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20-літня вчителька
Галина Січкарук
застрелила начальника
районного відділу НКВС
«Не можу дивитись, чути, як гинуть наші хлопці! Не
можу бачити, як вивозять у холодний Сибір наших
людей. Хай навіть я загину, але ще прийде такий час,
що нами, хай і полеглими, гордитиметься Україна!
Люди не забудуть!» – часто говорила вона подругам
Ольга ВЕКЕРИК

років тому Галина Січкарук застрелила начальника Турійського райвідділу НКВС старшого лейтенанта держбезпеки Антона Гаркушу. Я вирішила дізнатись більше
про історію моєї землячки. І от нещодавно мені вдалося отримати документи кримінальної справи № 67815, яка зберігається
у ГДА СБУ. Усього тоді було засуджено 14 людей.
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Закінчення на с. 13

»

Вітаємо!

Цими чудовими днями зустрів своє
70–річчя житель села Тростянець Ківерцівського району

Михайло Михайлович
КАРП'ЮК
Обвал стався глибокої ночі, коли місцеві мешканці міцно спали.

Доки стіна будівлі інтернату
«сповзала», врятувати потрібно
було 115 душевно хворих людей
Звістка про те, що в Горохівському
психоневрологічному закладі впала
стіна, миттю облетіла область.
Бог змилувався над усіма його
мешканцями, для яких ця будівля
є домівкою, бо ніхто з них не
постраждав. Врятувати підопічних

від каліцтва чи смерті вдалося
кільком працівникам закладу і його
директорці Юлії Ковальчук. Яке пекло
довелося пережити тої жахливої ночі
їм усім і як живуть хворі після обвалу
санвузлів, читайте в публікації на

с. 20
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n Знай наших!

У когось під вікнами картопля,
а у Володимира Кучеренка — тенісний корт
У селі Зміїнець під Луцьком чоловік
на своєму подвір’ї облаштував
професійний спортивний
майданчик і тепер тренує тут
майбутніх чемпіонів
Інна ПІЛЮК
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ЦЕ ДІЙСНО ГЕНІАЛЬНО!
Простатит, аденома, імпотенція?
Вихід є! Цим способом користуються
у Німеччині та всьому світі.
Мене звуть Микола Іванович
і мені 62 роки. І у мене вже, як і в
більшості в такому віці, почалися
чоловічі проблеми. Разів 10 бігаєш
до туалету, біль… А найстрашніше,
що це може призвести навіть до імпотенції, аденоми, а потім і до операції. Хто ходив до лікарів, знає, що
коштує це немало, лікуєшся довго, а
результатів майже ніяких.
Але мені пощастило. Я знайшов
вихід! І допоміг мені у цьому мій син.
Живе він у Гамбурзі (Німеччина), і
як приїздив до нас у гості, дізнався
про мої проблеми. Був дуже здивований тим, що у тій же Німеччині
знають про наших учених і користуються їхніми розробкам, а ми — ні.
Оце справді дивно. Отже, дізнався
я про геніальну книгу «Друге серце
чоловіка». Написали її дійсно наші

лікарі — кандидати
медичних наук Лобанов та Іщук. У книзі дуже доступно
та зрозуміло (і головне — просто)
описані поради, розробки, і справді дієві способи лікування. Я вже
перевірив це все на собі!
Ось декілька прикладів із книги,
які мене особливо вразили:
yДуже зрозуміло пояснені причини
появи простатиту та як із ним
боротися.
yДієві поради щодо того, як відновити потенцію.
yПроста профілактика простатиту, аденоми для молодих.
yІ головне (якщо, не дай Боже, з
вами це трапилось) — перша
невідкладна допомога.
yДосвід наших предків.

І взагалі книга «Друге серце чоловіка» дуже цікава та інформативна.
Я вважаю, що вона має бути у кожного чоловіка!

бійстя Володимира Кучеренка багато
в чому типове для приміського села:
ошатний будинок, доглянутий газон.
Але є тут одна деталь, яка ще з вулиці притягує погляд. Чималу частину присадибної ділянки займає справжнісінький тенісний корт!
Своєю помаранчевою «шубкою» він спонукає
зупинитися і дізнатися, як професійний спорт
оселився на сільській вулиці.

Закінчення на с. 28

Наш дорогий, любий, турботливий імениннику! Ти — людина, яка з гордістю носить найпочесніше звання — ТАТО! У цей важливий для всіх
нас день вітаємо тебе, рідненький, з ювілеєм і з величезною
шаною кажемо: ти — наша опора і підтримка, наша радість і
спокій, ти — той, хто дбав і дбає про нас довгі роки! Бажаємо,
дорогий, тобі міцного здоров'я, родинного затишку і тепла,
втілити у життя всі свої задуми та сподівання.
Дякуємо, рідний, за твою безцінну батьківськуу
любов та підтримку! Просимо Бога, аби
ви з мамою ще багато–багато років зустрічали нас на порозі батьківського дому.
З роси та води, наш татусю, на довгі роки!
З вдячністю та любов’ю
дружина, діти, внуки
та вся родина.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 24.12.2020 р. Ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

Найстарша з дітей Володимира Кучеренка – Олена
– в прямому значенні виросла на сімейному корті.

Наш YouTube-

канал
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
3 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.02, захід — 16.16, тривалість
дня — 8.16).
Місяць у Раці. 20 день Місяця.
Іменинники: Анатолій, Іван, Григорій.
4 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.03, захід — 16.15, тривалість
дня — 8.12).
Місяць у Раці, Леві. 21 день Місяця.
Іменинники: Марія, Олександр, Петро.

«Упасти обличчям у білий, незайманий сніг»
Фото ukr.media.

