можливість відновити рух
громадського міського
та приміського транспорту.
— Між областями
поки що цього не можемо забезпечити, тому що
в нас тільки шість регіонів
готові, де ми бачимо нормальну статистику, де йде
зниження кількості інфікованихих, — сказав Президент.
Водночас, за його сло-

Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

КОЛИ ВОРОГ АТАКУЄ
НАС У … ЛУЦЬКУ

вами, дитячі садки вже
сьогодні отримають вказівки від Міністерства охорони здоров’я щодо умов
роботи під час карантину,
починаючи з 25 травня. Нововведення полягатимуть
у тому, щоби батьки передавали дитину вихователю
на вулиці, аби не допускати тисняви у коридорі садочка, також робота різних
груп може бути «розбита
у часі».
Володимир Зеленський повідомив, що станом на 18 травня у 15 областях всі медпрацівники,
які борються з COVID-19,
отримали 300% надбавки
до заробітної плати за березень. А до кінця тижня
це відбудеться в усіх регіонах. Такі ж доплати одержать медики і за квітень.
На жаль, розібратися,
чому кошти, призначені
для винагороди тим, хто
стоїть на першій лінії, довго «блукали» і десь «зависали», контролюючим
органам ніяк не вдається. Немає повної ясності
і з витратами на лікування хворих на COVID-19.
Відомо, що уряд виділив
на це 15,8 млрд гривень
і запевнив: у медичних закладах України від пацієнтів із COVID-19 не повинні
вимагати грошей чи змушувати їх купувати ліки.
— Були сформовані
пакети, за якими перерахунок коштів йде безпосередньо на лікарні. Я наголошую, що в них включені
як заробітна плата в обсязі
300% медичним працівникам, так і повна вартість
лікування хворих на коронавірусну інфекцію, які перебувають у стаціонарних
умовах, — заявив міністр
Максим Степанов і порадив телефонувати на гарячу лінію МОЗ, якщо будуть
порушення.
Однак люди діляться у соціальних мережах
своїм досвідом, який свідчить, що одужання все ж
обійшлося дорого. І небагатьом із них, як, наприклад жителю Кропивницького Анатолію Компанійцю,
вдалося знайти справедливість. Цей чоловік домігся, щоб йому повернули
понад 26 тисяч гривень,
які було витрачено на придбання ліків. Гроші він віддав на лікування поранених військових. n

Українці десятиліттями жили штучним
радянським слоганом «Тільки б не було
війни» — і в результаті отримали
її на Сході. Вона триває вже довше,
ніж Друга світова, і, мабуть, стане
замороженим конфліктом на багато
років. Водночас з інформаційної
сцени ця тема поступово сходить.
Відколи Володимир Зеленський став
Президентом, війна крок за кроком
відступає на задній план під різними
приводами. Наразі — через коронавірус
ероям слава!». Так лаконічно можна
охарактеризувати редакційну політику нашої газети і сайту, яка полягає
в тому, щоб захисникам України приділяти максимум уваги. За шість років ми написали про
похорон майже кожного загиблого земляка,
розповідали про тих, хто повернувся, допомагали вирішити їхні проблеми. Наші публікації
знаходили відгук у читачів — і це було логічно,
адже Волинь — край патріотичних людей. Тому
і список полеглих волинян чи не найбільший серед усіх областей країни.
Але останнім часом висвітлювати цю тему
стало справою проблематичною. Коли матеріал із газетної шпальти потрапляє на сайт, а потім у фейсбук, він перетворюється на справжню здобич для сепаратистів — чи то східняків, чи то так званих тролів, які заливають
інтернет коментарями. Ці невідомі агресивно
налаштовані люди буквально вгризаються
в нього зубами, пишучи десятки, а то й сотні
відгуків, у яких змішують із брудом пам’ять про
загиблих. Образи, матюки, прокльони вихлюпуються на адресу померлих, про яких, як відомо, або добре — або нічого.
На щастя, матері полеглих героїв інтернетом переважно не користуються. І слава Богу,
бо інакше в багатьох би схопило серце. Їм і так
важко з цим жити («Це такий біль, що людина
або зіп’ється, або зійде з розуму», — казала
мама загиблого Віктора Упорова Тамара). Єдине: якщо вже судилося твоїй дитині померти
замолоду, то краще бути героєм, ніж заплямувати своє ім’я негідним вчинком. Однак саме
це намагаються нівелювати автори так званих
коментарів, які більше скидаються на сплановану акцію з очорнення бійців АТО.
Не буду заперечувати, що сенс війни
на Сході кожен бачить по-різному. Для одних —
це боротьба за незалежність України, її захист
від агресії з боку північного сусіда. Для інших —
це війна незаконної влади, київської хунти,
із власним народом. Хтось сприймає події
останніх років як черговий перерозподіл власності українськими олігархами, а ще дехто —
як елемент геополітичної гри. Згадані чорні
висловлювання, на жаль, співзвучні з думками
тієї значної частини населення, котра «за мир
і дружбу». Це люди, яких нічого не цікавить,
війна далеко, а «кушать хочется всегда», вони
печаляться про те, «какую страну потеряли!».
«Дайте п’ять, десять років — і кров буде
забута», — каже одіозний Ігор Коломойський.
Можливо, так воно і станеться. Його ж дітей
на війні не було. А щодо українців олігарх має
рацію: ми вже не раз показували, що маємо
коротку пам’ять. Найбільше в тому, що стосується відносин із Росією. Але щоб усе
це дійсно відбулося, діяти ворогу треба вже
зараз, найперше — применшуючи подвиг наших хлопців. Тому історія публікацій «Волині» — це один із прикладів того, як суспільству
нав’язують іншу точку зору на події на Сході.
На жаль, треба визнати, що часто ворогам
це вдається, бо наших співвітчизників можна
переконати у чому завгодно. І відбувається
так не в останню чергу тому, що всі зусилля
структур, які б мали опікуватися інформаційною безпекою країни, дорівнюють нулю.
Навпаки. Журналіст-ватник Дмитро Гордон
стверджує, що саме спецслужби сприяли
йому у записуванні інтерв’ю з терористом
Ігорем Стрєлковим (Гіркіним) і державною
зрадницею, так званою «прокуроршою Криму» Наталією Поклонською. n
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Чи курсуватиме транспорт,
чи запрацюють дитсадки?..
Відповідь на ці
болючі для людей
запитання залежить
від рішення уряду
щодо послаблення
карантину в областях.
Його оприлюднять
сьогодні. Та, на жаль,
існує загроза, що
у найближчий час
не всім «світить»
обіцяне істотне
послаблення
обмежень
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ТЕЛЕВЕДУЧА
АЛЛА МАЗУР
ПОБОРОЛА РАК
Вона заявила, що повертається
до роботи у команду «ТСНтиждень» на телеканалі «1+1»
Мазур, яка через боротьбу із хворобою змушена була на деякий час
«зникнути» з екранів, запевнила, що
найгірші часи в її лікуванні вже минули.
«Дорогі друзі, ми знову разом! Основне
те, що погане позаду, прогнози хороші.
До медиків звернулася вчасно — показала операція. Сили відновлюються.
І можу нарешті зайнятись улюбленою
справою», — сповістила Мазур на своїй
сторінці у Facebook і ще раз подякувала
всім за підтримку:
римку: «Ця добра
енергія сп
равді дуже
справді
помічна, я переконалася».
Для того
о, щоб потого,
бороти важку
важкку недугу,
Аллі Мазур знадобилось пів ро
оку, — про
року,
онкозахво
рювання
онкозахворювання
вона повідо
омиповідомила у листопа
аді
листопаді
2019-го.
З поверненням, паніі
Алло! n
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Європа

БЕЗ КАРАНТИНУ:
У ШВЕЦІЇ — РЕКОРД
ЗІ СМЕРТНОСТІ
У цій країні, де запровадили
вкрай незначні обмеження через
епідемію коронавірусу, у квітні
зареєстрували найвищу кількість
смертей за майже три десятиліття
У державі з населенням 10 млн у квітні загалом померли 10 458 осіб. Востаннє такі високі показники фіксувалися
в грудні 1993-го, коли до Швеції прийшла епідемія грипу. До цього найсмертельнішим роком вважався 1918-й,
коли лютувала «іспанка».
У Швеції вже понад 30 тисяч заражених коронавірусом, 3698 чоловік померли. Але, як і білоруси, шведи наразі
не планують посилювати карантинні
заходи. У них працюють школи, кафе,
підприємства.
Тамтешня влада виправдовується, мовляв, курчат по осені рахують.
Можливо, розраховують на те, що під
час другої хвилі пандемії матимуть
колективний імунітет і легше проскочать епідемію, ніж інші країни? n

СБУ має порушити кримінальну справу
проти Гордона за пропаганду тероризму
Український журналіст провів інтерв’ю з полковником ФСБ, одним
із ватажків бойовиків «ДНР» у 2014 році, російським убивцею
Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), який керував захопленням Слов’янська
Фото Youtube.com.

ІЗ ЗАЯВИ ПАРТІЇ
«ЄВРОПЕЙСЬКА
СОЛІДАРНІСТЬ»:

Василь РОГУЦЬКИЙ

іркін відомий заявою, що саме він
розпалив
війну
на Донбасі. У день збиття
авіалайнера МН-17 повідомив про знищення літака Збройних сил України.
Терориста, який переховується у Росії, розшукують Україна та Нідерланди. Під час тригодинного
інтерв’ю Дмитро Гордон
дякує бандиту за сміливість, що той прийшов
на інтерв’ю, називає його
«дуже освіченою людиною» та «інтелектуалом».
Гіркін повторює всі штампи російської пропаганди
про «один народ», «громадянську війну» тощо.
Гордон виправдовується тим, що хотів вивести свого співрозмовника
на чисту воду, мовляв, аби
люди у всьому світі побачили, як Росія прийшла
до нас із вогнем та мечем.
Хоч цих доказів більш ніж
достатньо, в тому числі і зізнань самого Гіркіна російським пропагандистам. Тож
все, що має зробити Україна, — це упіймати цього загарбника та терориста і покарати. Але аж ніяк не слухати патякання вбивці про
його «подвиги», видаючи
це за норму.

Г

РЕАКЦІЯ
Сергій ВИСОЦЬКИЙ,
народний депутат
восьмого скликання:

«Мало що ілюструє повне розкладання спецслужб
та держави краще, ніж ЦЕ.
Ще трохи і потрібно буде
відновлювати «Самооборону». Бо держави де-факто вже немає. Яка ганьба…»

Путін може аплодувати: в теперішній Україні російські
терористи роздають багатогодинні інтерв’ю таким
«журналістам», як Гордон, а українських патріотів
переслідують з будь-якого приводу.

Сергій ПРИТУЛА,
шоумен, волонтер:

«А які чудові інтерв’ю
Дмитро Гордон міг би
взяти в Гіві та Мотороли
(ліквідовані найманці Росії. — Ред.), мммммм…
Я думав, що дном було
щебетання із державною
зрадницею та колаборанткою Няш-Маш (Поклонською. — Ред.). Але сьогодні Дмитро Ілліч перевершив самого себе! Ох, ця
неперебірлива українська
псевдожурналістика!»
Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ,
телеведучий:

«Коли відзначаються
76-ті роковини депортації
кримськотатарського народу з історичної Батьківщини, ти на світ Божий витягуєш отих, навіть не знаю, яке
слово підібрати… І це не
збіг, як ви здогадуєтеся.

В цьому випадку їх не буває.
Ти береш одного негідника
з одного кінця країни, що
кровоточить, із Донбасу,
а другу — з другої рани, що
кровоточить уже сьомий

час тригодинного
« Під
інтерв’ю Дмитро
Гордон дякує
бандиту за
сміливість, що
той прийшов
на інтерв’ю,
називає його
«дуже освіченою
людиною» та
«інтелектуалом».

»

рік, з Криму. І легалізуєш
їх на правах нормальних
людей. Адже у нелюдів інтерв’ю не беруть, правда?»

«Партія «Європейська
Солідарність» вимагає від
СБУ негайно порушити
справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки
тероризму та підриву суверенітету країни блогером
Дмитром Гордоном.
Розповсюдження
на медіаресурсах Гордона
у вигляді «інтерв’ю» пропагандистських виступів
терориста Гіркіна, причетного до захоплення Криму
і Донбасу, та колаборанта Поклонської (так звана
прокурор Криму. — Ред.),
причетної до фальсифікації справ і арештів десятків
кримських татар і українців, є очевидним злочином
проти суверенітету та територіальної цілісності країни,
за яку передбачена пряма
кримінальна відповідальність.
Відсутність негайної
реакції на цю кричущу
провокацію з боку влади
і правоохоронних органів
свідчить, що режим не просто крізь пальці дивиться
на витівки реваншистів,
але й перебуває з ними
у змові, спільно реалізуючи спецоперацію Кремля
«примирення». Це заохочує
антидержавницькі виступи
та повзучий реванш.
Регулярна поява терористів, які заперечують
територіальну цілісність
України у вітчизняному
медійному просторі, є показовим індикатором змін
та символічним завершенням першого року президентства Зеленського,
який, відповідно до Конституції, несе пряму відповідальність за безпекову
політику. n

n Волинь
Це сталося травневої
ночі на вулиці Ярослава
Мудрого у Ковелі
Ірина ПАСІЧНИК

З

а кермом іномарки
Volkswagen Тouran був
20-літній житель Ковельського району, який,
ймовірно, не впоравшись
із керуванням, збив паркан
і врізався у стіну будинку.
Внаслідок автопригоди водій та дві пасажирки отримали тілесні ушкодження,
одну із них госпіталізували.
Мешканці оселі у результаті
ДТП не постраждали. Слідчі
внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кри-

Фото з фейсбук-сторінки Юлії МІРКОС.

АВТОМОБІЛЬ НА ШВИДКОСТІ ПРОТАРАНИВ ЖИТЛОВИЙ ДІМ

Такий вигляд має кімната
після ДТП.

мінального кодексу України.
Триває досудове слідство,
під час якого будуть з’ясовані всі обставини пригоди.

Таку інформацію розмістив
на своєму сайті сектор комунікації поліції Волинської
області.
Тим часом родина, яка
живе у протараненому будинку, відходить від жахіття і благає про підтримку,
бо підозрює, що люди, котрі скоїли дорожньо-транспортну пригоду, можуть
не відповісти за свої вчинки. Дім, за словами потерпілої Юлії Міркос, зазнав
значних руйнувань. «Сьогодні вночі (це було 8 травня. — Ред.) я прокинулася
від жахливого удару, забігаю в кімнату, де спали
батьки, вмикаю світло,
а там стіна пилу. Я не розумію, що робиться. Кричу, чи

живі, бо нічого не видно.
Живі, слава Богу, живі! Кімната зруйнована вщент», —
написала жінка на сторінці
у фейсбуці. Вона проілюструвала текст декількома
знімками, які засвідчують
наслідки ДТП, і зазначила:
«Прошу розповсюдити інформацію, щоб люди, які
це скоїли, відповіли за свої
дії».
Але, як стало відомо, вже
за кілька днів хлопець, що
був за кермом, найняв бригаду працівників. «Нам уже
відновили і заштукатурили
стіну в кімнаті і встановили вікно. Надіюся, скоро
ми зможемо повернутися
до звичного ритму життя», —
написала Юлія Міркос. Жінка
подякувала всім небайдужим за підтримку. n

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n Цитатник

21 травня 2020 Четвер

5

Передплатили – і виграли! *

Фото inlviv.in.ua.

НОВИМИ ВЛАСНИКАМИ ПРИЗІВ ВІД «ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ»
ТА «ЦІКАВОЇ ГАЗЕТИ НА ВИХІДНІ» СЕРЕД ЧИТАЧІВ, ЯКІ ВИПИСАЛИ
НАШІ ВИДАННЯ НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ ТА ВЕСЬ
ЕСЬ 2020 РІК, СТАЛИ:
l 500 грн — Маслюк Н. (с. Городище-1 Луцького району Волинської області).
l 150 грн — Пась Т. (с. Звиняче Горохівського району Волинської області);

«

Майдан 2013–2014 років і опір
російській агресії зафіксували
появу у країні політичної нації, яка
прагне до побудови цивілізованої
європейської і — що є найважливішим — Української держави. Виборами 2019-го виявлено, що ця нація
не становить більшості у власній
країні, що основна частина населення не тільки не зацікавлена
у побудові будь-якої держави, але й
перебуває в стані політичної незрілості і суспільної деградації.
Ці дві тенденції прямо протилежні одна одній. Однак
і це не було б таким небезпечним,
якби інтерес до території України не проявляли у сусідній Росії,
правителі якої сприймають її в якості своїх споконвічних земель…
Ясно, що успіх буде на боці тих,
хто знає, чого хоче. А Путін і його
співвітчизники усвідомлюють, чого
вони хочуть — «повернення України». Точно так, як і українські патріоти знають, чого вони хочуть, — збереження і розвитку України.
До чого прагне Володимир
Зеленський, чого бажають його
прихильники, — не знає сьогодні ніхто. Саме тому наступний рік стане
якщо не відповіддю, то підготовкою
до неї на найголовніше питання нашого з вами буття — чи втримається
Українська державa на території
колишньої УРСР, чи їй доведеться зосередитися на куди меншій,
а решта країни або стане частиною
Росії, або перетвориться на протекторат Кремля.
Це і буде реальним підсумком неймовірного експерименту, що почався 2019 року.

n Пряма мова

»

Фото gordonua.com.

Климюк Г. С. (с. Підлужжя Дубенського району Рівненської області); Данилюк М.
(смт. Турійськ Волинської області); Левчук М. О. (м. Луцьк).

l Годинник — Заріцька Н. К. (с. Доросині Рожищенського району Волинської об-

ласті); Тимощук В. Д. (м. Володимир-Волинський Волинської області); Сень Н. Г.
(м. Нововолинськ Волинської області); Киця К. О. (с. Литовеж Іваничівського району Волинської області); Кузь М. М. (с. Залухів Ратнівського району Волинської
області); Тижук В. В. (с. Коршів Луцького району Волинської області).

l Плед — Барило Л.

(с. Крушинець Любомльського району Волинської
області); Кихтюк А. Д.
(с. Риковичі Іваничівського району Волинської області); Пармьонова В. В.
(смт. Локачі Волинської
області).

(с. Велика Глуша Любешівського району Волинської
області); Пілюк А. М.
(с. Забороль Луцького
району Волинської області); Ганецька Н. (с. Скірче Горохівського району
Волинської області); Вірич А. Д. (смт. Іваничі Волинської області).

«

МІСЯЧНИК

«Читанкаа
для всіх»»

Передплатни
ий
індекс: 6078
80

l Рушник — Цика В. О.
(м. Луцьк); Гаврилюк Г. Г.
(с.Купичів Турійського
району Волинської області); Бобко Л. Я. (м. Камінь-Каширський Волинської області).

l Цукор — Мацик О.

ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ

«Газета Волинь»»

П редплатний індекс: 30000
Пе

(с. Воєгоща Камінь-Каширського району Волинської області); Котикович І. Б. (с.Троянівка
Маневицького району Волинської області); Зубенко В. С. (с. Дерно Ківерцівського району Волинської області).
l Чайник — Ольхович Г. С. (с. Тростянець
Ківерцівського району
Волинської області).

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

Мені у дитинстві дуже не вистачало мами і батька (у два роки
Ляшка віддали в дитбудинок. –
Ред.). Ти можеш багато досягти у
житті, але цієї батьківської любові
тобі не вистачатиме завжди, навіть
у 48 років...
Моєму сину пощастило більше, ніж
мені – у нього є родина, ми з дружиною дамо йому все, що в наших
силах. Але моє найбільше бажання
– зробити так, щоб у нашій країні
було менше сиріт.

Ми вже 81 р
рік р
разом:
дід читав — і я читаю!

l Покривало — Смаль П.

Продовження списку переможців, який дублюється
у двох виданнях, – наступного четверга. Дізнатись,
як отримати приз, можна за
телефонами: 0967841812,
0500760244.

Олег ЛЯШКО,
політик, про народження
сина, якого йому 17 травня
подарувала 49-річна
дружина Росіта:

Передплатіть і ви!

МІСЯЧНИК

«Таак ніхто
не кохав»

Переедплатний
індеекс: 60779

ТИЖНЕВИК

Передплатні індекси
«Цікавої газети на вихідніі»:

l для Волині – 60304, l для Рівненщинии – 60312,
l для інших регіонів України – 603007.

Хто з нами —
той знає
більше!
… А в нас ще й
крутий сайт —

volyn.com.ua!

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ — ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
n Світ

НАВІТЬ ФУДЗІЯМУ
ЗАКРИЛИ НА КАРАНТИН
В Японії заборонили підніматись на найвищу гору
на все літо через пандемію коронавірусу
Це сталось вперше за 70 років. Сезон сходження на Фудзіяму (висота — 3776 метрів) зазвичай припадає на період із 10 липня по 10 вересня. Ця гора (на фото) в японців
вважається священною, і останні 400 років вона перебуває
у власності синтоїстського Великого храму.
Наразі в Японії, де живе втроє більше людей, ніж

Фото pinterest.com.

Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст, про майбутнє
України:

в Україні, зафіксовано лише 16 тисяч випадків коронавірусу — менше, ніж у нашій державі. n
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n Добра справа

Як Порошенко захищає лікарів:
115 тисяч костюмів, обладнання і закони
Понад 100 тисяч медичних халатів високого рівня захисту, які були куплені
й доставлені в Україну коштом створеного п’ятим Президентом Фонду
та компанії «РОШЕН», уже передані в лікарні по всій країні
Дарія КЛИЧ

Фото eurosolidarity.org.

ВОНИ, ЯК І ВІЙСЬКОВІ, —
НА ПЕРЕДОВІЙ

Спеціальні костюми від
Порошенка безкоштовно отримали понад 100 медичних
закладів. Ще на початку квітня були доставлені з Китаю їх
перші партії, які оперативно
передали в осередки спалаху коронавірусу — зокрема,
у Чернівці, в Монастириську
лікарню на Тернопільщині,
у столичні лікарні, а також
в Івано-Франківську, Київську, Одеську, Львівську, Рівненську області.
Загалом у перші тижні
карантину Фонд Порошенка
та компанія «РОШЕН» доставили з Китаю 30 тисяч костюмів, 10 тисяч високоякісних
захисних окулярів та 60 тисяч
пар рукавичок. Ще 100 тисяч
сертифікованих комплектів
захисного вбрання було закуплено у Південній Кореї.
85 тисяч двома авіарейсами
вже доставлені в Україну.
«Якщо в першій хвилі ми
передавали ці костюми опорним лікарням, які зустрічають
і лікують хворих на COVID-19,
то зараз ми намагаємося
допомогти і дитячим медзакладам, і обласним клінікам
широкого профілю. Усе —
аби лікарі були захищені», —
сказала співголова фракції
«Європейська Солідарність»
Ірина Геращенко, яка передала захисні костюми лікарням на Черкащині.
«Одразу видно, що річ
якісна. Нашим медикам, які

Петро Порошенко наполягає, що страхові виплати мають отримувати
всі лікарі, які захворіли на COVID-19, а не лише ті, які дістали
інвалідність внаслідок коронавірусу, як це передбачає чинний закон.

ті, хто перебуває на передньому краї боротьби із небезпечним вірусом, мають
бути так само добре захищені, як і військовослужбовець, який виконує завдання

постійно контактують із хворими, у цей непростий час
такі засоби захисту дуже потрібні. Щиро дякуємо за таку
вчасну підмогу та підтримку», — зазначає заступник

хто перебуває на передньому краї боротьби
« Ті,із небезпечним
вірусом, мають бути так само
добре захищені, як і військовослужбовець, який
виконує завдання на лінії зіткнення.

»

на лінії зіткнення. І сьогодні
захисні маски та халати для
лікаря — це як кевларовий
шолом і бронежилет для сол-

головного лікаря Рокитнівської районної лікарні на Рівненщині Ігор Богданець.
«Усі ми добре знаємо, що

дата наших Збройних сил», —
зазначає генерал-лейтенант,
народний депутат із фракції
«Європейська Солідарність»
Михайло Забродський, який
передав ці засоби медикам
Дніпропетровщини.
10 портативних рентгенапаратів, куплених компанією «РОШЕН», уже працюють
у двох лікарнях Чернівців,
у Вінниці, Львові, у лікарнях
Полтавської та Хмельницької
областей, у чотирьох медзакладах Києва та області.
Фонд Порошенка також
профінансував закупівлю
реанімаційного медичного
обладнання — монітори пацієнта, хірургічні відсмоктувачі, ларингоскопи і пульсоксиметри передали у 5 лікарень.
Через стрімке зростання
попиту на апарати штучної
вентиляції легенів на світовому ринку Фонд Порошенка оплатив оперативний
ремонт та відновлення апаратів ШВЛ, які були у лікарнях в неробочому стані. Вже
35 апаратів ШВЛ після ремонту повноцінно працюють
у 13 медзакладах, ще один
новий апарат, придбаний коштом Порошенка, — у Львові.
СТРАХУВАННЯ
МЕДИКІВ ТА МАСОВЕ
ТЕСТУВАННЯ —
ПОСЛІДОВНІ ВИМОГИ
«ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
СОЛІДАРНОСТІ»

Команда Порошенка у парламенті наполягає
на обов’язкових страхових

виплатах для всіх «людей
у білих халатах», які захворіли на коронавірус. Адже
в Україні надзвичайно високий рівень інфікування
COVID-19 саме серед лікарів
і медсестер. Кожен п’ятий
хворий — це медик. Станом
на 18 травня занедужало
3650 медпрацівників. Відсутність засобів захисту та масового тестування спричинила абсолютну незахищеність
лікарів, які перебувають
на передньому краї боротьби із хворобою, переконані
у Порошенка.
П’ятий Президент України, лідер «Європейської
Солідарності» Петро Порошенко також висловив
готовність допомогти з обладнанням для тестування. «Наша команда в рамках благочинної діяльності
встановить автоматичний
ПЛР-аналізатор виробництва F. Hoffmann-La Roche
Ltd — всесвітньо відомої
швейцарської фармацевтичної компанії, лідера в галузі
фармацевтики і діагностики.
Ми також плануємо закупити для цієї лабораторії від
10 000 до 20 000 тестів», —
повідомив Петро Порошенко.
ДО РЕЧІ

У рамках благодійної діяльності Фонд Порошенка,
компанія «РОШЕН», волонтери і благодійники забезпечили продуктовими наборами першої необхідності
більш ніж 38 тисяч українців.
Доброчинна акція триває.
Кожен охочий може долучитися до неї через платформу
v2020.org.ua.
P. S. Допомога від Фонду
Порошенка надійшла і для
волинських медиків. Зокрема, працівники Волинської
обласної клінічної лікарні
отримали захисні костюми
та окуляри, а медики Ковельського МТМО — дихальні трубки, аспіраційні катетери, кисневі маски та фільтри,
а також засоби індивідуального захисту. n

n Пульс дня

11 СІМЕЙ ЗАЛИШИЛИСЯ
БЕЗ ДАХУ НАД ГОЛОВОЮ
Минулого понеділка
у місті Рожище
виникла пожежа
у багатоквартирному
житловому будинку
на вулиці Сухарева
Олена ВОЛИНЕЦЬ

овідомлення
до служби 101 надійшло о 14.47, інформує речник управління
ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.
До місця події за лічені
хвилини прибула чергова
варта Державної пожежно-рятувальної частини
№ 3 міста Рожище в складі
двох відділень. Їм на допомогу примчали рятувальники ДПРЧ-6 Ківерців,
ДПРЧ-2 обласного центру,
оперативно-координаційного центру обласного
управління, а також команди вогнеборців сіл Ко-

П

пачівка та Переспа Рожищенського району. Вже
о 16.13 полум’я було локалізовано, тривало гасіння
пожежі на площі 400 квадратних метрів, до якого
було залучено 40 чоловік
та 8 одиниць техніки, з них
від ДСНС — 34 працівники
особового складу та 6 одиниць техніки. Причина займання встановлюється.
Як стало відомо, нині
будівля (а це гуртожиток), яка вигоріла вщент,
не придатна для проживання. На щастя, обійшлося без людських жертв,
але 11 сімей, а це 30 дорослих і дітей, залишилися без даху над головою.
Ірина Ющук, котра в числі
тих, хто постраждав унаслідок пожежі, розмістила
у фейсбуці відео, в якому
просить небайдужих людей допомогти відновити
будинок. n

ПУСТОЩІ НА ЗАЛІЗНИЦІ
ДОВЕЛИ ДО РЕАНІМАЦІЇ
18 травня двоє неповнолітніх
віком 13 та 14 років на території
Ковельського депо вилізли на вагон
потяга та отримали опіки електричним
струмом
Ольга БУЗУЛУК

ЧИ ДОПОМОЖЕ
НОВОВВЕДЕННЯ
ВОЛИНСЬКИМ ШАХТАМ?
Цими днями на засіданні Кабінету Міністрів
України було створено Координаційний центр
з питань трансформації вугільних регіонів
України
Роксолана ВИШНЕВИЧ

х обох госпіталізовано в реанімаційне відділення Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання. Лікарі
надають підліткам допомогу. Відомості зареєстровані в журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Із потерпілими вже поспілкувалися поліцейські сектору ювенальної превенції. Вони
наголосили дітям на неприпустимості таких
дій і провели профілактичні бесіди з їхніми рідними. Правоохоронці закликають до обережності, роз’яснюючи, що жодна вдала фотографія чи ефектний відеоролик не варті того, аби
ризикувати здоров’ям, а то й життям.
Подібний випадок стався цими днями і в обласному центрі. 15-літній хлопець теж забрався
на вагони, над якими проходить електролінія
з високою напругою, і одержав опіки — 40 відсотків тіла. n

Ї

о штабу увійшли профільні урядовці, голови
облдержадміністрацій тих регіонів, де є шахти, народні депутати, представники вугледобувних підприємств, профспілок, асоціацій органів
місцевого самоврядування. Про це у Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що українські гірники та вугільні регіони для
нього особисто та для уряду — надважливе питання.
За словами очільника Кабміну, до проєктів, які
мають посприяти підвищенню ефективності державних копалень, готові долучатися і наші європейські
партнери. Та чи допоможе такий крок оздоровити
занедбану десятиліттями галузь? Чи знайдеться інвестор (судячи з усього, держава не готова фінансувати шахти в повному обсязі), який забажає вкладати
кошти в неперспективне виробництво? Досі такі, принаймні для волинських шахт, не знаходилися. Тому
без стратегічної політики держави в енергетичному
комплексі жодних покращень сподіватися годі. n

Д
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Ігор ПАЛЬОНКА:
«Я боротимуся за своїх виборців
і їх не кину»
Мета Дмитра Козака очевидна: зробити сторонами переговорів Україну
та російських маріонеток ОРДЛО. Тоді Москва буде не агресором, а
посередником. Колись він «мирив» Молдову та Придністров’я, тепер
узявся «втюхувати» такий же сценарій Зеленському.

Про Україну без України:
як Росія та Німеччина
«ділять» Донбас
А київські чиновники ще й… дякують за це
Дарія КЛИЧ

аступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак провів
у Берліні переговори з помічником канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо війни на Сході нашої держави. Зустріч
стала можливою навіть попри
те, що Козак перебуває під
санкціями і йому заборонено
в’їзд до Євросоюзу. Цей факт
викликав здивування, адже
при Порошенку в міжнародній
політиці активно просувався
принцип «нічого про Україну
без України», а тут німці з росіянами «на двох» домовляються
щодо українського Донбасу.
Проте у вітчизняному Міністерстві закордонних справ
проблеми з берлінської зустрічі не роблять — навпаки,

З

за словами міністра Дмитра
Кулеби, «Україна знала про цей
візит Козака заздалегідь і знатиме про те, як він пройшов».
«У нас із партнерами діє правило: ми нічого не вирішуємо

стала
« Зустріч
можливою навіть
попри те, що Дмитро
Козак перебуває під
санкціями і йому
заборонено в’їзд
до Євросоюзу.

»

за спиною один одного. Тому
ні про які ігри за нашою спиною
не йдеться», — запевнив Кулеба. Він підкреслив, що Україна
вдячна німецькій стороні за зусилля із залучення РФ до пошуку конструктиву.

КОМЕНТАРІ
Олексій
ГОНЧАРЕНКО,
народний
депутат від
«Європейської
Солідарності»:
«Наш глава МЗС Кулеба заявив, що влада знала
про цю зустріч. Начебто тут
не йдеться про переговори
за спиною і наші партнери
ніяких ігор не ведуть. Тоді виникає логічне запитання: якщо
знали про цей візит Козака
до Берліна, як можна було
це допустити? Чому не протестували наші дипломати?
Будь-яку спробу проведення
переговорів про вирішення
ситуації в Україні без участі
України потрібно присікати
одразу. Інакше переведення
статусу із суб’єкта в об’єкт
неминуче. Росіяни — майстри підкилимних ігор. Це їхнє
поле. Тому Козак і шукає можливостей подібних зустрічей
з Німеччиною і Францією наодинці. Якщо не реагувати
на подібні спроби, то «пошук

іі

конструктивної позиції» щодо
України перетворить Нормандський формат у Мюнхенську змову. Ще кілька таких
кулуарних переговорів — і нашої участі там взагалі не буде
потрібно».
Павло
КЛІМКІН,
колишній
міністр
закордонних
справ:
«Візит заступника голови Адміністрації президента
Росії Дмитра Козака до Берліна — це для нас негативна
історія незалежно від того,
були ми про нього попереджені чи ні. В тому, що щось відбувається через нашу голову,
ми самі винні: коли наші партнери з преси дізнаються про
те, що відбувається у сфері
врегулювання (на Донбасі. —
Ред.), зокрема про ідею створення так званої консультативної ради, то це їх, м’яко кажучи,
«не надихає». n

Двоє рідних братів 1991 та 1977 років
народження померли у Підгірному
Рожищенського району. У селі припускають, що чоловіки отруїлися алкоголем.