«Сніг входить до міста
так, як під шкіру входить
любов. Глибоко. До крові.
До сухожиль. До темних
місць, з яких починається
подих. Солодко, наче втома,
наче наркотик. Гостро, наче
впевненість, наче біль»

5 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.05, захід — 16.15, тривалість
дня — 8.10).
Місяць у Леві. 22 день Місяця.
Іменинники: Максим, Михайло.
6 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.06, захід — 16.15, тривалість
дня — 8.09).
Місяць у Леві, Діві. 23 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Олександр, Макар.
7 ГРУДНЯ

Людмила ВЛАСЮК

На моєму моніторі Сергій Жадан читає онлайн свої вірші, які
переплітаються зі снігом, що почав іти ще звечора. У такі миті дивитись на панораму нічних вікон
— це як комусь зазирати в душу.
Отак собі спостерігаєш чорні дерева в снігах, сусідські будинки, в
яких світяться вогники, і за кожним
із них — людина.
Ми всі дивимося у вікна і бачимо щось своє. Зараз усе так, як я
люблю: чорне та біле. Чітке і визначене. Неприховане і відверте. І ти
стоїш, втративши відчуття часу й
простору. Згадуєш запах дому або
запах дерев на власному подвір’ї і
відчиняєш оте вікно, від якого не
відходиш уже добру годину. Свіжий
дух танцюючих сніжинок залітає
в помешкання, торкається шкіри,
і ти враз відчуваєш усю цю зиму.
Кожною клітиною. Як вона починається тут, у Луцьку, за дерев’яною шибкою найманої квартири,
між цих поодиноких дерев. Як заповнює собою вулицю із сонними
будинками. І саме тоді приходить
гостре розуміння, що ближчим ча-

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 8.07, захід — 16.15, тривалість
дня — 8.08).
Місяць у Діві. 24 день Місяця.
Іменинники: Катерина, Іван.
8 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.08, захід — 16.14, тривалість
дня — 8.06).
Місяць у Діві. 24 день Місяця.
Іменинники: Клавдія, Петро, Павло.
9 ГРУДНЯ

Сонце (схід — 8.09, захід — 16.14, тривалість
дня — 8.05).
Місяць у Діві, Терезах. 25 день Місяця.
Іменинники: Яків, Назар, Єгор, Богдан.
Слід звикати до цієї зими і вчитися отримувати від неї радість.

сом так все й лишиться — протяг
у вікнах, протяг у серці. І нічого не
вдієш, і ніяк не оминеш. І слід жити
цією зимою, до неї звикати, вчитися отримувати від неї радість. Обіцяєш собі, що наступного ж ранку
і почнеш. Будеш вчитися довго й
наполегливо…
А поки виходиш на вулицю,
ідеш поміж деревами, білими й
обважнілими, свіжим непротоптаним снігом. У слідах губиш себе. І

лише відчуття теплих сердець не
дає втомитися й капітулювати. Бо
потрібно вірити людям, котрі свої
слова підкріплюють дією, котрі
не відмовляються від своїх переконань. Важко всім. Не здаються
лише найсильніші. Тому інколи й
важливо починати все спочатку,
аби потім з дитячою радістю дозволити собі «упасти обличчям у білий, незайманий сніг». Бо він — як
любов. Справжній і чистий.

За кожним текстом стоїть людина

Фото Миколи ВАРЕНИКА.

Якщо на стіл поставити яблуко і показати
людям — то вони побачать саме те ябко,
яке на столі. Якщо ж покласти аркуш паперу
і написати на ньому «ЯБЛУКО», то кожен
побачить уже щось своє. Хтось у тому слові
розгледить ідеально зелений польський фрукт
із супермаркету, інший — логотип айфону, ще
хтось згадає теплі вечірні спасівки, поспіхом
крадені в сусідки в селі. Бо тексти — це
завжди про своє
Володимир ГЕВКО

Навіть коли ми читаємо когось, все’дно це завжди накладання власного досвіду, емоцій і переживань на події, що відбуваються поміж речень. Тому
в дитинстві було так страшно, коли Том із Гекльбері
сиділи на цвинтарі і всупереч власній волі спостерігали, як метис із п’яним лікарем ріжуть якогось бідолаху. І як гупав дерев’яний цурпалок кока Джона
Сільвера по палубі, поки капітан спав блаженним
сном, але їхня доля вже була вирішена. Дуже люблю
текстових людей. Бо текстові люди — завжди про
себе. Тільки словами і реченнями можна вив’язати
якісь особисті спогади або цілу теплу історію зі свого
життя, як светра, і зігріти тих, хто читає. Можна щовечора «випікати» пости, як домашні коржики з цинамоном і цукровою пудрою, а люди їх читатимуть,
замурзані пудрою, і липкими пальцями ставитимуть
лайки і сердечка, а тобі з монітора аж на клавіатуру

Яблука – це знаки.

посиплеться. Бо що може бути смачніше за домашню випічку?
Видобути з людини текст набагато цінніше, аніж
зображення. І хоч це також професія і за кожною
книжкою видно цілком очевидний намір вразити
читача, але це завжди за власний рахунок і завжди
через себе. В неті існує безліч однакових фотографій, але зустріти два однакових тексти нереально
важко. Бо текст — як відбиток пальця, унікальний. А
бібліотеки — не що інше, як величезний каталог відбитків життів та історій цікавих і непересічних. І коли
натрапляєш на якийсь уривок тексту, то в грудях аж
тьохкає — та я знаю, хто це написав, чорт забирай!
Бо за кожним текстом стоїть людина.

Магнітні бурі у грудні 2020 року

n Золоті слова
«Люди ми тільки тоді,
як дуже сильно любимо.
Тільки тоді, коли любимо ми,
можемо зватись людьми».
Андрій ХЛИВНЮК,
український музикант,
вокаліст та автор текстів
гурту «Бумбокс».

n Погода

«Змиритись з зимою,
як з віком чи з тілом, набрати
контрастності і білизни…»
Так Юрій Іздрик описує цю холодну пору
року
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру Світлани
Дриганюк, 3 грудня — хмарна погода з проясненням, без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за
секунду. Температура повітря — від мінус 3 до 2
градусів вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, 3 грудня
найтепліше було 1947 року — плюс 12, найхолодніше — 1998-го — мінус 23 градуси.
4, 5-го — хмарно з проясненням, без істотних опадів, місцями ожеледиця. Вітер
західний, 7–12, місцями пориви — 15–20 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
від мінус 4 до плюс 5, вдень — 2–8 з позначкою
«плюс». 6, 7-го — мінлива хмарність, без
опадів, місцями невеликий дощ зі снігом.
Вітер південно–східний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 1 до
5 градусів тепла, вдень — від мінус 3 до 6 з позначкою «плюс». 8, 9-го — хмарно, з проясненням, можливий невеликий мокрий сніг.
Вітер південно-східний, 5–12 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від мінус 3 до 5
градусів тепла, вдень — від мінус 2 до 4 з позначкою «плюс».
У Рівному 3 грудня протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів. Температура
юс 2; 4, 5,
повітря — від мінус 2 до плюс
юс»; 7, 8,
6-го — 0–8 із позначкою «плюс»;
9 — 1–3 градуси морозу.

У перший місяць зими на нас очікує така геомагнітна обстановка
СЛАБКІ МАГНІТНІ БУРІ: 6, 11 грудня.
СЕРЕДНІ: 3, 7, 8, 29.
СИЛЬНІ МАГНІТНІ БУРІ: 4, 5, 8, 26 грудня.
Джерело: stb.ua, kanalukraina.tv.