Він — один із найуспішніших
сільських голів Волині.
Зарічанська громада
переобирала Ігоря
Пальонку (на фото)
тричі. З 2017-го, тобто
з моменту створення
на території ВолодимирВолинського району
об’єднаної тергромади,
і дотепер він — у п’ятірці
найпрогресивніших
голів ОТГ області. А все
тому, що за неповних три
роки спільно з громадою
40-літньому керівнику
вдалося досягти значних
успіхів

Фото з архіву Ігоря ПАЛЬОНКИ.

Ганна МАРЧУК

горе Анатолійовичу, як ви зустріли
звістку про приєднання вашої громади до Володимира?
— Усі ми цю звістку сприйняли негативно. Хоча рішення
про приєднання Зарічанської
громади до Володимира-Волинського було зрозуміле ще
після зустрічі в стінах облдержадміністрації, що відбулася
на початку року. Вже тоді думки людей ніхто не запитав.
Жодних публічних обговорень
не було. Державницька позиція з уст чиновників прозвучала так: міста укрупнюють
задля їхнього розвитку. А про
перспективи села ніхто не говорив. Я з цим не змирився,
людей своїх не кину.
Мої виборці хотіли залишитися самостійними, адже
у цьому є багато переваг.
За неповних три роки існування громади ми зробили
стільки, скільки не робилося
за весь період незалежності
України. Облаштували освітлення у кожному селі, заасфальтували вулиці, до Заріччя провели якісну питну воду.
В опорній школі замінили старі
вікна на енергоощадні, встановили в ній твердопаливний
котел, закупили в освітній заклад мультимедійне обладнання та комп’ютерну техніку.
У співфінансуванні з держбюджетом придбали шкільний
автобус. Завдяки нардепу Ігорю Гузю дуже змінився Зарічанський парк. Тепер він став
гарним місцем для сімейного
відпочинку та зручною локацією для проведення культурно-мистецьких заходів. Бага-

—І

три роки існування громади
« Заминеповних
зробили стільки, скільки не робилося за весь
період незалежності України.
»
то планів було і на 2020-й.
— Як вважаєте, ще можна вплинути на рішення
Кабміну? Що будете робити?
— У 2017 році ми були
наполегливі й категоричні
у питанні створення Зарічанської ОТГ. У цьому нам дуже
допоміг депутат Ігор Гузь. Він
сприяв зустрічі з колишнім віцепрем’єр-міністром Геннадієм Зубком. Парламентар теж
був тоді присутній, і ми разом
переконували про доцільність
формування окремої громади
на території Володимир-Волинського району.
Підтримав він мене і на виборах голови ОТГ. За його
сприяння Заріччя отримало
кошти з держбюджету у сумі
понад 3 мільйони гривень.
І зараз ми діятимемо у правовому полі. Будемо звертатися до Кабміну з проханням
змінити рішення. Люди мене
у цьому питанні підтримують.

n О ЧАСИ! О ЗВИЧАЇ!
ВОГОНЬ ПОВНІСТЮ ЗНИЩИВ ІНОМАРКУ
19 травня вночі до поліції міста Здолбунів на Рівненщині
надійшло повідомлення, що на бульварі Цементників
районного центру горить автомобіль
Олена ВОЛИНЕЦЬ

оліцейські, за інформацією відділу комунікації
відомства, встановили,
що транспортний засіб Opel
Astra належить 31-літньому
місцевому жителю – приватному підприємцю, який
займається електроустатку-

П

ванням. Іномарка, яку вогонь
повністю знищив, була припаркована на вулиці поблизу
багатоповерхівки, де мешкають батьки потерпілого. Відповідно до акта Державної
служби з надзвичайних ситуацій, попередньою причиною
займання авто є підпал. Тож за
фактом умисного пошкоджен-

— Чи була у вас співпраця з містом останні роки?
— Місто з нами фактично жодних переговорів про
приєднання не вело. Ніхто
нам не розповідав, які плани, що має реалізуватися
на перспективу в селах.
Якщо нам не вдасться відстояти ОТГ і вона все ж буде
частиною Володимира — порадимося з людьми, з депутатським корпусом, як діяти
далі. Працював понад 10 літ
у громаді й за цей час у мене
сформувалася хороша команда. Налагодив контакт із кожним мешканцем усіх наших
сіл. Але я знаю і багатьох фахівців із міста.
Боротимуся за своїх виборців і їх не кину. Свою участь
у місцевих виборах у жовтні
цього року, звісно, розглядаю.
Правда, ще не визначився,
в якій іпостасі. Але одне знаю
точно: буду захищати й надалі
інтереси жителів громади. n

ня майна слідчі Здолбунівського відділу поліції розпочали досудове розслідування
за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.
В ході огляду місця події було
вилучено пожежне сміття та
змиви кузова.
Триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють осіб, причетних до
правопорушення. Розглядаються різні версії злочину, зокрема й пов’язані з підприємницькою діяльністю власника
іномарки. n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ОСТАННІЙ ЛИСТ
Ігор ПАВЛЮК

Чого я не пишу тобі листів?
Адже люблю, аж гіркну від розлуки.
Щось у мені, як гілка від плодів,
Зламалось — і в покорі склало руки.

якої буде лежати душа,
яку будеш любити (а як
є любов, то й нетрудно
коритися чоловікові, як
сказано в Біблії).

»

буся і дідусь тринадцяти внуків.
— То тепер у нас лише троє школяриків, — розповідає жінка, — а було й
дев’ятеро. Ми як поженилися, то жили
у винайманій квартирі. Але так було
недовго. Мій батько працьовитий,
старався для дітей, тож допоміг нам із
Михайлом, а ще якісь гроші з весілля
були, то ми і купили в районі Омелянівського масиву ділянку під забудову
зі старенькою хатиною. На одній половині наша сім’я жила, а на другій — мої
молодші сестри. Там наші шестеро дітей народилися. А вже сьома, Лія, і ще
дев’ятеро синів та дочок з’явилися на
світ, коли ми побудували новий дім (до
речі, він теж на дві половини — сестра
нашої героїні Люба там живе, у якої

Недавно у Надії Володимирівни
був день народження. Велика родина вітала маму, бабусю із 57–річчям.
Ясно, що не всі зібралися, бо навіть
якби й не карантин, то з Полтавщини,
де живуть три дочки Хлистіків зі своїми сім’ями, не всі могли б вирушити в
неблизьку дорогу. Але компанія була
чималенька.
— Радісно на душі, коли бачиш,
що у твоїх дітей усе добре в житті складається, — каже жінка. — А
довелося пережити і гіркі моменти:
коли діти народжувалися, то люди
по–різному на це реагували. Бувало,
хтось дивувався: «І для чого ти їх родиш?». Одна лікарка відкрито з мене
насміхалася. Я їй не бажаю нічого
поганого — хай її Бог благословить.
Але неприємний осад залишився на
душі після почутого від неї: «Бабуся
внучку повезла». Це було, коли я уже
шістнадцятий раз стала мамою. На
світ з’явилася наша Даринка — ім’я
таке старші (на той час уже дорослі)
діти вибрали, сприйнявши ще одну
сестричку як великий дарунок Бога.
Мені тоді 44 роки було.
Згадала жінка народження і передостаннього сина Давида у 2006–му:
— Пологи були дуже важкі, але
кесарів розтин мені навіть не пропо-

Дев’ять весіль було вже в родині
Хлистіків. П’ятьох зятів і чотирьох невісток мають Надія Володимирівна і
Михайло Григорович.
— Дівчата наші підростали, — розповідає жінка, — і я з ними розмовляла про те, як важливо зустріти в житті
«свою» людину — ту, до якої буде лежати душа, яку будеш любити (а як є
любов, то й нетрудно коритися чоловікові, як сказано в Біблії), з якою матимеш однакові погляди, уподобання. Одне слово, вчила їх. Як людина
віруюча виходила зі свого розуміння,
що вибираємо собі пару раз і на все
життя. Тож дуже серйозно треба ставитися до того, з ким підеш під вінець.
Маю зараз п’ять зятів і про жодного не
можу сказати щось погане. Дивлячись
на них, дякую Богові за те, що в моїх
дочок такі люблячі чоловіки.
І хлопців своїх, за словами Надії
Володимирівни, багатодітна мама
так само готувала до подружнього
життя. Але вже з іншим підходом: чоловіки мають бути відповідальними за
сім’ю, якщо вже її створили, старатися
забезпечувати дружину, дітей матеріально, а для цього треба мати роботу.
Жінка зізнається, що не могла з чоловіком дати дітям якесь багатство, але
вони навчили їх цінувати те, що мають,
і дякувати Богу за те, що дав…
У розмові з нашою героїнею не раз
прозвучали слова: «Ми люди прості».
А у мене після почутого складалося
враження: якраз у цій простоті, збагаченій побожним ставленням до життя,
і криється мудрість справжніх християн, які є сіллю землі. n
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«БАБУСЯ ВНУЧКУ ПОВЕЗЛА»
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мене в Луцьк. А там і в Черевасі побував, з батьками моїми познайомився.
Одне слово, наміри хлопець мав
серйозні, і їхні зустрічі не затягнулися. Наприкінці серпня 1984–го вперше
побачилися, а в лютому наступного
року уже були заручини, на 21 квітня
й весілля призначили. У селі Череваха, на батьківському обійсті нареченої
шалаша звели і гостей (їх було багато,
бо в обох родини великі) покликали.
Жінка пригадує:
— Мої тато й мама раді були зятеві,
бо ж я найстарша дочка — крім мене, у
них росло ще сім доньок і двоє синів.
По правді скажу, що чоловіка мені хотілося мати такого, яким був мій батько,
— турботливого, доброго. І Бог мені
такого й дав. Хоч у перші роки бувало
й непросто — доводилося звикатися,
прилаштовуватися. Але оскільки ми
віруючі люди, то читаємо Боже слово. А в Біблії написано, що чоловік —
глава сім’ї. І якщо у нас із Михайлом і
не завжди збігалися погляди на якесь
питання, то я старалася поступитися,
щоб таки останнє слово було за ним.
Із часом виробилося розуміння, коли
варто щось сказати, а коли краще помовчати.
Без такого підлаштовування, догоджання, за словами Надії Володимирівни, в сім’ї не буде миру й зла-

ін був ніжним, вразливим романтиком із жіночним обличчям. Любив жартома вдавати
дурника і по-хлоп’ячому сміявся. Так
свідчать знайомі про Павла Григоровича (на фото). Народився знаменитий українець у багатодітній родині
сільського дяка та вчительки, був
7-ю дитиною. У 9 літ став співаком
архієрейського хору при Троїцькому
монастирі в Чернігові, навчався у духовному училищі. Мав музичні здібності, тож регент узяв його помічником.
Тичина завжди вважав себе музикантом. Таку ж шукав і дружину. Казав, що
ніколи не полюбить жінку, яка не має
слуху.
Згодом Павло серйозно зайнявся малюванням, став вхожим в
осередок місцевої інтелігенції. Там
познайомився з Михайлом Коцюбинським і отримав запрошення на
його «суботи», де продемонстрував
талант майстра поетичного слова.
Одним із найвідоміших його віршів є «О панно Інно» — про перше кохання Тичини. Його обраницею була
донька письменника Івана Коновала
(Воронківського) Поліна. Однак після короткого роману дівчина його
покинула. Натомість у Тичину закохалася її молодша сестра Інна, яку він
лагідно називав Нюся. Це їй присвятичено: «О панно Інно, панно Інно! Я
— сам. Вікно. Сніги… Сестру я Вашу
так любив — Дитинно, злотоцінно».
Передчасна смерть дівчини стала
великим потрясінням для Павла. Він
писав: «Померла Нюся. От тепер уже
для мене Поля зовсім не існує. У Нюсі
я довго ще любив Полю».
Історію першого кохання молодого Тичини розповідає картина Михайла Жука у стилі модерн «Чорне і
біле» (1912–1914). Художник був учителем Тичини в Чернігівській духовній
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Це тепер Хлистіки — лучани. А їхня
мала батьківщина — у поліських селах.
Надія Володимирівна розповіла при
зустрічі
насамперед про це:
з
— Я родом із Черевахи Маневицького району, а мій чоловік — із Підбороччя, що на Камінь–Каширщині (на
час
ч нашого знайомства їхня сім’я вже
жила
в райцентрі). А зустрілися ми
ж
вперше, коли на заробітки їздили в
Росію — на Смоленщину…
І тут спогад про той день, як побачили
одне одного. Це було на вокзалі,
ч
коли вже додому вирушали кожен у
своїй
команді. Тоді Михайло, як вис
словилася
жінка, поглядом її спіймав.
с
А невдовзі, вже в Луцьку — дівчина
працювала у дитячому садочку №7, —
л
лист
від нього одержала. Взяв, видно,
у когось її адресу. Почалося поштове
с
спілкування.
Про що писав хлопець?
Коли про це зайшла мова, Надія Вол
лодимирівна
розповіла:
— Що сподобалася йому, що полюб мене з того першого погляду. Тож
бив
о
освідчення
майбутнього чоловіка було
в листі. А потім і приїхав Михайло до

У любові й злагоді подружжя живе ось уже
36-й рік.

Коралове весілля, яке подружжя
відзначило минулого місяця, у цій ситуації стовідсотково відповідає тому,
як пояснюється його назва. Як корали
з часом розростаються й утворюють
рифи, так і їхня сім’я за 35 років стала
великою. У Хлистіків — шістнадцять
дітей (вісім доньок і стільки ж синів).
Дев’ятеро з них уже поженилися,
вийшли заміж і покинули родинне
гніздечко. Надія Володимирівна і Михайло Григорович нині у нових статусах — вони свекри і тесті. А ще — ба-

Марина ЛУГОВА
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«ПЕРШЕ ОСВІДЧЕННЯ БУЛО
В ЛИСТІ ВІД МАЙБУТНЬОГО
ЧОЛОВІКА»

«ДВАДЦЯТЬ ЛІТ –
У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ»

семеро дітей. — Авт.).
Звичайно ж, важко було. Але, як
каже Надія Володимирівна, вони з чоловіком розуміли, що діти — це дарунок Божий, і приймали їх з радістю, як
благословення Господа. «Він же зверх
твоєї сили не дасть випробування, а
тільки те, що зможеш понести».
— Держава допомагала соціальною виплатою на дітей. Чоловік, поки
тяжко не захворів, працював. Я ж двадцять років була у декретній відпустці.
З таким гуртом у місті непросто жити.
Завжди якесь хазяйство тримали і зараз курочок, поросят маємо, щоб не
все з магазину. І город виручає — ще
у 1994–му купили під дачу хатину в селі
Городище-2 Луцького району, майже
п’ятдесят соток обробляли. Цього року
теж посадили і картоплю, й городину.
Знаємо, що треба на свої сили розраховувати.

Український поет,
музикант і художник
крутив роман із двома
сестрами

s.com.

Катерина ЗУБЧУК

годи. Звичайно ж, найголовніше, без
чого ніякі старання не допоможуть, —
це жити в любові. І тут уже спогад про
біблійне: «Любов — довготерпелива,
любов — лагідна, вона не заздрить.
Любов не чваниться, не надимається,
не бешкетує, …радіє правдою, все
зносить, в усе вірить, усього надіється, все перетерпить…». З цим подружжя і живе ось уже 36–й рік.

Любовні пригоди
і трикутники Павла Тичини

Фото ukranew

Лучани Надія й
Михайло Хлистіки
нещодавно
відзначили 35-річчя
шлюбу. У них було
коралове весілля. Ця
назва тлумачиться
так: корали мають
властивість швидко
розростатися й
утворювати рифи,
тож і на цей ювілей
у подружжя повинна
бути велика сім’я,
багато онуків. Це
ж якраз про наших
героїв, у яких вісім
дочок і стільки ж
синів!

Про історію першого кохання поета розповідає картина «Чорне і біле».

«ВИБИРАЄМО СВОЮ ПОЛОВИНУ
РАЗ І НА ВСЕ ЖИТТЯ»

Х.

це дарунок Божий, наше багатство й радість»

КІЧКІНИ

Понад 80 відсотків чоловіків, які живуть «на віру»,
у різних анкетах зазначають, що вони не одружені,
у той час як 90 відсотків жінок із таким статусом
вважають себе заміжніми.

«16 синів і дочок —

родини

З

П’ять із восьми доньок Хлистіків уже мають свої сім’ї.

ього архіву

Восьмеро синів – ну як не гордитись батькові такими нащадками?

Фото з домашн

Плюси і мінуси цивільного шлюбу

.

Яка жінка не мріє
про весільну
сукню?

Фото fakty.com.ua

n Він і Вона

Фото forbes.ru.

I я вгадав, що гордий, наче ти.
Як ти, не вмію ждати й доганяти.
Тому я не пишу тобі листи,
Що ти їх будеш поки що читати.
м. Київ.

нували. Натомість чула від декого з
медперсоналу: «Стільки народила, то
й це народить». Слава Богу, все добре
обійшлося! Але я бачила трохи «не те»
ставлення, тож було прикро. Хоч я ні на
кого не маю образи і бажаю, щоб вони
зрозуміли те, що не могли збагнути…
У тому ж 2006–му, ще до народження Давида, Надія Володимирівна
дізналася, що їй присвоєно почесне
звання «Мати–героїня». Цю нагороду
було відновлено у незалежній Україні,
коли Президентом був Віктор Ющенко. Могла б одержати її з його рук, але,
як каже жінка, видно, зважаючи на її
стан, побоялися, що ще в дорозі народить, і не взяли до Києва. А вже у
травні, в День матері, відзнаку їй вручив тодішній мер Луцька Микола Романюк. І це було справжнє свято для
пані Надії, її великої родини, що переважило всі не дуже приємні слова,
почуті раніше від людей, які не могли
зрозуміти багатодітну матір і дивувались: «І для чого ти їх стільки родиш?».
Тоді ж за державною програмою підтримки багатодітних сімей Хлистіки
одержали двокімнатну квартиру. Згодом її гуртом відремонтували, і в ній
поселився найстарший син Андрій із
дружиною.

рінки Юлії ГРЕБЕНЮК.

Фото з домашнього архіву родини ХЛИСТІКІВ.

Мовляв, не я придумала любов.
Ну що ж ви, дітки? Смійтесь і журіться.
I я вгадав, що в це життя прийшов
З лиця твого краси душі напиться.

а оцінками юристів, психологів, соціологів, чимало молодих людей, які хочуть
створити сім’ю, не поспішають офіційно реєструвати стосунки. Одні вважають, що
треба пожити бодай рік разом, і розцінюють
цивільний шлюб як підготовку до подальшого спільного життя. Інші думають, що такі
взаємини породжують недовіру, нестабільність і непевність у завтрашньому дні. Іноді
хлопець та дівчина навмисно обирають таку
форму проживання разом як альтернативу
офіційному одруженню, демонструючи цим
свою надсучасність.
Кожна жінка і через рік, і через десять літ
спільного життя на підсвідомому рівні прагне
вийти заміж. Але як переконати в цьому чоловіка? Його все і так влаштовує: начебто й одружений — і водночас вільний, живе, як вареник
у сметані, і ні за що не відповідає. На будь–який
докір, навіть цілком справедливий, похмуро
каже: «Якщо тобі щось не подобається, то…».
Таку ситуацію уявити доволі легко. Але важко
повірити, що є жінки, здатні свідомо відмовитися від весільної сукні, фати, обручки, квітів
і всіх моментів святкової церемонії. До того ж
жінку дуже пригнічує відчуття, що він ніби й поруч, а чоловіком його назвати годі… Дуже часто
реакцією на тиск з боку жінки є те, що чоловік
просто йде з такої сім’ї.
Проте деякі наївні жінки сподіваються, що
з часом усе зміниться. Як правило, не змінюється, оскільки чоловік у такому союзі втрачає
основний стимул для одруження: навіщо брати на себе відповідальність і позбуватися свободи, якщо регулярні статеві стосунки і так є?
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р котра
р миє,
На халяву!
варить, пере
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Фото sverediuk.com.ua.

n Ніхто, крім тебе

Фото з фейсбук-сто

Ми — як пташки на різних проводах.
Цілунок наш лиш коло замикає.
I доля, що безмежно молода,
Шукає щастя, гляне — й завмирає.

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

с. 5—7
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Фото tsn.ua.

вважав
« Тичина
себе ловеласом.
У щоденнику
він писав: «У мене єсть
донжуанізм…».

»

семінарії і знав про його нещасливу
любов. Полотно перебуває у приватній колекції, а свого часу експонувалося на виставці «Велике і Величне»
в Мистецькому арсеналі.
У центрі картини — два янголи.
Чорний із сопілкою дуже схожий на
Павла Тичину. Ким є смиренний білий янгол, донедавна лишалося невідомим. Згодом у ньому впізнали
дочку Івана Коновала Поліну.
Тоді поет вважав, що на цьому
його любов закінчилася і хотів піти
в монастир. Але познайомився із
Лідою Папарук, донькою хазяйки
квартири, яку винаймав. Їхні стосунки були палкими та ніжними.
Проте одружилися вони лише через 17 років спілкування. Разом
прожили майже пів століття. Жінка
стала менеджером поета, оберігала його репутацію, знищувала записи, які могли скомпрометувати.
Павло Григорович знав більше
20 мов, зробив багато перекладів,
був міністром освіти та депутатом
УРСР. А ще літературознавці називають його найбільш еротичним українським поетом. Сам Тичина вважав
себе ловеласом. У щоденнику він писав: «У мене єсть донжуанізм…». n

БІЛЬШЕ
РОМАНТИЧНИХ
ІСТОРІЙ —
У НАШОМУ
МІСЯЧНИКУ

«ТАК НІХТО
НЕ КОХАВ»
Передплатний індекс: 60779.
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
9 КВІТНЯ

:)) Анекдот
:)) :)) :))
— Коли я вчора прийшов додому п’яним, діти
мене не впізнали.
— А коли протверезів?
— А коли протверезів,
я зрозумів, що потрапив
не в ту квартиру…
:)) :)) :))
Практично
живу
на роботі. Але зарплата чомусь не зростає…
Мабуть,
вираховують
за проживання.
:)) :)) :))
Циганські дослідники
вже два місяці пробують
створити ліки від коронавірусу… Але чомусь постійно виходить героїн…

Програма телепередач на 25 — 31 травня
ПОНЕДІЛОК, 25 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Історія України 12:20 Д/ц
«Боротьба за виживання» 13:10,
15:10 «На Карантині»: марафон
16:20 Телепродаж 16:50 Д/ц
«Супер Чуття» 17:30 Д/ц «Дикі
тварини» 18:20 Тема дня 19:20
Д/ц «Світ дикої природи» 19:55
Д/ц «Особливий загін» 21:25,
23:55 UA:Спорт 21:35 Суспільнополітичне 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, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:40 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки» (12+)
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин» 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, 18:00, 19:00
Ток-шоу «Стосується кожного»
11:50, 12:25 Т/с «Любов не
ділиться на два» 15:50 «Чекай
на мене. Україна» 20:00
«Подробиці» 21:00 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 23:50 Т/с «Головний
калібр» 00:55 Т/с «Її чоловіки»
(12+)

випускний» (12+)
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:40 Т/с «Як довго я на
тебе чекала» (12+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ВІВТОРОК, 26 ТРАВНЯ

реліквіями»
19:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:50 Х/ф «СПОКУСА» (16+)

2+2

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
09:50 «Загублений світ»
ICTV
14:40 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
05:05 Служба розшуку дітей
16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
05:10 Т/с «Відділ 44» (16+)
ЛИСТОПАДА» (16+)
05:55 Громадянська оборона
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
06:45 Факти тижня
(16+)
08:45 Факти. Ранок
20:15 Т/с «Ментівські війни.
09:10, 19:20 Надзвичайні новини
Київ» (16+)
10:25 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИ
22:05 Т/с «CSI: Місце
ХИМЕРИ» (16+)
злочину-11» (16+)
12:00, 13:20 Х/ф «ОБДУРИТИ 23:50 Х/ф «САГА: ПРОКЛЯТТЯ
УСІХ»
ТІНІ» (18+)
12:45, 15:45 Факти. День
ФУТБОЛ-1
14:15, 16:20 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
16:40 Х/ф «РЯТУВАЛЬНИКИ
06:00, 09:50, 17:40 Yellow
МАЛІБУ» (16+)
06:10 Атлетіко - Валенсія.
18:45, 21:00 Факти. Вечір
Чемпіонат Іспанії 08:00, 00:35
20:05, 21:20 Х/ф «СТИРАЧ»
Вольфсбург - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини 10:00
(16+)
«Великий футбол» 11:20, 22:45
22:35 Свобода слова
Наполі - Дніпро. 1/2 фіналу (2014
23:55 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
/15). Ліга Європи УЄФА 13:05
«ВІДПЛАТА» (18+)
Класичні матчі Ліги чемпіонів
НОВИЙ КАНАЛ 13:55 Динамо (К) - Боруссія
(М). Плей-оф (2012 /13).
06:00, 07:15 Kids’ Time
Золота колекція Ліги чемпіонів
06:05 М/с «Майлз із
15:40, 22:30 Футбол NEWS
майбутнього»
15:50 Челсі - Барселона. 1/4
07:20 Вар’яти (12+)
фіналу (1999 /2000). Золота
08:10 Improv Live Show (12+)
колекція Ліги чемпіонів 17:50
10:00 Х/ф «ХВИЛЯ» (16+)
Баварія - Айнтрахт. Чемпіонат
12:00 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС» (16+) Німеччини 19:35 Хет-трик:
14:00 Х/ф «РОЗЛАМ САНСерхіо Агуеро. Золота колекція
АНДРЕАС» (16+)
Ліги чемпіонів. Прем’єра 19:40
16:00 Х/ф «2012» (16+)
Ман Сіті - Баварія (2014 /15).
19:00 Від пацанки до панянки
Золота колекція Ліги чемпіонів
(16+)
21:30 #залишайсязФутболом
21:30 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
02:20 Наполі - Рома (2018 /19).
ХМАРОЧОС» (16+)
Чемпіонат Італії 04:05 Олімпік 23:20 Х/ф «СХОВИЩЕ» (16+)
Десна. Чемпіонат України

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса 08:40
Правда життя 09:40 Речовий
доказ 10:50, 12:50, 18:05 Сіяя:
з нами у дику природу 11:50,
17:05 Боротьба за виживання
12:20 Дикі тварини 13:50
Містична Україна 14:35, 19:55
Фантастичні історії 15:30, 23:35
Загадки Всесвіту 16:15 НЛО
УКРАЇНА
з минулого 19:05 Брама часу
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
20:45 Секрети Другої світової
Україною
21:45 Ефект Нострадамуса
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
22:35 Полярний ведмідь
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
К-1
10:30 Реальна містика
06:30
«TOP
SHOP»
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
16:00 Історія одного злочину
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
(16+)
09:20 Х/ф «ПЕРШИЙ ПЕС
20:10 Ток-шоу «Говорить
ДЕРЖАВИ»
Україна»
21:00, 23:30 Т/с «Акварелі» (12+) 11:10 Х/ф «ТРАСА 60»
13:10 Х/ф «ОБЕРЕЖНО! ДВЕРІ
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ» (16+)
СТБ
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
07:00 «Все буде добре!»
Навколо світу»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
17:40 Т/с «Мисливці за

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 08:00,
09:00, 16:00, 17:00, 19:30, 20:30,
21:30 Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу в
Одесі 10:00, 17:30 4 весілля
12:00 Панянка-селянка 14:00
Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА»
15:30, 23:00 Країна У 16:30,
20:00, 21:00 Танька і Володька
22:00 Сімейка У

НТН
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
«Таємниця третьої планети»
08:10, 16:50, 20:50 «Випадковий
свідок» 09:15 Х/ф «БЕРЕМО
ВСЕ НА СЕБЕ» 10:50 Х/ф
«АКЦІЯ» 12:30, 16:30, 19:00,
22:00 «Свідок» 12:50 «Таємниці
світу» 14:20 «Таємниці
кримінального світу» 15:20
«Правда життя. Професійні
байки» 18:20 «Свідок. Агенти»
19:30 «Легенди карного
розшуку» 22:30 Х/ф «ДАЛІ
НІКУДИ»

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
література 10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика
11:05, 12:15 Всеукраїнська
школа онлайн. Руханка
11:10 Всеукраїнська школа
онлайн. Історія України 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Біологія 12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Географія 13:10,
15:10 «На Карантині»: марафон
16:20 Телепродаж 16:50
Схеми. Корупція в деталях
17:30 Д/ц «Дикі тварини» 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ц «Особливий
загін» 21:35, 23:55 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Святі
та грішні

05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний» (12+)
12:00, 14:50 Т/с «Коли ми
вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
вдома. Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV

05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:20 Х/ф «ТЕРМІНОВА
ДОСТАВКА» (16+)
11:55, 13:20 Х/ф
1+1
«ВИКОНАВЕЦЬ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
14:10, 16:20 Х/ф
«Сніданок з 1+1»
«ВІДЧАЙДУШНИЙ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
(16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна
16:40 Х/ф «РОМЕО ПОВИНЕН
служба новин»
ПОМЕРТИ» (16+)
09:25, 10:20 «Життя відомих
18:45, 21:00 Факти. Вечір
людей 2020»
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
23:15 Х/ф «ЩОСЬ (1982)»
13:10 «Любий, ми
(18+)
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
НОВИЙ КАНАЛ
15:35 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+) 06:00, 07:15 Kids’ Time
19:00 «Секретні матеріали 2020» 06:05 М/с «Майлз із
20:45 Т/с «Сидоренкимайбутнього»
Cидоренки» (12+)
07:20 Вар’яти (12+)
22:45 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 09:30 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
ІНТЕР
13:50 Х/ф «МІСС КУЛЯ» (16+)
15:50 Хто зверху? (12+)
05:00 «Телемагазин» 05:30,
17:20, 19:00 Хто проти
22:00 «Слідство вели... з
блондинок (12+)
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини 20:50 Х/ф «ФОКУС» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
22:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
з Інтером» 10:00 «Корисна
БІЗНЕС» (16+)
програма» 11:05 Т/с «Мене
МЕГА
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с
«Не відпускай мою руку» (12+)
06:00 Бандитський Київ 07:50
13:50, 14:45, 15:40 «Речдок»
Правда життя 09:30 Речовий
16:35 «Речдок. Особливий
доказ 10:40, 12:40, 18:05 Сіяя: з
випадок. Чуже добро» 18:00,
нами у дику природу 11:40 Дикі
19:00 Ток-шоу «Стосується
тварини 13:40 Містична Україна
кожного» 20:00 «Подробиці»
14:30, 19:50 Фантастичні історії
21:00 «Речдок. Особливий
15:25, 23:35 Загадки Всесвіту
випадок. Злочинець мимоволі» 16:15 НЛО з минулого 17:05
23:45 Т/с «Головний калібр»
Боротьба за виживання 19:05
01:05 Т/с «Її чоловіки» (12+)
Брама часу 20:45 Секрети
Другої світової 21:45 Ефект
УКРАЇНА
Нострадамуса 22:35 Полярний
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ведмідь
Україною
К-1
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
09:30 Зірковий шлях
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
10:30 Реальна містика
08:25 «Дай лапу»
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
16:00 Історія одного злочину
09:45, 20:10 «Орел і Решка.
(16+)
Перезавантаження»
20:10 Ток-шоу «Говорить
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
Україна»
реліквіями»
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
13:20, 23:50 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ
23:20 Контролер
АНГЛІЙСЬКОЇ» (16+)

15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло-2»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ЧОРНИЙ ОРЕЛ»
(16+)
08:45 «Помста природи»
09:00, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
СОЛДАТ-3: НОВИЙ
ПОЧАТОК» (16+)
15:45 Х/ф «ЗАГНАНИЙ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни.
Київ» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Атлетіко - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії 07:45
Журнал Inside Serie A.
Чемпіонат Італії. Прем’єра
08:15 Боруссія (М) - Баєр.
Чемпіонат Німеччини 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:10 Yellow. Прем’єра 10:20,
21:30 #залишайсязФутболом
11:25, 22:45 Дніпро - Наполі. 1/2
фіналу (2014 /15). Ліга Європи
УЄФА 13:15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА 13:25 Журнал Ліги
Європи 13:55 ПСЖ - Динамо
(К) (2012 /13). Золота колекція
Ліги чемпіонів 15:50 Барселона
- Челсі. 1/4 фіналу (1999 /2000).
Золота колекція Ліги чемпіонів
18:00 Журнал Ліги чемпіонів
18:30 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру 19:25 LIVE. Боруссія
(Д) - Баварія. Чемпіонат
Німеччини 20:15 Yellow 00:35
Баєр - Вольфсбур Чемпіонат
Німеччини 02:20 Лаціо - Інтер
(2018 /19). Чемпіонат Італії 04:05
Шахтар - Дніпро-1. Чемпіонат
України

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 08:00,
16:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30
Одного разу під Полтавою
08:30, 09:30 Одного разу в Одесі
09:00, 16:30, 20:00, 21:00 Танька
і Володька 10:00, 17:30 4 весілля
12:00 Панянка-селянка 14:00
Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА
2: ПРАВИЛА РОДРІКА» 15:35,
23:00 Країна У 22:00 Сімейка У