Ведуча рубрики
Людмила ВЛАСЮК.
Тел. 72–38–94

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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■ Сімейна арифметика
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■ Смачного!
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Фото kino-teatr.ua.

За ті самі гроші 5 років тому можна було
зварити 5 літрів борщу, нині ж — 3,5
В нашій країні замість індексу БігМака використовують
індекс борщу, за яким легше відстежити коливання вартості
базових продуктів, а також купівельну спроможність
середньостатистичного українця. Інтернет-видання «Слово і діло»
підрахувало, як з 2015 року змінювалася вартість традиційної
страви національної кухні
Слава ДІЛО

У 2016-му п’ятилітрова каструля традиційної страви коштувала
39,93 грн (на 14,6% менше, ніж роком раніше), в 2017-му — 59,47 грн
(+48,9%), в 2018-му — 66,8 грн

ндекс борщу наші аналітики рахували за п’ятилітровою каструлею, виходячи з такого рецепта:
300 грамів свинини, 500 грамів картоплі, 500 грамів буряка, 200 грамів
моркви, 300 грамів капусти, 200 грамів ріпчастої цибулі, 90 грамів томатної пасти, 30 грамів соняшникової олії, 200 грамів сметани.
У листопаді 2015 року п’ятилітрова каструля борщу коштувала
46,74 грн. З урахуванням зміни цін
на ці гроші в листопаді 2016-го можна було зварити 5,9 літра страви,
в 2017-му — 3,9 літра, в 2018-му —
3,5 літра, в 2019-му — 3,2 літра, станом на листопад 2020-го — 3,5 літра
борщу.

І

каструля
« П’ятилітрова
борщу у листопаді
2020 року коштувала
67,08 грн.

»

(+12,3%), в 2019-му — 73,07 грн
(+9,4%). Нинішнього листопада ціни
на всі інгредієнти борщу, крім олії
та сметани, трохи знизилися, тож
вартість п’яти літрів борщу становить 67,08 грн (на 8,2% дешевше).

Найдорожчим складником
завжди було м’ясо: 5 років тому
кілограм свинини коштував
71,65 грн, відтоді вартість зросла до 119,13 грн. Найвищою ціна
свинини за цей термін була торік — 122,31 грн. Вартість кілограма картоплі зросла з 5,52 грн
до 8,96 грн, у 2019 році також була
пікова ціна — 15,29 грн за кілограм.
Кілограм буряку, навпаки, подешевшав — із 7,3 грн до 5,48 грн.
Найдорожче буряк коштував
у 2018 році — 7,64 грн. Інші овочі — морква, капуста, цибуля — також впали в ціні. За п’ять років вартість кілограма капусти знизилась
з 9,76 грн до 5,76 грн, моркви —
з 11,12 грн до 6,9 грн, цибулі —
з 11,84 грн до 5,32 грн.
З 2015-го поступово зростала
ціна на соняшникову олію: п’ять років тому літрова пляшка коштувала
29,19 грн, цьогоріч — уже 37,53 грн.
Більш ніж удвічі подорожчала сметана: в 2015 році кілограм коштував
28,06 грн, в 2020-му — 62,6 грн. n

Станом на 1 листопада відповідного року

Як змінювалася вартість української страви № 1 із 2015-го до 2020-го
СКІЛЬКИ ЛІТРІВ БОЩУ МОЖНА ЗВАРИТИ ЗА ЦІНОЮ П’ЯТИРІЧНОЇ ДАВНИНИ
46,74

39,93

5л

5,9 л

2015

66,80

42,9%

2016

14,6%

59,47

27,2%

3,9 л
73,07 56,3%

2017

67,08 43,5%

3,5 л

3,2 л

3,5 л

2018

2019

2020

Вартість каструлі борщу

46,74 об’ємом 5 л (грн)

зміни% щодо 2015 року

А у вашій страві №1 завжди є 300 грамів свинини?

Інфографіку створено за даними Держстату та інформаційного
порталу minfin.com.ua станом на 27.11.2020 року
Інфографіка slovoidilo.ua.

■ Дім, де живе любов

Закохана бабуся: «Не слухай
нікого. Побут почуття не вбиває.
І щастя не в грошах…»
«Мама сказала, що не відпустить заміж, а я відповіла, що тоді
втечу». 7 листопада подружжя Ольги та Юрія Доманюків із села
Конюхи Локачинського району відсвяткувало
увало золоте весілля.
Пара впевнена, що Бог подарував їм справжнє
равжнє кохання,
мовляв, їхні почуття з часом анітрохи не згасли
Ірина КРАВЧУК

—В

она прийшла зі
своєю подругою
до нас на роботу,
а старші люди мене одразу застерегли, щоб дівчину не ображав.
А я хлопець гарячий був, постійно
її підколював, «садіком» називав,
бо вона ж за мене на 10 років молодша. Словом, гралися ми — і догралися… Втріскалася! — каже сьогодні
пан Юрій і усміхається до дружини: — Ну і я, само собою. Подумав,
треба брати, бо ще хтось відіб’є…
— Після трьох місяців зустрічей
ми вже вирішили одружитися, — додає пані Ольга. — Але моя мама ска-

зала, що не відпустить заміж,
овіла, що тоді втечу…
а я відповіла,
Детально
тально цю історію ви можете
тати в грудпрочитати
невому
у об’єднаипуску наному випуску
ших місячників
«Так ніхто
хто не кохав» і «Читанка
для всіх».
іх».
У
номері
на 44
4 сторінках
також на вас чекає
лька захоплище кілька
вих історій
торій про велику любов,
юбов, поради
психологів
логів на сі-

Євген Клопотенко: «Їмо не просто смачненну
страву, а пробуємо національну гордість».

«Волинський
на крові» вразив
відомого кулінара
Дослідник української кухні,
переможець шоу «МастерШеф»,
кулінарний експерт Євген
Клопотенко вважає борщ нашим
великим національним надбанням
Василина СМЕТАНА

ещодавно Клопотенко домігся,
щоб цю страву внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Таке рішення за його ініціативою прийняла
Експертна рада при Міністерстві культури та інформаційної політики. Наступний
крок — внесення борщу до нематеріальної культурної всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
– Піднесення після реєстрації борщу
схоже на те, що я відчув після перемоги
в кулінарному телешоу, — зізнався кулінар. — Це був величезний успіх. Ніби
ти стоїш і кажеш на весь світ: «Так! Невже я це зробив? Невже мені вдалося?».
Дуже багато зусиль було затрачено,
щоб це відбулося. І це сталося. Я буду
робити все, щоб інформація про це й надалі поширювалася в ЗМІ і всі ми почали
розуміти й любити борщ набагато більше, ніж зараз. Щоб щоразу, коли ми їли
його, розуміли, що їмо не просто смачненну страву, а пробуємо національну
гордість.
Рік команда Євгена Клопотенка їздила
Україною та збирала рецепти цієї страви,
аби сформувати облікову карту для подачі
на розгляд Експертної ради. Під час експедиції їх найбільше вразив борщ із крові
щойно заколеного кабана, рецепт якого
знайшли члени громадської організації
у Шацьку, що на Волині.