НТН
05:55 М/ф «Гидке каченя»
06:20 М/ф «Чиполліно» 07:55,
16:50, 20:50 «Випадковий
свідок» 08:30, 12:30, 16:30,
19:00, 22:00 «Свідок» 09:00
Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 10:45 Х/ф «БІЛІ
ВОВКИ» 12:50 «Свідок. Агенти»
14:15 «Таємниці кримінального
світу» 15:20 «Правда життя.
Професійні байки» 18:20
«Будьте здоровi» 19:30 «Легенди
карного розшуку» 22:30 Х/ф
«SUPERАЛІБІ» (16+)

СЕРЕДА, 27 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Англійська мова
10:35 Всеукраїнська школа
онлайн. Геометрія 11:05, 12:15
Всеукраїнська школа онлайн.
Руханка 11:10 Всеукраїнська
школа онлайн. Хімія 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Географія 12:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 13:10, 15:10
«На Карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 Наші гроші
17:30 Д/ц «Дикі тварини» 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ц «Особливий
загін» 21:35, 23:55 UA:Спорт
21:45 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:15 Т/с
«Епоха честі»

06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
11:10 Х/ф «АКВАМАРИН»
13:10 Х/ф «ВОНА - ЧОЛОВІК»
(16+)
15:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:00 Х/ф «ВЕЗУНЧИК ЛОГАН»
(12+)

МЕГА

1+1

06:00 Бандитська Одеса 08:15
Правда життя 09:25 Речовий
доказ 10:35, 12:35, 18:00 Сіяя:
з нами у дику природу 11:35,
17:00 Боротьба за виживання
13:35 Містична Україна 14:25,
19:50 Фантастичні історії 15:20,
23:35 Загадки Всесвіту 16:10,
21:45 Ефект Нострадамуса
17:30 Дикі тварини 19:00
Брама часу 20:45 Секрети
Другої світової 22:35 Невідома
Австралія

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, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:30 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки» (12+)
22:45 Х/ф «КОН О» (16+)

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:45, 20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:35, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:20 Х/ф «А ОСЬ І ВОНА» (16+)
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло-2»
23:50 Х/ф «ОБЕРЕЖНО! ДВЕРІ
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ» (16+)

К-1

ІНТЕР

2+2

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 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с
«Не відпускай мою руку» (12+)
13:50, 14:45, 15:40 «Речдок»
16:35 «Речдок. Особливий
випадок. Чуже добро» 18:00,
19:00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволі»
23:50 Т/с «Головний калібр»
01:10 Т/с «Її чоловіки» (12+)

06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА» (16+)
08:45, 17:20 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
(16+)
15:25 Х/ф «К-9» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
20:15 Т/с «Ментівські війни.
Київ» (16+)
22:15 Т/с «CSI: Місце
злочину-11» (16+)
23:55 Т/с «CSI: Місце
злочину-10» (16+)

УКРАЇНА

ФУТБОЛ-1

06:00 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Ліги Європи 08:15 Боруссія
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, (Д) - Баварія. Чемпіонат
Німеччини 10:00, 15:40, 22:30
23:00 Сьогодні
Футбол NEWS 10:10, 21:30
09:30 Зірковий шлях
#залишайсязФутболом 11:15,
10:30 Реальна містика
22:45 Дніпро - Севілья. Фінал
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
(2014 /15). Ліга Європи УЄФА
16:00 Історія одного злочину
13:30, 19:00 Журнал Ліги
(16+)
чемпіонів 13:55 Динамо (К) 20:10 Ток-шоу «Говорить
Динамо (З) (2012 /13). Золота
Україна»
колекція Ліги чемпіонів 15:50
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
Челсі - Ліверпуль. 1/2 фіналу
23:20 Зірковий шлях. Вечір
(2007 /08). Золота колекція
Ліги чемпіонів 18:10 Класичні
СТБ
матчі Ліги Європи 19:25 LIVE.
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго Лейпциг - Герта. Чемпіонат
я на тебе чекала» (12+)
Німеччини 20:15 Yellow 01:00
07:00 «Все буде добре!»
Фортуна - Шальке. Чемпіонат
08:45 «МастерШеф. Кулінарний Німеччини 02:50 Чемпіонат
випускний» (12+)
Німеччини. Огляд туру 03:45
11:35, 14:50 Т/с «Коли ми
«Суперматчі». Ліга Європи УЄФА
вдома»
03:55 Олександрія - Динамо.
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми
Чемпіонат України
вдома. Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаТЕТ
Новини»
06:00 ТЕТ Мультиранок 08:00,
18:15 «СуперМама»
16:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30
19:10 «Один за всіх» (16+)
Одного разу під Полтавою
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)
08:30, 09:30 Одного разу в
Одесі 09:00, 16:30, 20:00, 21:00
ICTV
Танька і Володька 10:00, 17:30 4
05:40, 10:05 Громадянська
весілля 12:00 Панянка-селянка
оборона
14:00 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА 3: СОБАЧІ ДНІ» (16+)
06:30 Ранок у великому місті
15:30, 23:00 Країна У 22:00
08:45 Факти. Ранок
Сімейка У
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
НТН
11:35, 13:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
(16+)
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
12:45, 15:45 Факти. День
«Умка» 06:10 М/ф «Бременські
13:40 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИ
музиканти» 07:55, 16:50, 20:50
ХИМЕРИ» (16+)
«Випадковий свідок» 08:30,
12:30, 16:30, 19:00, 22:00
15:15, 16:20 Х/ф «ЖАННА
«Свідок» 09:00 Х/ф «У СТАРИХ
Д’АРК»
РИТМАХ» 10:40 Х/ф «ДАЛІ
18:45, 21:00 Факти. Вечір
НІКУДИ» 12:50 «Будьте здоровi»
20:15 Секретний фронт
14:15 «Таємниці кримінального
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
світу» 15:20 «Правда життя.
23:15 Х/ф «ЩОСЬ (2011)»
Професійні байки» 18:20
(16+)
«Вартість життя» 19:30 «Легенди
НОВИЙ КАНАЛ карного розшуку» 22:30 Х/ф
«БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
06:00, 07:15 Kids’ Time

ЧЕТВЕР, 28 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00
Божественна літургія в день свята
Вознесіння Господнього у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної церкви
України 11:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
мова 11:30 Всеукраїнська
школа онлайн. Фізика 12:00
Всеукраїнська школа онлайн.
Англійська мова 12:30
Всеукраїнська школа онлайн.
Всесвітня історія 13:10, 15:10
«На Карантині»: марафон 16:20
Телепродаж 16:50 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
17:30 Д/ц «Дикі тварини» 18:20
Тема дня 19:20 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ц «Особливий
загін» 21:35, 23:55 UA:Спорт
21:45 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, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп 6»
15:25 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «СидоренкиCидоренки» (12+)
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 Т/с «Мене
звати Мелек» (12+) 12:25 Т/с «Не
відпускай мою руку» (12+) 13:50,
14:45, 15:40 «Речдок» 16:35
«Речдок. Особливий випадок.

Чуже добро» 18:00, 19:00, 01:55
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Особливий випадок.
Злочинець мимоволі» 23:45 Т/с
«Головний калібр» 00:50 Т/с «Її
чоловіки» (12+)

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
10:30 Реальна містика
13:30, 15:30 Т/с «Філін» (16+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Акварелі» (12+)
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Як довго
я на тебе чекала» (12+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний
випускний» (12+)
11:50, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:35, 15:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:15 «СуперМама»
19:10 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
11:30, 13:20 Х/ф «РОМЕО
ПОВИНЕН ПОМЕРТИ»
(16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф
«ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ» (16+)
16:40 Х/ф «СТИРАЧ» (16+)
18:45, 21:00 Факти. Вечір
20:15 Анти-зомбі
21:20 Т/с «Контакт» (16+)
23:15 Х/ф «ДРАКУЛА» (12+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time

П’ЯТНИЦЯ, 29 ТРАВНЯ
06:05 М/с «Майлз із майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ»
13:40 Х/ф «ДІТИ ШПИГУНІВ:
КІНЕЦЬ ГРИ»
15:10 Х/ф «ФОКУС» (16+)
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:00 Х/ф «ПРОГУЛЯНКА
ВИСОТОЮ»

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:10
Правда життя 09:40 Речовий
доказ 10:50, 12:50, 18:05 Сіяя:
з нами у дику природу 11:50,
17:05 Дикі тварини 13:50
Містична Україна 14:40, 19:55
Фантастичні історії 15:30, 23:35
Загадки Всесвіту 16:15 Ефект
Нострадамуса 19:05 Брама часу
20:45 Секрети Другої світової
21:45 НЛО з минулого 22:35
Невідома Австралія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20, 20:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
11:10, 17:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:00 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
15:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
19:20 «Орел і Решка. Рай та
пекло-2»
23:50 Х/ф «А ОСЬ І ВОНА» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ-2» (16+)
08:40 «Помста природи»
08:55 «Рішала»
10:55, 17:20 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «ТРІГОНАЛ:
БОРОТЬБА ЗА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
(16+)
15:45 Х/ф «АТАКА НА
КОРОЛЕВУ» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3»
(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ»
(16+)

22:10 Т/с «CSI: Місце злочину-11»
(16+)
23:50 Т/с «CSI: Місце злочину-10»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Валенсія Севілья. Чемпіонат Іспанії 08:00
Yellow 08:10 Лейпциг - Герта.
Чемпіонат Німеччини 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS 10:10,
21:30 #залишайсязФутболом
11:15 Дніпро - ПСВ (2012
/13). Ліга Європи УЄФА 13:00
«Суперматч» (Постшоу). Тревелшоу 13:55 Порту - Динамо (К)
(2012 /13). Золота колекція Ліги
чемпіонів 15:50 Рома - Челсі
(2008 /09). Золота колекція
Ліги чемпіонів 17:35 Журнал
Ліги Європи 18:00, 00:35
Боруссія (Д) - Баварія. Чемпіонат
Німеччини 19:45 АЗ - Металіст
(2011 /12). Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 22:45 Ліверпуль Реал. 1/8 фіналу (2008 /09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
02:20 Лаціо - Мілан (2018 /19).
Чемпіонат Італії 04:05 Колос Шахтар. Чемпіонат України

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 08:00,
16:00, 17:00, 19:30, 20:30, 21:30
Одного разу під Полтавою 08:30,
09:30 Одного разу в Одесі 09:00,
16:30, 20:00, 21:00 Танька і
Володька 10:00, 17:30 4 весілля
12:00 Панянка-селянка 14:00
Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА 4:
ДОВГА ДОРОГА» 15:30, 23:00
Країна У 22:00 Сімейка У

НТН
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
«Умка шукає друга» 06:10 М/ф
«Сірий вовк & Червона Шапочка»
06:35 М/ф «Ріккі-Тіккі-Таві»
07:55, 16:50, 20:50 «Випадковий
свідок» 08:30, 12:30, 16:30, 19:00,
22:00 «Свідок» 09:00 Х/ф «ЗА
ВІТРИНОЮ УНІВЕРМАГУ» 10:50
Х/ф «SUPERАЛІБІ» (16+) 12:50
«Вартість життя» 14:15 «Таємниці
кримінального світу» 15:20
«Правда життя. Професійні байки»
18:20 «Правда життя» 19:30
«Легенди карного розшуку» 22:30
Х/ф «МІСТО ПОРОКУ» (16+)

06:00 М/с «Книга джунглів»
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 «Чорний пірат» 12:20
Телепродаж 12:55 Д/ц «Дикі
тварини» 13:30 Х/ф «ПАВЕЛ
ІЗ ТАРСУСА» 15:00 Країна
пісень 16:00 #ВУКРАЇНІ 17:00
Д/ц «Погляд з середини»
17:35 Т/с «Епоха честі» 20:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:20 Д/ц «Супер-Чуття»
22:00 Х/ф «ПАЗЛ» 23:40
Бюджетники

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
12:05 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
ЛОГАН: РОСОМАХА»
(16+)
14:45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС.
АПОКАЛІПСИС» (16+)
17:20 Т/с «Кухня»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечірній квартал»
23:10 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05:25 «Мультфільм» 06:30
«Слово Предстоятеля» 06:40
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СТОРОННІМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНИЙ» 08:00
«Шість соток» 09:00 «Готуємо
разом» 10:00 «Корисна
програма» 11:00 Х/ф
«ВУСАТИЙ НЯНЬ» 12:30 Х/ф
«ПРИГОДИ ЕЛЕКТРОНІКА»
16:20 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 17:50, 20:30 Т/с
«Слідчий Горчакова» (12+)
20:00 «Подробиці» 22:25
Концерт «Наташа Корольова.
25 років на сцені» 23:55 Х/ф
«СИНІ ЯК МОРЕ ОЧІ» (16+)
01:40 Х/ф «КАЗКА ПРО

ЖІНКУ ТА ЧОЛОВІКА»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:10, 15:20 Т/с «Акварелі»
(12+)
17:10, 21:00 Т/с «Підкидьок»
20:00 Головна тема
22:50 Т/с «Другий подих» (12+)

СТБ
06:05, 09:50 «Неймовірна
правда про зірок»
07:00 «Все буде смачно!»
08:50 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
11:40 «Хата на тата» (12+)
14:55 Т/с «Папаньки» (12+)
19:00 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
21:30 «СуперМама»

ICTV
05:15 Скетч-шоу «На трьох»
(16+)
06:10 Перше, друге і компот!
07:00 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
10:20, 13:00 Т/с «Поганий
хороший коп» (16+)
12:45 Факти. День
14:25 Х/ф «НАЙМАНІ
УБИВЦІ» (16+)
16:45 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ»
(16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
21:30 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕРМІНОВА
ДОСТАВКА» (16+)

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, 10:20 «Життя відомих
людей 2020»
11:15, 11:50, 12:20, 12:35,
13:10 «Любий, ми
переїжджаємо»
13:45 «Одруження наосліп - 4»
15:25 «Світ навиворіт 6»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест
2020»
22:40 «Вечірній квартал»

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
Т/с «Мене звати Мелек» (12+)
12:25 Т/с «Не відпускай мою
руку» (12+) 13:50, 14:45, 15:40,

23:45 «Речдок» 16:35 «Речдок.
Особливий випадок. Чуже
добро» 18:00, 01:35 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці тижня»

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
11:30, 15:30 Т/с «Годинник з
зозулею» (12+)
16:00 Історія одного злочину
(16+)
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Як довго я на тебе
чекала» (12+)
06:55, 14:50 Т/с «Сліпа» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:30, 18:15, 19:00 «Холостяк 10» (12+)
22:40 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Анти-зомбі
11:10, 13:20 Х/ф
«БЕОВУЛЬФ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:45 Х/ф «ОБДУРИТИ УСІХ»
15:25, 16:20, 22:40 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
17:25, 20:05 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
10:00 Половинки (16+)
12:10 Топ-модель поукраїнськи (16+)
16:50 Х/ф «11 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
19:00 Х/ф «12 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»

21:20 Х/ф «13 ДРУЗІВ
ОУШЕНА»
23:40 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ОБМАНУ» (16+)

Yellow 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:10, 21:30
#залишайсязФутболом
11:15 АІК - Дніпро (2012 /13).
Ліга Європи УЄФА 13:00
МЕГА
Чемпіонат Німеччини. Огляд
06:00 Бандитська Одеса 07:55 туру 13:55 Динамо (К) - Порту
(2012 /13). Золота колекція
Правда життя 09:30 Речовий
Ліги чемпіонів 15:50 Інтер доказ 10:40, 12:40 Сіяя: з
Челсі. 1/8 фіналу (2009 /10).
нами у дику природу 11:40
Золота колекція Ліги чемпіонів
Дикі тварини 13:40 Містична
17:35, 00:35 Лейпциг - Герта.
Україна 14:30, 17:10, 19:55
Чемпіонат Німеччини 19:20
Фантастичні історії 15:20,
Журнал «Повертаючись до
20:45 Секрети Другої світової
16:20 Ефект Нострадамуса
перемог». Чемпіонат Іспанії.
18:05 Полярний ведмідь
Прем’єра 19:45 Боруссія
19:05 Брама часу 21:45 НЛО
(Д) - Карпати (2010 /11). Ліга
з минулого 22:35 Невідома
Європи УЄФА. Прем’єра
Австралія 23:35 Загадки
22:45 Ювентус - Баварія
Всесвіту
(2009 /10). Золота колекція
Ліги чемпіонів 02:20 Рома К-1
Інтер (2018 /19). Чемпіонат
Італії 04:05 Ворскла - Зоря.
06:30 «TOP SHOP»
Чемпіонат України
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Орел і Решка. Шопінг»
ТЕТ
09:20, 21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
06:00 ТЕТ Мультиранок
11:10 Т/с «Мисливці за
08:00, 19:30, 20:30 Одного
реліквіями»
разу під Полтавою 08:30,
12:50 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
09:30 Одного разу в Одесі
14:50 «Землячки»
09:00, 20:00 Танька і Володька
15:40, 22:00 «Орел і Решка.
10:00, 17:30 4 весілля
Навколо світу»
12:00 Панянка-селянка
17:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
14:00 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ» 15:45 Х/ф
19:20 Х/ф «ОСОБЛИВО
«МІЦНИЙ ГОРІШОК: ГАРНИЙ
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
ДЕНЬ, АБИ ПОМЕРТИ» (16+)
2+2
21:00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (16+)
06:00, 18:15 «Спецкор»
23:00 Х/ф «ІНСТРУКЦІЇ НЕ
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ГОРЕЦЬ-3» (16+) ДОДАЮТЬСЯ» (16+)
08:50 «Помста природи»
НТН
10:25, 17:20 «Загублений світ»
05:00 «Top Shop» 06:00 М/ф
13:20 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО ДО РАЮ- «Дванадцять місяців» 07:55,
16:50, 20:50 «Випадковий
2» (16+)
свідок» 08:30, 12:30, 16:30,
15:00 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
19:15 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+) 19:00, 22:00 «Свідок» 09:00
Х/ф «НІЧНА ПРИГОДА» 10:45
21:50 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)
23:35 Х/ф «ВОДІЙ
12:50 «Правда життя» 14:15
АВТОБУСА» (16+)
«Таємниці кримінального
ФУТБОЛ-1
світу» 15:25 «Правда життя.
Професійні байки» 18:20
06:00 Севілья - Атлетіко.
«Таємниці світу» 19:30
Чемпіонат Іспанії 07:40
«Легенди карного розшуку»
Журнал Ліги чемпіонів
22:30 Х/ф «НА МЕЖІ
08:05 Баєр - Вольфсбур
БОЖЕВІЛЛЯ» (16+)
Чемпіонат Німеччини 09:50