Н

ЦИТАТА

мейні теми, розповідь про ікону
Миколи Чудотворця, яку не бере
радіація, аж 2 календарі — детальний Православний і щоденний на 2021 рік, гороскоп на рік
Білого Металевого Бика, а також
море найкращих рецептів до новорічного
ір
різдвяного столу.
р
у
Номер уже у продажу! Запитуйте в листонош або в точках
реалізації газет! n

Фото Ірини КРАВЧУК.

«Міфом є те, що в нас існують регіональні рецепти борщу. Насправді це не
так, у нас існують не регіональні, а сімейні
рецепти борщу».
ДО РЕЧІ

На думку невтомного популяризатора
борщу Євгена Клопотенка, крім цієї страви, є ще ряд «чудес» української кухні, які
можна висунути на внесення в список
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: «У нас
ще є такі страви, як, наприклад, гуслянка
(дуже схожа на йогурт), качана каша (пшоно, закачане в борошно з яйцями), гамула
(випічка із запечених яблук і маку), калатуша (суп із грибами та рибою) і буряковий
квас. Усі вони є українськими, самобутніми і гідними світового визнання», — заявив він.
Можливо, незабаром щось із цих страв
можна буде спробувати не тільки в ресторанах, а й навіть у школах, адже Євген
Клопотенко разом із першою леді Оленою
Зеленською ведуть проєкт із поліпшення
шкільного харчування. Передбачається,
зокрема, що із меню для учнів зникнуть
сосиски, зате з’являться різноманітні прянощі.
Смачного нам усім борщу! А також
калатуші, гуслянки та гамули із буряковим квасом! n
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■ Нарешті!
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n Політика
Фото prm.ua.

Із 16 січня 2021 року усіх
споживачів в нашій країні мають
обслуговувати українською
Лише на прохання клієнта з ним можуть
розмовляти іншою мовою
Наталка ЧОВНИК

ро це нагадав уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. «Відповідно до статті 30
Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» всі надавачі послуг незалежно від форми власності зобов’язані обслуговувати
споживачів і надавати інформацію про товари і послуги
державною мовою. У супермаркеті та в інтернет–магазині, у кав’ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де
б ти не був — обслуговування має бути українською», —
написав Кремінь.
Він також зазначив, що лише на прохання клієнта
його персональне обслуговування може здійснюватися
іншою мовою. n

П

■ Будьте обережні!

Відома інфекціоністка,
яка лікувала Порошенка,
госпіталізована з Covid-19
Попередньо її стан оцінюють як середньої
тяжкості
Наталка ЧОВНИК

рофесорка і завідувачка кафедри інфекційних
хвороб Національного медичного університету
імені Богомольця Ольга Голуспіталізована
бовська (на фото) госпіталізована
нфекцією в
з коронавірусною інфекцією
ік столиці.
одну з приватних клінік
інюють як
Попередньо її стан оцінюють
з самого
середньої тяжкості. Із
країні Гопочатку пандемії в Україні
айбільш
лубовська є чи не найбільш
ом з цієї
упізнаваним експертом
є в Олектематики і практикує
ні Києва,
сандрівській лікарні
ями і в реїздила з консультаціями
гіони.
бовська ліТакож Ольга Голубовська
зидента
кувала п’ятого Президента
оли він
Петра Порошенка, коли
вірус.
захворів на коронавірус.
вав їй
Одужавши, він подякував
за те, що «за півтора тижня
ги». n
поставила його на ноги».

П

Рік тому Володимир Зеленський обіцяв, що не дасть кумові Путіна Віктору Медведчуку «монополізувати»
український телепростір. Насправді ж зараз проросійські телеканали почуваються затишно,
а проукраїнські піддаються атакам.

Влада переслідує «Прямий»
за те, що він говорить правду
Печерський районний суд Києва дозволив проведення обшуків на телеканалі
Дарія КЛИЧ

урналісти вважають
таке рішення одіозного суду тиском на
свободу слова, адже «Прямий» «уже двічі за рішенням
того ж Печерського суду надавав потрібні документи, ніякої
реакції не надходило» (йдеться про справу щодо купівлі–
продажу каналу. — Ред.).
Як відомо, раніше екскерівник слідчої групи ДБР
Олег Корецький заявляв, що
керівники Державного бюро
розслідувань, зокрема перший заступник очільника ДБР
Олександр Бабіков (колишній
адвокат Януковича. — Ред.),
давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як «речового
доказу». Внаслідок таких дій
неугодний владі, але найпопуляршіний новинний проукраїнський телеканал мав
припинити свою діяльність.

Ж

Розібрали частину будинку:
рятувальники евакуювали
з квартири
300-кілограмового чоловіка
53-річний мешканець міста Перпіньян не вставав
з підлоги майже рік
Василь КІТ

Франції пів сотні надзвичайників за допомогою
крана розібрали частину фасаду будинку та перемістили до спеціального медичного контейнера
53–річного чоловіка, який не вставав з підлоги майже
рік, відколи впав з ліжка. Медики сподіваються допомогти йому схуднути. Про це повідомляє ТСН.
Тим часом цими днями у Кременчуці соціальна працівниця зателефонувала на службу 101 і повідомила,
що жінка 1936 року народження, яка має велику вагу
— близько 200 кілограмів, впала і не може самостійно
піднялися. Працівники ДСНС негайно виїхали на місце
події. Рятувальники підняли жінку з підлоги та посадили
на ліжко. Медична допомога їй не знадобилась.
Як повідомлялося, кожен одинадцятий на планеті
— товстун. За даними ООН, 670 мільйонів людей у світі
страждають ожирінням. Проблема не лише у складках
на животі. Ожиріння є однією з головних причин передчасної смерті. n

У

«112 Україна» і ZIK. — Ред.).
Навіщо? Такі дії мають сподобатись Москві, яка навзамін піде на великий обмін
полоненими, а також дасть
команду бойовикам «не стрі-

який раніше насміхався з Майдану,
« Зеленський,
вбиває одразу двох зайців: розправляється із
ненависним йому Порошенком і отримує імідж
миротворця.