НЕДІЛЯ, 31 ТРАВНЯ

СУБОТА, 30 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:15 Новини 09:00 Т/с
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська
школа онлайн. Українська
література 10:35 Всеукраїнська
школа онлайн. Алгебра
11:05, 12:15 Всеукраїнська
школа онлайн. Руханка 11:10
Всеукраїнська школа онлайн.
Англійська мова 11:45
Всеукраїнська школа онлайн.
Хімія 12:20 Всеукраїнська
школа онлайн. Біологія
13:10, 15:10 «На Карантині»:
марафон 16:20 Телепродаж
16:50 Перша шпальта 17:25
VoxCheck 17:30, 21:45 Д/ц
«Дикі тварини» 18:20 Тема дня
19:20 Д/ц «Світ дикої природи»
19:55 Д/ц «Особливий загін»
21:35, 23:55 UA:Спорт 22:15
Т/с «Епоха честі»

МЕСНИК» (16+)
23:10 Х/ф «ЦІЛКОМ
ТАЄМНО: БОРОТЬБА
ЗА МАЙБУТНЄ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:30 Містична Україна
08:20 Україна: забута історія
10:00 Речовий доказ 11:10
Фантастичні історії 12:05
Секрети Другої світово 13:55
Як спокусити націю 16:45
Невідома Австралія 18:45
Місця сили 21:00 Очима
пінгвінів

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Землячки»
09:50 Х/ф «ХЛОПЧИКМІЗИНЧИК» (12+)
11:20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»
13:10 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
15:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

Ліга Європи УЄФА 13:15,
19:15 «Суперматчі». Ліга
Європи УЄФА 13:25, 22:00
Журнал «Повертаючись до
перемог». Чемпіонат Іспанії
13:55 Динамо (К) - ПСЖ
(2012 /13). Золота колекція
Ліги чемпіонів 15:55,
21:25 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини 16:25
LIVE. Вольфсбург - Айнтрахт.
Чемпіонат Німеччини 18:25
Класичні матчі Ліги чемпіонів.
Прем’єра 19:25 LIVE.
Баварія - Фортуна. Чемпіонат
Німеччини 20:15, 21:50 Yellow
22:45 Барселона - Мілан.
1/8 фіналу (2012 /13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 00:35
Шальке - Вердер. Чемпіонат
Німеччини 02:20 Ювентус Інтер (2018 /19). Чемпіонат
Італії 04:05 Колос Маріуполь. Чемпіонат України

ТЕТ

06:00 ТЕТ Мультиранок
10:30 М/ф «Снігова битва»
11:50 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА» 13:30 Х/ф
«ЩОДЕННИК СЛАБАКА 2:
2+2
06:00, 08:40 «Загублений світ» ПРАВИЛА РОДРІКА» 15:10,
16:30 Сімейка У 15:40,
07:50 «ДжеДАІ 2019»
16:55, 23:00 Країна У 16:05
13:05 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
Танька і Володька 17:20 Х/ф
ВІСЬ ЗЛА» (16+)
«СОТКА» (16+) 19:00, 20:00,
14:55 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
21:00 Одного разу в Одесі
КОЛУМБІЯ» (16+)
19:30, 20:30, 21:30 Одного
16:40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» (16+) разу під Полтавою 22:00 Ігри
19:00 Х/ф «КІКБОКСЕР» (16+) Приколів
20:50 Х/ф «КІКБОКСЕР-2»
(16+)
НТН
22:25 Х/ф «КІКБОКСЕР-3»
05:45
Х/ф
«ЗУПИНИВСЯ
(16+)
ПОТЯГ» 07:30 Х/ф «ЧЕРЕЗ
НОВИЙ КАНАЛ
ГОБІ ТА ХІНГАН» 10:30
ФУТБОЛ-1
06:00, 07:15 Kids’ Time
Х/ф «ЗНИКЛІ СЕРЕД
06:00,
08:00
Топ-матч
ЖИВИХ» 12:10 «Легенди
06:05 М/с «Майлз із
06:10
Атлетіко
Барселона.
карного розшуку» 15:40
майбутнього»
Чемпіонат Іспанії 08:10
«Випадковий свідок» 18:05
07:20 Вар’яти (12+)
Фрайбург - Баєр. Чемпіонат
«Круті 90-ті» 19:00 «Свідок»
10:50 Хто зверху? (12+)
Німеччини 10:00, 15:40,
19:30 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
16:00 М/ф «Гноми вдома»
22:30 Футбол NEWS 10:10
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ» 21:00
17:30 М/ф «Angry Birds у кіно»
Yellow. Прем’єра 10:20
Х/ф «ПОГОНЯ» 22:45 Х/ф
19:10 М/ф «Angry Birds у кіно 2»
#залишайсязФутболом 11:25 «МІСТО ПОРОКУ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ
Дніпро - Наполі (2012 /13).

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів»
06:30, 07:05, 08:05 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
08:55, 21:00 Новини 09:00
Божественна літургія у СвятоМихайлівському кафедральному
соборі Православної церкви
України та всеукраїнська
молитва 11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30 Х/ф
«ПАВЕЛ ІЗ ТАРСУСА» 15:10
Країна пісень 16:05 Телепродаж
16:40 #ВУКРАЇНІ 17:10 Д/ц
«Погляд з середини» 17:40
Т/с «Епоха честі» 20:25 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:20 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:00 Х/ф
«ШКОЛА №3»

1+1
06:15, 07:05 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:25 «Світ навиворіт»
15:30 Х/ф «ПІДМІНА В ОДНУ
МИТЬ» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «ОЛЕНА
ПРЕКРАСНА» (12+)

ІНТЕР
05:10, 10:00 «Орел і Решка.
Дива світу 2. Невидане» 06:10
Х/ф «ВОЖДЬ ВІННЕТУ ТА
НАПІВКРОВКА АПАНАЧІ»
08:00 «Удачний проєкт» 09:00
«Готуємо разом» 11:00 «Орел
і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков.
Невидане» 12:00 «Орел і
Решка. Карантин» 13:00 «Орел і
Решка. Морський сезон» 13:50
«Крутіше всіх. Краще» 16:10 Х/ф
«ПРИГОДИ РЕМІ» 18:10 Х/ф
«ХРОНІКИ ЗРАДИ» (16+) 20:00
«Подробиці» 20:30 Х/ф «РОМІ»
22:35 Х/ф «СПАСИБІ ЗА
ЛЮБОВ!» (16+) 00:35 «Речдок»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:35 Т/с «Підкидьок»
13:20 Т/с «Референт» (12+)
17:00, 21:00 Т/с «Про що не
розповість ріка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Потрібен чоловік»
(12+)

СТБ
05:40 «Неймовірна правда про
зірок»
06:35 «Все буде смачно!»
08:25 Х/ф «НАЙЧАРІВНІША ТА
НАЙПРИВАБЛИВІША»
10:00 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
11:35 Т/с «Папаньки» (12+)
16:35 «МастерШеф
Професіонали 2» (12+)
18:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:55 «Один за всіх» (16+)
22:05 «Детектор брехні» (16+)

ICTV
05:40 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:55 Факти
06:20, 08:05 Громадянська
оборона
07:10 Секретний фронт
09:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:30, 13:00 Х/ф
«СПЕЦІАЛІСТ» (16+)
12:45 Факти. День
14:40 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ» (16+)
16:30 Х/ф «СТРІЛЕЦЬ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «ВАН ГЕЛЬСИНГ»
(16+)
22:50 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Майлз із
майбутнього»
07:20 Вар’яти (12+)
08:10 Від пацанки до панянки
(16+)

10:50 М/ф «Angry Birds у кіно»
12:30 М/ф «Angry Birds у кіно 2»
14:20 Х/ф «ЯК ВИКРАСТИ
ХМАРОЧОС» (16+)
16:10 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
(16+)
18:20 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ДРУГА ВІЙНА» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ» (12+)
23:50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНИЙ
БІЗНЕС» (16+)

Yellow 10:50 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 11:00
Топ-матч 11:10 Наполі - Дніпро
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА
13:00 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 13:55 Динамо (З) Динамо (К) (2012 /13). Золота
колекція Ліги чемпіонів 15:55
Журнал Ліги чемпіонів 16:25
LIVE. Боруссія (М) - Уніон.
Чемпіонат Німеччини 18:25
Класичні матчі Ліги чемпіонів.
Прем’єра 19:30 Барселона
- Реал (2006 /07). Чемпіонат
МЕГА
Іспанії 21:20 «Великий футбол»
06:00 Бандитська Одеса 07:10 22:45 Рома - Баварія (2014
Містична Україна 08:00 Україна: /15). Золота колекція Ліги
забута історія 09:40 Речовий
чемпіонів 00:35 Вольфсбург доказ 10:50, 23:50 Фантастичні Айнтрахт. Чемпіонат Німеччини
історії 11:40 Секрети Другої
02:20 Ювентус - Рома
світової 13:35 Очима пінгвінів
(2018 /19). Чемпіонат Італії
16:35 Невідома Австралія 18:35 04:05 Олександрія - Шахтар.
Місця сили 21:00 Як спокусити Чемпіонат України
націю

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 Х/ф «ХЛОПЧИКМІЗИНЧИК» (12+)
10:00 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12:00 Х/ф «КОТИСЯ!» (16+)
14:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00, 09:20 «Загублений світ»
07:50 «ДжеДАІ 2019»
13:40 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
15:15 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
(16+)
17:00 Х/ф «ПО СЛІДУ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗБИТОК» (16+)
21:00 Х/ф «КОМАНДА А» (16+)
23:10 Х/ф «РЕЙС 7500» (16+)

ТЕТ
06:00 ТЕТ Мультиранок 10:15
М/ф «Космічна місія» 11:50
Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА
3: СОБАЧІ ДНІ» (16+) 13:30
Х/ф «ЩОДЕННИК СЛАБАКА
4: ДОВГА ДОРОГА» 15:10,
16:30 Сімейка У 15:40 Країна
У 16:05 Танька і Володька
17:00 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (16+) 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 Одного разу
в Одесі 19:30, 20:30, 21:30,
22:30 Одного разу під Полтавою
23:00 Х/ф «КОХАННЯ ТА ІНШІ
ЛІКИ» (16+)

НТН

05:00 «Top Shop» 06:00 Х/ф
«ГНІЗДО ГОРЛИЦІ» (16+)
08:00 «Слово Предстоятеля»
08:05 «Страх у твоєму домі»
11:40 Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
ФУТБОЛ-1
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ» 13:05
06:00 Валенсія - Реал.
Чемпіонат Іспанії 07:45 Журнал Х/ф «ДОБРЕ СИДИМО!»
14:30 Х/ф «РІДНА ДИТИНА»
«Повертаючись до перемог».
Чемпіонат Іспанії 08:15 Баварія 17:15 Х/ф «ПОГОНЯ» 19:00
- Фортуна. Чемпіонат Німеччини Х/ф «У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ
УВАГИ» 20:50 Х/ф «ХІД У
10:00, 15:40 Футбол NEWS
ВІДПОВІДЬ» 22:25 Х/ф «НА
10:10 Журнал Ліги чемпіонів.
МЕЖІ БОЖЕВІЛЛЯ» (16+)
Прем’єра 10:40, 17:15, 19:15
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n Ті, що тримають небо

Капелан Євген РУДЬ: «Диво на фронті?
Артснаряд зрівняв із землею лісок,
а капличка залишилася цілісінькою»
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

В історії цього села весна
2019 року розцвіла знаковою
подією: у життєдайному
березні церковна громада
після отримання Томоса
здійснила свою мрію
перейти до Православної
Церкви України. Тоді
з благословення митрополита
Луцького і Волинського
Михаїла настоятелем СвятоМихайлівського храму
в Мирному став військовий
капелан отець Євген Рудь.
Спершу парафіяни придивлялися
до нього з особливою цікавістю,
тепер же всім кажуть із гордістю:
«Маємо духовного батьканаставника від Бога»

НА ПЕРЕДОВУ ТАКИ «ПРОРВАВСЯ»

Удруге на фронт капелан Євген
Рудь повернувся через рік, у 2016-му.
У 24-й окремій механізованій бригаді
імені короля Данила Галицького було
легше, бо більшість бійців — із набожного Західного регіону. Звісно, скептиків
теж вистачало, але, кажуть, під обстрілами невіруючих нема.
На Луганщині капелан Євген Рудь
потрапив у село неподалік залізничної
платформи Калиново-Попасної — теж
зовсім близько від передової. Духовного отця берегли «по-своєму» ревно:
поселили при штабі й суворо заборонили ходити в рясі. Неодмінно мав одягати бронежилет: офіцерів і духовенство
снайпери видивляються з однаковою
ворожістю. Він же не переставав проситися на передову. Серце казало, що там
буде потрібнішим. І таки вмовив комбата відпустити за поселення — в бліндажі
та окопи.
Відбував туди на день, а залишився
на тижні. Було відчуття, що в бійців священник асоціюється з кимось із домашніх, найрідніших і справді найпотрібніший їм у важку хвилину. Тому невдовзі
в найзатишнішому бліндажі гуртом облаштували капличку. Час богослужінь
у ній під частими прицільними обстрілами встановити було неможливо, зате
в Божу обитель за порадою міг прийти
помолитися кожен зі своїм душевним
неспокоєм. Там відбувалися сповіді
та причастя, сокровенні бесіди і каяття… Вибухова хвиля, осколки артснаряду зрівняли із землею невеликий лісок,
святиня ж, на диво всім, залишилася
цілісінькою.
А ще війна викарбувала в серці капелана беззаперечну істину: «Якщо
ти не патріот рідної церкви, то який
ти патріот своєї держави?»
Протоієрей Євген Рудь називає речі
своїми іменами, священників — Божими рабами, а тих, які пропагують «рускій
мір», закликає боятися Всевишнього,
а не «керівництва». Просить сучасників
більше думати про віру, про добро і безкорисливість. Він уже поріднився з привітними мирненцями й щиро, як і всюди,
просить Господа благодаті й миру для
села з прегарною
назвою Мирне.
n
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Настоятель Свято-Михайлівського храму села Мирне Євген Рудь.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

МРІЯВ СТАТИ СВЯЩЕННИКОМ
АБО… ВІЙСЬКОВИМ

Герой цієї публікації народився в селі
Павлів Радехівського району Львівщини.
Батько Василь Степанович працював водієм, мама Марія Степанівна — на різних
роботах у колгоспі і в райцентрі. Вони
були взірцем порядності для синів Василя, Степана, Євгена і донечки Іванни.
Духовним хлібом сім’ї повсякчас є щирість, оберегом — молитва.
Батьки з повагою дослухалися
до всіх дитячих мрій, зокрема й до Євгенкової, який хотів «бути корисним
для людей по-особливому» і ще в школі вирішив стати священником або …
військовим. Збагнути важливі місії цих
покликань допомагали достойні вчителі.
Мама і бабуся Анастасія вдома розповідали про сенс людського буття словами
наймудрішої Книги Книг — Біблії. У школі
хлопчачу вправність, бажання гартувати
тіло й дух вирізнив учитель Іван Степанович Батюк і готував здібного учня до військової служби.
Остаточне рішення підказала бабуся: «Вчися, сину, на священника, а час
покаже». Як у воду дивилася, знаючи, що Божа мудрість стане найпотрібнішою на всіх професійних дорогах. Вступив 1998 року до Волинської духовної
семінарії. Щоправда, час від часу ловив
себе на думці, що не перестає хотіти
в майбутньому поєднати свій сан із військовою службою.
Коли був на 4-му курсі, запроменіло
почуття кохання. Його суджена підростала по сусідству в рідному Павлові, але
юнак задивився на дівчину, коли та була
вже десятикласницею. Симпатія виявилася взаємною, тож Євген запропонував своїй обраниці серце, тільки-но вона
закінчила школу. Іноді звинувачував
себе, що через одруження Галина
не вступила до вишу. Реалізувати плани кожного допоміг Господь, бо потому
матушка здобула обраний фах, закінчивши Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки. Тепер
благочестиве подружжя виховує доньок
Вікторію і Юлію, які успішно навчаються
у 9-му і 8-му класах Мирненської ЗОШ
І–ІІІ ступенів.