»

Порошенка, Турчинова, Яценюка, Парубія (ДБР уже викликало на допити у справі
про держпереворот кількох
лідерів Майдану. — Ред.).
«Правильний» інформаційний
супровід «справи» повинні забезпечити ЗМІ п’ятої колони,
пов’язані із Медведчуком (до
таких записують NewsOne,

ляти». Зеленський, який раніше насміхався з Майдану,
вбиває одразу двох зайців:
розправляється із ненависним йому Порошенком і отримує імідж миротворця. Під
аплодисменти Москви, яка
записує у свій актив вдалу
спецоперацію проти української державності.

КОМЕНТАР
ДО РЕЧІ

n Ох і нелегка ця робота…

світло уже відкритій справі
про «державний переворот,
вчинений групою осіб з метою незаконного захоплення
влади». Основними фігурантами справи «призначили»

Відомий блогер і дипломат Олег Шарп, посилаючись
на власні джерела, пише, що
тиск на телеканал «Прямий» є
елементом більшого задуму
влади Зеленського, яка прийняла рішення про «моральне знецінення Майдану під
виглядом необхідності «загальнонаціонального примирення». В рамках цього плану
нібито має бути дане зелене

Олексій ГОНЧАРЕНКО,
народний депутат від фракції «Європейська Солідарність»:
«Все за Жванецьким: крадуть на «Великому будівництві» — йдемо обшукувати
«Прямий». Каже Уманський (ексміністр фінансів. — Ред.), що крадуть на «скрутках» — йдемо до
«Прямого». В нас катастрофа з киснем, з ліжками — ідемо
на телеканал «Прямий». У нас катастрофа на всіх напрямках
у державі, в бюджеті отака діра — куди йдемо? На телеканал
«Прямий», тому що це єдине, що треба цій владі, — щоб ми
закрили рот, всі ті, хто каже правду про те, що ця влада робить». n

n Пряма мова

«

Сергій МАРЧЕНКО, блогер, про «успіхи» нинішньої влади:

Міністр охорони здоров’я каже, що карантин вихідного дня себе не виправдав…
Мільйони людей залишилися без зарплати. Бюджет не отримав
податків.
А влада
р
д
д
о. Вибачте!
така: сорі! Ми тут з пацанами спробували, а воно не вийшло.
оміку на
А ще не вийшло закінчити війну. Не вийшло підняти економіку
40%. Не вийшло підвищити зарплати медикам. І ніби все правильно
вильно
зробили: ролик у ютуб запиляли, інфографіку намалювали. А зарплати не ростуть і все. Як пороблено! Не вийшло побороти олігархів.
ігархів.
Зеленський Коломойського навіть в Офіс Президента запросив,
просив,
щоб побороть. Але рідні стіни не допомогли.
Правда, є й хороші новини! Дуже вдало вийшло послати
ти МВФ.
Прямо як в серіалі. Правда, послали не ми їх, а вони нас. Але це
вже деталі.
І у мене питання: а навіщо нам влада, у якої нічого не
виходить?

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n Резонанс

На Закарпатті Служба безпеки перевіряє інформацію про
обранців Сюртівської сільради, які під час складання
присяги виконали славень іншої держави

Хто винен у цих смертях?
Лія ЛІС

Жовківській центральній районній лікарні Львівської
області впродовж двох днів працювала комісія департаменту охорони здоров’я. Вона з’ясовувала
обставини смерті 61-річного чоловіка та 66-річної жінки,
які були на апараті штучної вентиляції легень і померли
через те, що в лікарні майже на півтори години вимкнули
електропостачання.
Після цього медики вручну, за допомогою спеціальних мішків, намагались врятувати хворих, але безуспішно.
При цьому два електрогенератори, які є в лікарні, задіяні
не були. «Комісія дійшла висновку, що медпрацівники, які
були на чергуванні, надали у повному обсязі всю необхідну медичну допомогу пацієнтам у момент відключення
електроживлення. Водночас під час знеструмлення адміністрація лікарні не вчинила жодних дій для того, аби
під’єднати хірургічний корпус, де знаходиться реанімація,
до резервного живлення», — розповіли у Львівській ОДА.
Головного лікаря планують звільнити з роботи. До того ж
своє розслідування веде і поліція, тож керівник медзакладу відповідатиме і в суді.
Після цього резонансного випадку Міністерство охорони здоров’я розпорядилось перевірити всі лікарні України на наявність запасного електроживлення. n

У

а результатами перевірки
вживатимуться відповідні
заходи реагування», —
пообіцяли в СБУ. Відео з виконанням депутатами гімну Угорщини
викликало неабиякий резонанс.
Присягу народні обранці, до речі,
складали 21 листопада, у День
Гідності і Свободи України. «Виходить, що присягали на вірність
сусідній державі? У нас готують
кримський сценарій, а потім будуть плакати і стогнати про втрату
Закарпаття?» — написав автор публікації відео в інтернеті. n

«З

Угорські триколори на Закарпатті – це прояв безсилля
української влади?

n Конфлікт

Фото bbc.com.

«Криваве фото» з дитиною і ножем
остаточно посварило дві великі держави

n Факт
У народної депутатки від «Слуги народу» Олени Криворучкіної в сесійній залі Верховної Ради помітили на
руці елітний годинник Hublot вартістю 27 тисяч доларів, що становить приблизно 765 тисяч гривень. Це
понад 153 мінімальні зарплати чи 427 мінімальних пенсій.

n Отакої!

Австрійське село змінило
«матюкливу» назву

Василина СМЕТАНА

Н

Двоє пацієнтів на «штучному
диханні» померли через
відключення світла

Фото ukrinform.ua.

Василь КІТ

а зображенні австралійський солдат приставив закривавлений ніж до горла афганської
дитини, яка тримає ягня.
Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон скликав
з цього приводу спеціальний
брифінг та назвав зображення «воістину огидним».
Представник МЗС КНР Хуа
Чуньїн у відповідь заявила, що це Австралії має бути
соромно за своїх військових.
Зазначимо, що 19 листопада опублікували розслідування, згідно з яким солдати
і сержанти елітного підрозді-
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n Про це говорять

СБУ візьметься за депутатів,
які заспівали гімн Угорщини

Стосунки між Китаєм
та Австралією, які і так
були непрості через
торговельні суперечки,
загострились після
скандального
фотоколажу, котрий
прессекретар
Міністерства
закордонних справ КНР
Чжао Ліцзяні (на фото)
розмістив в інтернеті
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В останні роки Китай та Австралія використовують кожну нагоду,
щоб «вколоти» один одного.

лу австралійського спецназу
SAS без достатніх підстав
вбили 39 осіб під час війни
в Афганістані в 2009–2013 роках. Але дітей серед жертв
не було, ножами їх не різали,
твердить перевірка, яку провело австралійське командування з ініціативи австралійських же правозахисників.
Згідно з розслідуванням,
військові, які лише починали
відбувати службу, проходили

так звану «посвяту» — отримували вказівку вбити свого
«першого афганця». Ця практика відома як blooding (можна перекласти як «хрещення
кров’ю»). У звірствах підозрюють 25 солдатів. Австралійський прем’єр Моррісон
уже телефонував афганському лідерові, щоб висловити
жаль через те, що сталося.
Він також запевнив, що винні
понесуть покарання. n

n Такі реалії

Бразильське місто паралізувала банда

Маленький населений пункт Fucking
(німецькою вимовляється як Фукінг)
вирішили з 1 січня перейменувати
на Fugging (Фуггінг)
Микола ДЕНИСЮК

езвичайна назва — однакова за звучанням та написанням із англійським лайливим словом із сексуальним підтекстом. Населений пункт носив цю
назву понад тисячу років, але лише з розвитком інтернету став міжнародною «зіркою», регулярно потрапляючи
в списки найбільш смішних топонімів. Назва викликала
сплеск туризму та часті крадіжки таблички з найменуванням міста. Тож громада селища у Верхній Австрії, що налічує близько ста мешканців, уже давно наполягала на зміні
назви, яка німецькою мовою не має жодного непристойного підтексту.
Наразі не відомо, чи змінять свої назви сусідні селища
Оберфукінг (Oberfucking) та Унтерфукінг (Unterfucking). n

Н

Фото bbc.com.

Добре озброєна ватага злочинців близько півночі увірвалася
в місто Крісіума й почала грабувати банки та стріляти на вулицях
Микола РИМАР

істо в облозі. Це масштабне пограбування, нападники дуже
добре підготувалися. Як мер
Крісіуми, закликаю вас берегти себе, рідних
та близьких. Будемо вірити в поліцію штату
Санта-Катаріна», — заявив очільник міста.
Аби завадити пересуванню поліції, злочинці
влаштували пожежі та блокували вулиці — зокрема, перекрили тунель на головній автомагістралі, що веде в місто.

«М

Грабунок тривав кілька годин. Місцева
поліція не відкривала вогню — сили були
надто нерівні. Нападники поранили двох
людей — працівника банку та поліцейського і на 30 машинах забралися з міста. Вже
за його межами їх наздогнав спецназ і зумів
затримати чотирьох бандитів, відбити близько 10 автівок та повернути частину викрадених грошей.
Такі напади на невеликі міста були поширені у Бразилії у 1920-х та 1930-х роках, і в останні п’ять років знову відновилися. n

Фото біля таблички з назвою села – одна з розваг туристів,
які відвідують Австрію.
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n Героям слава!
Фото автора і з домашнього архіву Андрія ШАПОВАЛОВА.

«орки» не шкодують ні снарядів, ні мін.
У першій же ротації під
Кримським Андрій лише за
місяць шість разів потрапляв
під пекельний вогонь: 120–ті,
постріли танка, 82–гі, РПГ,
СПГ… Після танкового обстрілу чоловік лише кілька днів
лікувався у госпіталі, допікав
головний біль. Трохи зміцнів і
одразу назад — на передову.
Наступного дня після повернення потрапив під 120–ті.
Якось під Кримським Андрія мало не дістала куля. Він
чатував біля свого ДШК, як
раптом пролунав постріл, відчув ніби удар по рукаві фліски.
Глянув — дірка, а крові немає.
Куля пройшла за якийсь міліметр від руки…
ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА
ДО СНАГИ,
КОЛИ НАДІЙНИЙ ТИЛ

Вдома бійця чекають найдорожчі у світі —
дружина Лілія і донька Злата.

Бувало, що куля проходила за якийсь міліметр…

«Стріляв по російському бліндажу доти,
поки на мене не полетіла
протитанкова керована ракета»
Уродженець Волині уже 4 роки воює на Сході України
Ця історія про Андрія Шаповалова, хлопця, який народився і виріс у нашому краї,
а п’ятнадцятирічним підлітком потрапив у Дніпро — місто, яке стало його другою
малою батьківщиною. Тут у нього згодом з’явився свій бізнес, який поступово
налагоджувався, — ремонтна майстерня, в яку вкладав всього себе. Та коли на нашу
землю прийшла війна, Андрій одразу вирішив, що бізнес почекає, а його місце — в
лавах воїнів, які стали на захист країни. Військовий шлях сержанта Шаповалова
розпочався влітку 2014 року й триває понині. Загалом, від початку служби, без
врахування періодів, проведених у пункті постійної дислокації та відпустках, Андрій на
передовій уже чотири повноцінних роки…
Олександр ПАРІЙ,
кореспондент АрміяInform

ВІД ДОБРОБАТУ
ДО «ХОЛОДНОГО ЯРУ»

У липні 2014–го Андрій
прийшов у головний офіс Дніпра, де відбирали кандидатів
у добровольчий батальйон.
Того ж дня, швидко зібравшись, уже приїхав на тренувальну базу добробату. Два
місяці хлопці проходили надзвичайно жорсткий фізично
і психологічно курс вишколу
виживання в умовах війни.
Тренували інструктори з бойовим досвідом в Афганістані,
Чечні та інших «гарячих» точках. Андрія як одного з найкращих зарахували у розвідувальний підрозділ батальйону.
Згодом він вирішив продовжити службу вже у Збройних силах України. У квітні

2015–го через військкомат потрапив у роту охорони в Червоноармійську. Але ця робота
не була до душі, він рвався у
бойову частину, хотів воювати. Зрештою, після того, як пів
року засипав командування
рапортами на переведення,
потрапив до окремої механізованої бригади. Так Шаповалов став «холодноярцем».
ЗА ШІСТЬ РОКІВ ЖОДНОЇ
ПОДРЯПИНИ,
АЛЕ КОНТУЗІЇ — ПОСТІЙНО

Андрій дуже любить у всьому порядок, все має бути «на
своєму місці» і «так, як годиться». А до зброї у нього особливо поважне ставлення. Для
свого ДШК він сам придбав
оптичний приціл, пристріляв
і не раз творив з ним «дива».
— На одному зі спеціалізованих сайтів знайшов за

10 тисяч саме такий, як мені
треба, — згадує Андрій. — Я
вибирав приціл, щоб тримав
50 калібр, тоді він для 12,7 міліметра буде ідеальним. Інакше кілька пострілів — і йому кінець. Дуже швидко виходить з
ладу, і в результаті від прицілу
— купа пластмаси та розбитих