дочекався його повернення, а наприкінці жовтня 2015 року після півторатижневого навчання в синодальному
відділі військового духовенства прибув капеланом у 55-ту окрему артилерійську бригаду «Запорізька Січ» імені
генерал-полковника Василя Петрова.
У містечку Новогродівка на Донеччині
разом із водіями ватажівок, які тягнули
гармати на передову, спав на ящиках
з-під снарядів, їв з одного казана. І білою заздрістю заздрив бійцям, які були
на першій лінії вогню.
Легко сприймав «комфорт» у пристосованому під житло приміщенні шахти, дуже важко — три речі: як багато бійці курять, п’ють кави й лаються. Далеко
не всім їм було можна пояснити, що війна закінчиться і треба берегти своє здоров’я, наскільки це можливо на війні,
заради найрідніших, які чекають удома. Багато хто відвертався, дивлячись
із недовірою на капелана, дарма не визнаючи найпотужнішої зброї — хреста
і молитви. Аж коли у грудні повертався
додому, зізнався батькам, що був на війні не волонтером.

Отець Євген із дружиною Галиною і доньками Вікторією та Юлією.

«МАЄШ ЗОСТАВИТИ ЩОСЬ ХОРОШЕ
ВСЮДИ, КУДИ ТЕБЕ ПОСИЛАЄ
ГОСПОДЬ»

«Здобуваючи освіту, я мріяв залишитися на Волині», — розказував отець
Євген про те, як стелилася його життєва
дорога до Мирного. Мав честь здійснювати Богослужіння у Свято-Троїцькому
соборі. З волинянами поріднився настільки, що після закінчення семінарії прийняв за велику честь служити
їм у найменшій парафії в Котові на Ківерцівщині. Було прикро до сліз, як бачив у церкві 20–30 людей навіть у великі християнські свята. Гуртувати село,
роз’єднане різними конфесіями, почав
зі знайомств із сім’ями в кожній хаті.
Першими старався привести до Творця
дітей і молодь. Від неділі до неділі церковна родина збільшувалася, та в Божому плані для її духівника був наступний
щабель — служіння церковній громаді
в Покащеві. З його парафіянами протягом одинадцяти літ відчував себе господарем, зайнявшись заміною у церкві
вікон і дверей. На згадку про себе зоставив селу збудовану триярусну дзвіничку.
— Чи ж хотілося знов залишати обжиту оселю, навіть отримавши чергове
«підвищення»? — запитую в отця Євгена
про черговий переїзд у Сокиричі.
— Це не проблема. Питання
в тому, що хороше й потрібне людина

Вибухова хвиля, осколки
« артснаряду
зрівняли
із землею невеликий лісок,
святиня ж, на диво всім,
залишилася цілісінькою.

»

залишає після себе всюди, куди посилає її Господь, — такою відповіддю священник радить кожному задуматися про
призначення на життєвих стежках. Сердечну вдячність адресує Ківерцівщині
за те, що протягом 18 років вона була
для нього гостинною, наче батьківська
хата.
ЗАЗДРИВ ТИМ, ХТО В ОКОПАХ

Отця Євгена і досі гнітить думка про
те, що «не доїхав» на Майдан. Йому
не перестають боліти смерть Василя Мойсея, з сім’єю якого подружився через його рідного брата Романа
Мойсея — настоятеля парафій у селах
Небіжка та Клепачів, і анексія Криму.
У 2014-му священнослужитель став одним із перших волонтерів, які сміливо
їхали на охоплений війною Донбас. Уявляв себе там капеланом, але першим
повістку в пекло сприйняв за обов’язок
брат Василь. Він у зоні бойових дій підвозив снаряди для артилеристів.
Щоб не засмучувати батьків, Євген
Р

У «Волинській Голландії» зрізали тюльпани.
Скошування здійснили
спеціальною машиною,
як того і вимагає технологія. Цьогоріч на трьох
гектарах поля квітували
майже 400 сортів, 25 із них — нові, яких
минулого року ще не було.

На Рівненщині помітили
ще два місця, схожих
на Тунель кохання. Унікальне ландшафтне утворення
сфотографував у селі Бабин
за 20 км від Рівного Тарас Владичук. Світлину підписав: «Два
тунелі кохання в Бабині… Куди
там Клевані братися!».
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оброго дня,
ківерчани!

Про життя району — на сторінках «Газети Волинь»

n

У ВАНТАЖІВЦІ ВИЯВИЛИ
ДЕРЕВИНУ БЕЗ ДОКУМЕНТІВ
Тентований автомобіль було помічено днями
при виїзді із селища Цумань
Ірина ПАСІЧНИК

важаючи на те, що машину було зафіксовано поблизу лісового масиву місцевого лісгоспу, працівники державної лісової охорони повідомили
про цей факт у поліцію. Правоохоронці зупинили авто
у селі Дерно Ківерцівського району.
При огляді транспорту було виявлено деревину
породи сосна невідомого походження. Водій не надав
жодних документів. Тривають слідчі дії. Встановлюються деталі справи та особи причетних. n
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У Сибіру їй марилось рідне
село. А тепер радіє, що і внук
повернувся в Журавичі

МЕШКАНКА КІВЕРЦІВЩИНИ
ХОТІЛА ДЕРЖАВНУ ДОПОМОГУ,
А ОТРИМАЛА… ШТРАФ
Жінку, яка у Декларації про доходи не вказала
наявність у її чоловіка частини будинку,
звинуватили у шахрайстві

Спершу були вірші — два зшитки, списані чітким почерком,
які передав племінник 88-річної Ганни Мекуш. А потім — особисте
знайомство з їх авторкою
ПОХОВАЛИ БАТЬКА
ІЗ СЕСТРОЮ В ОДНІЙ МОГИЛІ

Жителька села Журавичі Ківерцівського району Ганна Мекуш — одна із тих, хто відчув
на собі дію репресивної машини
сталінського режиму. Її малолітню разом із матір’ю депортували
до Сибіру. Додому повернулася
лише через 10 літ, у 1958-му.
Постраждала сім’я через
батька. Пилип Ковальчук був
грамотною людиною (закінчив
Луцьку гімназію) і патріотом
своєї батьківщини. Певно, через
те й мав проблеми з польською
владою. Вона зарахувала його
до комуністів і навіть запроторила до тюрми, хоча чоловік не був
прихильником комуністичної
ідеології, не чекав визволителів
зі Сходу.
— Коли у 1939 році до нас
прийшли рускі, їх зустрічали хлібом-сіллю, — гортає сторінки
пам’яті моя співрозмовниця. —
А тато мій казав: «Люди добрі,
не радійте, то наша біда йде. Від
неї натерпитеся більше, як від
поляків».
Пилипа Ковальчука не любив
місцевий міліціонер. Якось навіть пригрозив, що пустить йому
кулю в лоб при першій нагоді.
— Тоді саме оголосили мобілізацію до армії. Мати зібрала
батькові клуночок і він пішов з односельцями до Цумані, — розповідає Ганна Пилипівна. — Але
не дійшов. То вже після війни мені
сусід, який повернувся з фронту,
розказував: «Ми йшли до Цумані,
на призовний пункт, а твій батько
раптом зупинився і мовив: «Ви,
хлопці, йдіть захищати Родіну,
а я не піду. Не хочу, щоб мені той
міліціонер пустив кулю в лоб». І пішов у ліс. Спершу переховувався, а потім пристав до повстанців. Часом заскакував додому.
А якось прийшов вночі і каже нам:
«Йдіть зі мною, бо вас мають вивозити до Сибіру». Йому сказав
про те хлопець з нашого села,
який був у червоних партизанах.
Сестра Меланія тоді хворіла.
До лісу її не візьмеш, то старша —
Катерина — відвела її до родичів
у сусіднє село, а сама вернулася. Батько забрав нас у ліс.
Ми день пересиділи у буді, там
наші люди ховалися від поляків,
які нападали на село. А на другий — була облава енкаведистів.
Хлопець- повстанець, який був
разом з нами, закричав: «Втікай-

Мирослава КОЗЮПА

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Євгенія СОМОВА

Місцеві новини

січня 2019 року мешканка району звернулася
до управління соціального захисту населення
Ківерцівської РДА з метою призначення та отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Як належить, власноруч заповнила
та підписала офіційний документ, що засвідчує матеріальний стан родини, але не внесла до нього відомостей про земельну ділянку на території Сокиричівського старостинського округу і половини житлового
будинку загальною площею 121,9 квадратного метра, що перебуває у власності її чоловіка. Декларація
стала підставою для призначення їй виплати: з 1 січня
по 30 червня 2019 року волинянка отримувала допомогу на загальну суму 10 593 гривні 21 копійку.
Згодом шахрайство виявили, і жінку звинуватили у підробці документа й заволодінні чужим майном
шляхом обману. Підсудна визнала свою вину й уклала
угоду про примирення. Днями суд призначив їй покарання у 850 гривень штрафу. n
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У Ківерцях ремонтують
Привокзальний провулок.
На ці роботи згідно із програмою «Дороги громади» виділено
789 тисяч гривень. Тендер на ремонт виграла фірма «Вишківбрук».
Проєктом передбачено вивезення
ґрунту, засипання щебеню, встановлення бордюрів
та укладення бруківки.

«Як то було тяжко звикати до чужини», — каже пані Ганна.

до хати постукали. Мама відчинила.
« Зранку
Увірвалося кілька чоловіків і до нас: «Збирайтеся,
вивозимо вас до Сибіру».
»
те!». Мама мене схопила за руку
і ми кинулися в один бік, а батько з сестрою — в інший. Забігли
аж в сусіднє село Рудчин. Там
й пересиділи. Не знали, що наші
побиті. Пізніше нам розказали, що батька наздогнала куля,
а сестру поранило в ногу, її добили. Показали й могилу, де вони
поховані разом із повстанцем,
який підірвав себе, щоб не здатися ворогам. Вже за незалежності
України мій чоловік перевіз їхні
останки на цвинтар.
«МЕРТВИХ ВИКИДАЛИ
З ПОЇЗДА ПРЯМО НА КОЛІЇ»

За часів Союзу про цю сторінку в житті Ганни Пилипівни
знали хіба що найближчі.
— Як нині пам’ятаю той
день, — розказує пані Ганна. —
То було після Покрови. Зранку

до хати постукали. Мама відчинила. Увірвалося кілька чоловіків
і до нас: «Збирайтеся, вивозимо
вас до Сибіру». Сестра Меланія
тоді була вже заміжньою, мала
другу фамілію. Її не взяли. А нас
повезли до Цумані. Повантажили у вагони, призначені для
худоби, і повезли в напрямку
Росії. Як ми пережили ту дорогу, не знаю. Було дуже холодно.
Люди тулилися одне до одного,
аби зігрітися, ділилися їжею, яку
встигли захопити з дому. Коли
на зупинках вдавалося роздобути кип’ятку, то було вже щастям.
Але після того, як кілька чоловік
втекли, вагони два тижні до самої Волги не відкривали. Люди,
хто був слабший, вмирали. Їх викидали на колії…

Закінчення на с.14

»

Зупинку при виїзді з Ківерців, яку два роки
тому облагородив і розмалював разом
із дружиною та старшим сином місцевий
активіст Володимир Бут-Гусаїм, пошкодили
невідомі. «Ми вставали о 5-й ранку, працювали,
їхали на роботу, ввечері знову до зупинки — і так
14 днів! Багато місцевих людей реагували позитивно!
Прийшла весна і комусь захотілося показати свою
силу! Витрачали ми свій час, фінанси, сили — і тут
придур… не цінять те, що зробили! P. S. Обіцяємо
оновити кольори», — повідомив чоловік.

Близько гектара території вигоріло в селі
Озерце внаслідок загоряння сухої трави. На
боротьбу з вогнем приїхали пожежники з Луцька і
Ківерців, а також вийшли місцеві мешканці. Пожежа
сталася через необережне поводження з вогнем та
спричинила 138 тисяч гривень збитків державному
бюджету.
Р

Е

К

Л

А

М

А

До уваги населення!
Ківерцівська дистанція колії повідомляє,
що з 22 по 29 травня у напрямку від станції
Ківерці до станції Стоянів для знищення
небажаної рослинності буде проведено
хімічну обробку залізничної колії
гербіцидами.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

21 травня 2020 Четвер

n Болить!

www.volyn.com.ua

n Трагічні сторінки нашої історії
Фото pinterest.com.

«Він її б’є, пропиває всі гроші».

«ЧОЛОВІК МОЄЇ
ДОЧКИ НЕ МОЖЕ
БУТИ БАТЬКОМ»
Шановна редакціє «Газети Волинь»,
я звертаюся до вас, щоб захистити
своїх онуків. Мої дочка і зять
не виконують батьківських обов’язків —
я вже 4 роки звертаюся до всіх
відповідних служб. На мої звертання
відповідали, що у них задовільні умови.
Рік тому їхню сім’ю нарешті поставили
на облік у службі у справах дітей
їхнього району. Наші правозахисні
органи починають щось робити, коли
наступає біда
оїй меншій онучці 9 місяців. Недавно перебувала
у відділенні реанімації
інфекційної лікарні з діагнозом «менінгококова інфекція». Батьки пізно звернулися до медиків, коли в дитини почалися
крововиливи. 5 днів вона була у важкому
стані. Лікарі давали спочатку невтішні
прогнози, але витягли внучку з того світу
з нашими молитвами.
Справа в тому, що ця дитина вже вдруге
в реанімації. Перший раз була при народженні… Я бачила, як вона розвивається
(не сиділа у 9 місяців, не видавала ніяких
звуків, крім плачу, хоча в такому віці уже
говорять перші слова). Я казала батькам,
щоб возили її до лікарів, а я б їм допомагала, скільки маю сил, але вони відпові-

…М

законом я не маю права
« Зазабрати
дітей до себе і не хочу,
щоб мою дочку позбавили
батьківських прав.

»

дали, що дорослі й знають, що робити.
…У січні два рази дочка і її чоловік їздили
в Луцьк із маленькою дитиною, щоб набрати кредитів, а як завести дитину в лікарню — то знаходять усякі відмовки.
Моя дочка не слухає нікого: ні лікарів,
ні батьків, ні інших людей, а тільки свого чоловіка. А він її б’є, пропиває всі гроші, поліція і служба опіки про це знають.
Обоє вони і старшу свою не доглядали
так, як потрібно: з пологового зять забрав
дочку з недоношеною дитиною з малою
вагою під розписку про власну відповідальність. Потім у 8 місяців дитина потрапила в лікарню як недоглянута. Тоді я була
поряд і якось умовила дочку завезти малу
до невропатолога (бо внучка ще навіть
не сиділа). В подальшому дівчинка відставала в розвитку, тому що батьки з нею
не займалися. У три з половиною роки вимовляла окремі слова з 3–4 букв. Я знову
забила на сполох — і нарешті сім’ю поставили на облік як неблагополучну, а дитину
влаштували в садочок з інклюзивною формою освіти. Батьки при цьому гвалтом кричали, що не треба її нікуди везти. Я ледве
добилася, звернувшись до уповноваженого з прав людини. За 2–3 місяці в дитсадку
дитина стала говорити реченнями.
За законом я не маю права забрати дітей до себе і не хочу, щоб мою дочку позбавили батьківських прав (я її люблю та й вона
доглядає дітей, попере, їсти наварить). Але
її чоловік не може бути батьком, бо думає
тільки за себе, ніде не працює, постійно
сидить в інтернеті. Допоможіть, щоб ті діти
виросли здоровими й у любові.
Бабуся, мешканка м. Ківерці.
P. S. Цей лист за домовленістю з авторкою редакція передасть Службі у справах
дітей Волинської облдержадміністрації. n

У Сибіру їй марилось рідне село.
А тепер радіє,
що і внук повернувся в Журавичі

»

Закінчення. Початок на с. 13

Євгенія СОМОВА

епортованих волинян привезли у Кемеровську область,
у Прокоп’ївський район. Там
тоді була потрібна робоча сила
на вугільні копальні. Але представник
шахти «Красный углекоп», побачивши
«контингент», обурився: «Кого ви мені
привезли! Старих і малих! Що я з ними
буду робити?». Але варіантів не було.
Тож вибрав найсильніших. Інших повезли у село Зіньково, в колгосп,
а через місяць перекинули в інший
район — Біловський.
— Кілька днів ми сиділи у вагонах,
ніхто за нами не приходив, — продовжує розповідь пані Ганна. — Тоді чоловіки пішли у райком партії. Там дзвонять по колгоспах, щоб нас розібрали.
Поприїжджали люди і знов вибирають
найкрепших. Мене з мамою не хочуть брати. Я — мала, вона — слаба.
З нашого села взяли дві сім’ї, а одна
жінка каже: «Беріть ще й мою сестру.
Без неї не поїду». Так ми й потрапили
в колгосп, де головою був білорус. Поселили усіх в конторі, а потім знайшли квартиру. Нас ніхто не хотів брати,
то пообіцяли хазяйці, яка згодилася,
привезти 3 центнери вугілля. Поки
воно було, тримала «бандер», а спалила — запрягла у воза бичка, посадила всіх квартирантів і привезла назад
до сільради. Мусив голова знов шукати нам житло. Знайшов хату, що стояла пусткою, поставив «буржуйку».
Там ми й перезимували, а навесні нас
перевезли в другий колгосп. У тому
селі жили чуваші. То були добрі люди,
гарно ставилися до нас, співчували.
Як я вже додому їхала, то сусідка передала мамі, а вона раніше вернулася,
хустку пухову.