На початку 2016 року під Кримським постійно йшли запеклі
бої. Мало не щодня працювала
артилерія й міномети. Андрій
мав знищити ворожий бліндаж,
із добре захищеної бійниці якого постійно допікав і не давав
підняти голову кулемет «Утьос».
— Відстань була невелика
— до 500 метрів, — розповідає Андрій. — Із третього пострілу я пристрілявся і прошив
його бронебійними. Бив доти,
поки на мене не полетіла протитанкова керована ракета.
Слава Богу пройшла за півтора метра наді мною, але відчуття були такі, що адреналін
зашкалював…

уміло вправляється не тільки зі зброєю, а
« Андрій
й добре керує підлеглими: коли в роті бракувало
офіцерів, він довгий час командував взводом.
»
лінз. А цей — надійний, витримав уже другу ротацію.
На початку служби в бригаді Андрій був кулеметником,
навідником ДШК. Знищував
вогневі точки, укріплення противника, постійно ніс бойові
чергування і не давав ворогу
наблизитися до наших позицій.

І таких моментів можна
навести багато. Кулеметник
на передовій, як і командир,
— найпривабливіша для ворожих снайперів ціль. Це не
стендова стрільба по тарілках
чи мішенях у тирі. Небезпека
підстерігає повсякчас. Задля знищення вогневої точки

Р

Вітаємо!

Сь
Сьогодні,
3 грудня, вітання з
днем народження приймає начальн
ник Горохівського відділу поліції ГУНП України у Волинській
області, старший лейтенант
поліції
Андрій ЛИТВИН.
Шановний Андрію Анатолійовичу! Щиро вітаємо вас
із життєрадісними 31–ми іменинами, які віщують
розквіт вашої фаховості, хисту лідера колективу,
авторитету й людяності.
Службу в поліції, спілкування з колегами, з усіма, хто звертається по допомогу до горохівських

правоохоронців, ви нерозривно пов’язуєте з порядністю й честю офіцера. Водночас позитивний
імідж нашого колективу великою мірою залежить
від вашої інтелігентності й почуття колективізму,
ініціативності й професіоналізму. Багатійте цими
притаманними вам моральними рисами, вірними
друзями, повагою і вдячністю.
Бажаємо міцного здоров’я,
радості в сім’ї, родинної благодаті щодня. Нехай життєва дорога буде сонячною від здійснення мрій, від успіхів і любові
найрідніших людей. Усіх вам
гараздів!
Колектив Горохівського
відділу поліції ГУНП України
у Волинській області.

Андрій розпочинав війну
стрільцем добробату, у бригаді «Холодний Яр» став навідником ДШК, а за пів року
— головним сержантом механізованого взводу. Нині ж він
— головний сержант роти.
Те, що з кулеметом боєць
на «ти», підтвердили змагання
на першість ОТУ в 2018 році.
Тоді він продемонстрував чудові знання і володіння ДШК,
точність стрільби на дистанції
750 метрів. І відповідно здобув
перше місце в угрупованні.
Андрій уміло вправляється
не тільки зі зброєю, а й добре
керує підлеглими: коли в роті
бракувало офіцерів, він довгий
час командував взводом. Нині
серед його головних завдань
— бойова підготовка роти. Зокрема, робота з молодшими
командирами, допомога ротному в управлінні боєм, обладнання позицій, вогневих точок.
Сержант Шаповалов дуже
добре справляється з усіма
завданнями. Підлеглі йому довіряють і рівняються на нього.
Адже він знаходить підхід до
кожного, завжди ухвалює правильні рішення, у службі універсально поєднує повагу й вимогливість, людяність і дисципліну.
…І ось завершилася чергова ротація, підрозділи повертаються у пункт постійної
дислокації. Тут на Андрія чекають його найдорожчі у світі
— дружина Лілія й чотирирічна донька Злата. Впродовж
довгих місяців розлуки Андрій
постійно відчуває їхню любов
і підтримку. Нечасті й не дуже
тривалі, але такі напрочуд
теплі й сповнені любові телефонні розмови зігрівають
душу, додають наснаги, впевненості. Правду кажуть, коли
є надійний тил, і на передовій
не страшно. n
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Фото Сергія НАУМУКА.

Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст України

Усі ми вийшли із хати
свого дитинства
А ось який спогад зберігся про неї? Це вже залежить від
того, наскільки приросла людина душею до того місця,
де народилася, яке бачить у снах упродовж життя
остальгійні нотки розбурхав знімок, викладений у фейсбуці. На ньому — хатина під стріхою, яку притрусив
сніжок, стіни, обкладені довкруж загатою з опалого
листя чи, може, кукурудзиння — утеплені на зиму (такими
колись були енергозберігаючі заходи, якщо переходити на
сучасну термінологію), невеличкі вікна. І декілька слів до цього фото: «У такій хаті завжди панували любов і єдність в сім’ї.
Приємні спогади. Пригадуєте?».
Перший коментар — дуже лаконічний: «Кошмар!». А вже
цей «кошмар» викликав зливу емоцій у соцмережі. «А я в такій
хаті жив три роки, і моє життя кошмаром не стало», «У таких
хатах були тепло, затишок, любов. Чого часом так не вистачає
в сучасних хоромах», «Ми в цих господах були найщасливіші…». Ясно, що моє єство було заодно з тими, хто ось так,
з трепетною теплотою, відгукнувся на світлину. Адже в маленькій, на вигляд дуже похмурій хатині, яка комусь здалася
кошмаром, я мимоволі побачила і свою переспівську домівку,
в якій жила не три, а щонайменше тринадцять років.
Нас було четверо у батьків, і всім вистачало місця, хоч
мали одну кімнату на всіх і кухню. Тіснота, до речі, не відчувалася — мабуть, тому, що тоді переважна більшість так жила.
А тому запам’яталося найсвітліше з тих літ. Наприклад, як
батько вішав посередині кімнати на гвіздок, забитий у бальок,
ялинку (іншого місця для неї просто не було), і ми зі старшою
сестрою її прикрашали. Звичайно, саморобними іграшками
— то вже значно пізніше тато привіз з десяток фабричних
десь із Донбасу, де був у відрядженні, супроводжуючи, здається, вагон із волинською картоплею.
Або ще такий спогад. Зазвичай, узимку мама знімала з
горища коловроток і пряла нитки з льону чи вовни. Потім фарбувала їх у різні барвисті кольори, сушила. І нарешті ставила у
нашій, м’яко кажучи, не дуже просторій хаті верстат, снувала
основу й ткала рядна. Як то цікаво було сісти хоч на трошки на
її місце і спробувати покидати човника з цівкою ниток?!
А потім було те літо, коли ми почули від батька, що у нас
буде нова хата. Він відмірював кроками довжину, ширину
будинку, який було заплановано збудувати на нашому ж подвір’ї, де на той час цвіли мальви і, як тепер уже знаю, космея
чи по–народному — задрипана пані, а мені все це здавалося
фантастикою. Вже коли ми гуртом поїхали підводою вздовж
залізничної колії збирати на фундамент гальку, що скотилася
з узвишшя й валялася в траві, то від цієї фантастики повіяло
реальністю. На початку 1960–х у ходу був такий будівельний
матеріал, як шлак, бо, мабуть, найдоступніший за ціною. І
наша нова хата — шлакова. Зводили її толокою, як це було
колись на селі, коли сходилися сусіди, рідня й допомагали
наблизити новосілля. Святом, що переповнювало душу радістю, був день, коли ми переселилися у ще не викінчений,
але такий бажаний дім. Запах вапна, яким були побілені стіни,
свіжої фарби, якою сяяли підлога, новенькі вікна, двері, здається, й сьогодні зі мною.
Слава Богу, цей будинок, доглянутий родиною брата, і зараз мене привітно зустрічає. Бачу його щоразу, їдучи через
свою рідну Переспу на Ковель, Камінь–Каширський… Добре
знаю, він мені особливо дорогий тим, що саме на цьому місці
стояла хата мого дитинства — той «кошмар», милий серцю
на все життя. n