Д

«ДІЗНАВШИСЬ, ЩО ВІЛЬНІ,
РОЗПРОДАЛИ ВСЕ І ВИРУШИЛИ
НА БАТЬКІВЩИНУ»

Після смерті Сталіна виселенцям
стало легше жити. Вже не було звичних перекличок, дозволили отримувати посилки з дому. Депортовані
люди почувалися вільніше. Ганна з матір’ю навіть хату збудували. На працьовиту, гарну на вроду і голосисту
українку, якій аплодували на концертах у клубі, задивлялися місцеві хлопці, але їй сподобався західняк, такий же виселенець, як і вона. Її Андрій
був родом із Львівщини.
— Із чоловіком я познайомилася на роботі, — розповідає пані Ганна. — Андрій працював на фермі конюхом, а мене послали гній викидати.

Фото з особистого архіву Ганни МЕКУШ.
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Перше спільне фото подружжя, зроблене на Волині.

нарікає на долю.
« НеМовляв,
не вона одна
потрапила під жорна
радянської репресивної
системи. Але всім керує
Бог. Він не посилає людині
випробування, які вона
не може витримати.

»

Я відразу відчула, що він та людина,
з якою проживу життя. У нас було
багато спільного. Поженилися, а невдовзі народився й старший син.
У 1958- му сказали нам, що вже вільні.
І ми рушили, розпродавши все господарство, — свиней, курей, хату — додому. Приїхали в Журавичі, на мою
батьківщину. Нас там не хотіли приписувати. Мене викликали в район,
у Колки. Наказали за два дні вибратися. Я тоді була вагітна Миколою і сказала, що чоловік поїхав у Нововолинськ
шукати роботу, якщо знайде, забере
мене, інакше звідси не поїду. Викликають удруге. Знов кажу те ж саме —
погрожують виселити. Поки Андрій
шукав роботу, хтось підказав, щоб подав заяву у колгосп, там потрібні були
механізатори, а він же вивчився у Сибіру на тракториста. Ми так і зробили. На збори приїхала суддя із району
і сказала, що таким, як ми, не можна
жити у своїй області, але хай люди вирішують. А тодішній голова колгоспу
Володимир Іванович Максимчук каже:
«Нам такі, як Мекуш, потрібні». І всі
люди проголосували, щоб нас прийняли до колгоспу. Так ми й залишилися у Журавичах.
З а п и т а л а у Га н н и П и л и п і в -

ни, чи не шкодує за знівеченою молодістю. Ні, не нарікає на долю. Мовляв,
не вона одна потрапила під жорна радянської репресивної системи. Але
всім керує Бог. Він не посилає людині
випробування, які вона не може витримати. Радянська влада хотіла вирвати
її родину, родину чоловіка і тисячі інших
українців із рідної землі, змусити їх забути мову. Але вони не зламалися, перенесли випробування голодом, холодом,
зневагою. Старенька радіє, що пережила ті страшні часи, що може називати
себе українкою, а не хохлушкою. Вона
вірить, що наша країна подолає всі незгоди і буде державою для людей, а не можновладців, такою, за яку боролися в Києві на Майдані під час Революції гідності
її внук Іван, інші молоді люди. Свої мрії
у краще майбутнє пані Ганна виливає
у віршах, які, зізнається, хоч не зовсім
досконалі, зате щирі, бо йдуть від серця.
В них — уболівання за майбутнє держави,
своїх онуків і правнуків, любов до України і, звісно ж, села, його працьовитих
людей, які не бояться труднощів. У вірші
«Село вимирає» жінка пише:
«Землі наші дуже бідні,
Не родить пісочок,
Скільки сили треба вкласти
На хліба шматочок!»
Їй болить, що однолітки, котрі
у молоді роки всі сили віддали колгоспу, нині отримують пенсії, яких ледве
вистачає на прожиття, що молодь покидає село. У пошуках кращого життя їде до міста чи в багатші країни.
І тішиться, що її улюблений онук повернувся у Журавичі. Та ще й не сам,
а з невісткою. Тож є надія, що рід
Мекушів міцно вкоріниться на землі,
де жили прадіди. n

Р Е К Л А М А

Комунальна установа «Управління будинком Волинської обласної ради» вивчає попит
з метою передачі в оренду нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою:
м. Луцьк, просп. Перемоги,14, а саме:
- на третьому поверсі окремі кабінети площами: 9,6 кв.м, 17 кв.м, 18 кв.м, 17,9 кв.м, 18 кв.м,
17,6 кв.м,
- гаражне приміщення площею 22,00 кв.м.
Заяви приймаються протягом 10 робочих днів
від дня виходу оголошення 21.05.2020 р.
За детальною інформацією звертатись
за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 9,
кабінет 611, або за тел.: 77–82–71,
77–82–70, моб. (095)861–82–83.

Сільськогосподарському
виробничому кооперативу
«Урожай» Луцького району
(с.Забороль,
вул. Володимирська, 33)
ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ
РОБОТУ ПРАЦІВНИКИ
ТВАРИННИЦЬКИХ ФЕРМ.
Заробітна плата —
14 000–16 000 грн.
Офіційне працевлаштування. Забезпечуємо житлом. Повний соцпакет.
Тел.: (0332) 79–41–81,
050 37 87 109.

НА РОБОТУ
В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ
ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ
(СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій,
зокрема збір
полуниці. Висока
заробітна плата.
Хороші умови.

Тел.
066 52 98 726.

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 відділенняхПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

21 травня 2020 Четвер

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 Продам дерев’яну вагонку, комп-

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається житловий будинок
(4 кімнати, кухня, санвузол, коридор, комора). Є літня кухня, два
гаражі, хлів, 10 соток земельної
ділянки (Луцьк, район СШ № 13).
Тел. 050 64 07 002.
l Продається квартира (новобудова, 15 хвилин до центру Луцька).
Тел. 066 66 06 303.
l У центрі с. Старий Чорторийськ
продається житловий будинок із надвірними спорудами, є земля (11 соток). Можливий обмін на квартиру.
Тел. 066 35 30 483.
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 у Шацькому районі земельна ділянка (0.0831 га). Ціна

ДЛЯ РОБОТИ
НА РОЗПЛІДНИКУ
РОСЛИН
«КВІТКАРОЧКА»
В СЕЛІ ТАРАСІВКА
(КИЄВОСВЯТОШИНСЬКИЙ
РАЙОН)

отрібні жінки віком
від 25 до 50 років.
Обов’язки: посадка
рослин у ґрунт,
а також у контейнери,
прополка, чистка.
Проживання
надається на території
розплідника
безкоштовно. Робочий
день з 8-ї до 18-ї
год. Зарплата —
500 грн/день.
Додаткові години
праці оплачуються.
На території садового
центру заборонено:
розпивання спиртних
напоїв, конфліктну
поведінку. Під
час роботи не
дозволяються
розмови по телефону.
За порушення
правил — штраф.
Зарплата видається
щотижня.
ТЕЛ. 050–730–55–84.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

лектуючі до неї, букові сходи, балясини, перила. Можлива доставка. Тел.:
066 07 40 396, 067 94 80 197.
l Продам оцинкований металопрофіль (93 грн/ кв. м), некондиція (ціна
від 60 грн/кв. м), кольоровий (97 грн/
кв. м), металочерепицю (123 грн/ кв.
м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 52 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м), арматуру
(діам. 10, ціна 10,50 грн/п. м), цемент
(85 грн/ 25 кг). Тел. 050 90 10 508.

l Продам гноєрозкидачі, дискові бо-

l Продам цеглу білу та червону (нову

договірна (1 км від о. Світязь). Тел.:
096 91 23 299, 068 32 75 817.

АВТОРИНОК
l Терміново куплю автомобіль на українській реєстрації у будь-якому стані.
Тел.: 095 01 32 359, 097 71 47 792.

рони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.

ПРОДАМ
добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка,

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 щебінь різних фракцій, відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.:
050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продам торфобрикет, дрова, пі-
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сок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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 щебінь, пісок, відсів, цемент М-500, цеглу червону, дрова
твердих порід. Тел.: 095 53 55 663,
097 75 16 430.
l Продається кізочка (2 міс.).
Тел. 063 82 38 891.

l
Куплю теля (живою вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю телят, корів, биків, коней.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого. Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.

ПОСЛУГИ
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.

ПРОДАЮ ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на замовлення): балки, крокви, дошки обрізні та
необрізні, рейки монтажні. Вироби з дерева на замовлення. Доставка.
Тел.: 0991813332, 0976492371.

мускусна, чері веллі, пекінка);

l гусенята (легарт та велика сіра);
l 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).

ПРОДАЮТЬСЯ:
lкільця залізобетонні
на каналізацію, вигрібні ями,
септик з кришками
діам. 1.2, 1.7, 2.2 м,
l труби залізобетонні
діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.

Видалення

аварійних дерев.
Тел. 067 332 38 92.

Передавати показники лічильника, сплачувати за газ
та його доставку можна ОНЛАЙН!
Найпопулярніші онлайн-сервіси для
передачі показників лічильника та сплати
за газ та його доставку — це Особистий кабінет на сайті 104.ua та чат-бот 7104UA
у Viber.
Щоб активувати чат-бот Viber 7104UA
у своєму Viber-месенджері, натисніть кнопку «Додатково» (меню). Оберіть QR-код,
після чого наведіть камеру на зображення
з кодом, розміщене праворуч, і зіскануйте
його.
Для того, щоб зареєструватися в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, зате-

Подзвоніть зі
смартфону до
контакт-центру
+ 38 (067) 33 39 104

лефонуйте за номером 067–33–
39–104, назвіть
оператору номер
особового рахунку.
На ваш мобільний
телефон надійде
смс-повідомлення
з даними для входу в Особистий кабінет на сайті 104.
ua. Бережіть себе
та рідних — вирішуйте «газові» питання
дистанційно!

Повідомте
оператору номер
вашого особового
рахунку

Отримайте СМС
із паролем до вашого
кабінету та перейдіть
за посиланням

16

КАЛЕЙДОСКОП

21 травня 2020 Четвер

n Наші господарі

www.volyn.com.ua

n АртБарикада

Фото з архіву родини СОСИНЦІВ.

Фото з архіву Юлії МАРУШКО.

Волинянка в Німеччині
за допомогою фарб
закликає не забувати
про війну в Україні

«Руки болять, а душа радіє»,
», — кажуть члени працьовитої родини.
На полотнах мисткині — трагедія і біль наших сучасників.

На їхньому городі
вродилась бульба вагою
2800 грамів!

Юлія Марушко, яка
з 2012 року живе за кордоном,
цими днями в одному з храмів
Гамбурга експонувала свої
картини, котрі створює
з початку російської агресії
в нашій державі. Серію
назвала «Жінка і війна»
Оксана КОВАЛЕНКО

Анатолій та Надія Сосинці із Гораймівки
Маневицького району вже більше десяти років
активно займаються вирощуванням картоплі
Людмила ВЛАСЮК

їхньому саду наливаються життєдайною силою і різні
сорти яблунь, слив, груш,
персиків, абрикосів, винограду — всього нараховується 75 плодових
дерев. Як то кажуть, ця
родина знайшла себе і
в городництві. Це їхнє
друге дихання і життя.
— Коли люди бачать,
який гарний урожай,
то дивуються, — каже пан
Анатолій. — Але секрет
дуже простий — це наполеглива праця. Ми вирощуємо одинадцять сортів
картоплі, серед них —
Слов’янка, Водограй,
Беллароса, Казка, Панда,
Явір, Віринея. Саме вони
користуються найбільшим
попитом, мають найкращі
смакові якості та вважаються найурожайнішими.
Пан Анатолій ще змалку привчений до сільської
роботи: вміє і хліб спекти,
і корову видоїти. Тому й
обрав собі в дружини ту,
яка любитиме землю. Ось
так із року в рік і господарюють. Анатолій працював старостою у Свято-Покровському храмі,

У

де й співав у церковному
хорі. Пані Надія ж створює тепло домашнього
вогнища, аби в ньому
було завжди комфортно
і членам родини, і тим,
хто завітає до них у гості.
Захопився чоловік садівництвом та городництвом
завдяки сестрі дружини

нам силу
« Земля
дає, тому ми
не розуміємо
тих людей,
які не хочуть
старанно
працювати
на ній,
занедбали свої
ділянки.

»

Зінаїді Степанівні. Тепер
разом оберігають ниву
і вдихають у неї життя.
— Земля нам силу дає,
тому ми не розуміємо тих
людей, які не хочуть старанно працювати на ній,
занедбали свої ділянки, — розповідає пан Анатолій. — У селі для безробітних це єдиний спосіб
прогодувати сім’ю. Ска-

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Х

жемо відверто: хорошого
результату не отримаєш,
якщо по-справжньому
не будеш доглядати свою
земельку, любити її, підживлювати, повсякденно
боротися з бур’янами.
Про майбутній урожай ми
дбаємо ще з осені: вносимо добрива, обробляємо
грунт, збираємо рослинні
рештки та відходи.
— Люблю все оригінальне і цікаве, а все, що
із землі росте, — мені
немов рідне, — каже господар. Найбільше клопочеться біля винограду,
якого має 11 сортів.
— А он там, — показує
рукою Надія Сосинець
на два дерева, що ростуть
край квітника: одне вище,
друге нижче, — ми посадили дві модрини, коли
народилися наші донечки
Євгенія та Оленка, як символ та оберіг їхнього життя.
Доглянута земля уміє
бути вдячною. І ростуть
та плодоносять на ділянці
Анатолія Сосинця сорти
яблук та винограду, простяглися довгі ряди картоплі. Руки болять, а душа
радіє, переконаний чоловік. n

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

удожниця-аматорка веде
мистецький щоденник
із 2014-го: малює образи
болю і сили. Як розповіла Юлія «Газеті Волинь», коли читає новини
про бойові зіткнення, то надзвичайно вболіває і за воїнів, і за їхніх
мам та дружин. Жінки, які проводжають у невідомість чоловіків, нагадують художниці Богоматір. Марушко ділиться: ніяк не може звикнути до думки, що Україна з мирної
перетворилася на державу, яка
перебуває в стані війни так надовго. Важко вона сприймає і те, що
ця тема для багатьох відійшла
на другий план. Тож мисткиня вирішила сколихнути людей (як мінімум у Гамбурзі), показавши свої

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com

E(mail
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які проводжають
« Жінки,
у невідомість чоловіків,
нагадують художниці
Богоматір.

картини про матір, яка переживає
лихоліття й ростить дітей. Юлія
каже: «Малюю, щоб у світі знали й
пам’ятали про війну в Україні, щоб
вона не перетворилася на забуту
боротьбу за незалежність у центрі
Європи. Тим більше тема «Жінка
і війна» — це історія не однієї людини, країни і не одного часового
періоду».
Хоча до глибини душі її вразили саме українські історії. Було
таке, що у фейсбуці побачила фото,
на якому до труни припадають дівчина і ще відносно молода мама
хлопчини, який за мирних обставин
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мав би жити й викохувати дітей…
Так з’явився її триптих, котрий нині
привертає до важкої теми увагу вірян і туристів у церкві німецького
Гамбурга.
P. S. Юлія Марушко до виїзду
за кордон працювала журналісткою на радіо «Луцьк» Волинської
держтелерадіокомпанії. Нині
навчає дітей у Гамбурзі в школі
з вальфдорською системою викладання. Принагідно вона закликає
благодійників (і українських) долучатися до спорудження в Луцьку
дитячого майданчика сімейного
клубу «Зернятко», що теж працює
за вальфдорською педагогікою.
З Юлією Марушко можна зв’язатися у фейсбуці (Julia Marushko).
Номер її банківської картки для
пожертв на майданчик для дітей:
5169 3305 2074 6477 ПриватБанк. n
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