Н
Сонячного каменю було до кольору
до вибору.

Цей шматок (можливо, найбільший)
обійшовся б покупцю у майже
42 тисячі гривень.

«Ми чекаємо
від вас пропозицій,
а ви втікаєте»
На Волині відбувся другий аукціон бурштину
Сергій НАУМУК

друге сесійна зала Волинської обласної ради
нагадувала виставку: на
підсвіченому столі навпроти
президії лежав бурштин. Від
дрібних шматків до таких,
що відчутно обтяжували руку
(не претендуємо на точність,
але, ймовірно, найбільший
заважив 410 грамів і якби
його продавали окремо, то
коштував би майже 42 тисячі
гривень). Так, представлені
зразки можна було вільно оглядати і навіть брати до рук.
Тож один із глядачів важив
найцікавіші шматки електронною вагою.
От–от мав розпочатися
другий аукціон бурштину, на
якому на продаж пропонується сонячне каміння, видобуте
комунальним підприємством
«Волиньприродресурс».
— Можливо, цього разу
вдасться реалізувати сировини на 1 мільйон доларів. Щодо
шматків, важчих за 500 г, то їх
нині не продаємо, бо першочергове право закупівлі має
Міністерство фінансів. Частину зразків виставляємо у приміщенні Волинської обласної
ради. Плануємо, щоб і надалі
їх могли побачити. На цей рік
кошти на закупівлю не заплановані у бюджеті. Мінфін хотів
узяти в музей, але безкоштовно. Натомість ми запропонували експонувати бурштин у
себе. А якщо наступного року
будуть кошти, то Міністерство
фінансів зможе отримати ексклюзивні шматки бурштину,
— розповів в. о. директора КП
«Волиньприродресурс» Анатолій Капустюк.
Фракцію вагою менше
2 грамів на продаж не вистав-

В

ляли, адже найдрібніше каміння продали за форвардними
контрактами у міжаукціонний
період (10 кг — по 60 доларів
(тут і далі всі ціни без ПДВ),
15 кг — по 70 доларів).
Отож, першим на аукціон потрапив бурштин вагою
2–5 г, за який точилися завзяті торги. Врешті 20,1 кг пішли по 220 дол/кг. А от фракція 5–10 г загальною вагою
113 кг 79 г не зацікавила покупців. Тож попри всі старання ліцитатору ТзОВ «ОЛДІ»
Олені Калачинській привер-

дився на таке. Мовляв, це найнижча ціна на такий бурштин,
встановлена Державним гемологічним центром України. Після коротких консультацій цей
же покупець придбав 78 кг по
200 доларів.
Дешевше пропонували
шаруватий, пінистий та забруднений бурштин різних
фракцій, який одразу знаходив покупців.
— Можливо, ті, хто бере
участь онлайн, погодяться на
мою ціну, яка є базовою і становить 2670 доларів, фракція

було продано понад 238 кг бурштину
« Загалом
на суму понад 150 тисяч доларів
(майже 4,3 мільйона гривень).
нути увагу комерсантів не
вдалося. Ніхто не був готовий
викласти понад 35 тисяч доларів. Відтак лот роздробили і почали продавати 95 кг
(саме такою була найбільша
заявка на цю фракцію). Але
й ця кількість не знайшла покупця.
— Можливо, ви все-таки
передумаєте? Іти додому ні з
чим теж не хочеться, – пожартувала ліцитатор.
Відтак на торги виставили 20 та 10 кг бурштину
вагою 2–10 г. Їх продали по
250 дол/кг. Затим із залу несподівано надійшла пропозиція викупити весь залишок
цієї фракції по 200 доларів.
Після продажу ще двох лотів
повернулися до цієї ідеї. Але
покупець запропонував уже
меншу ціну (180 доларів) і мотивував тим, що кількість зменшилася. Та Анатолій Капустюк,
як модератор аукціону, не пого-

»

200–300 г, вага 55 кг 95 г. Маєте на роздуми дві хвилини. Ми
чекаємо від вас пропозицій, а
ви втікаєте, — каже ліцитатор
Олена Калачинська покупцям,
які покидають зал задовго до
кінця торгів.
Більші фракції ще менше
привертали увагу комерсантів, попри те, що попередньо
на них були заявки. Тому сонячне каміння йшло невеликими партіями за стартовою
ціною. Деякі лоти взагалі знімали з торгів. Все-таки йшлося про дорожчий товар. Не кожен комерсант може викласти
200–300 тисяч доларів за партію янтарю.
Загалом було продано понад 238 кг бурштину на суму
понад 150 тисяч доларів (майже 4,3 мільйона гривень). На
першому ж аукціоні покупці
придбали 627 кг на більш як
763 тисячі доларів (понад
21 мільйон гривень). n
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ОВИНИ КРАЮ
ТРИ ШАХРАЙСТВА ЗА ДОБУ
Аферисти ошукали волинян майже на 50 тисяч
гривень. Основними майданчиками для вчинення
правопорушень стали телефонний зв’язок та
інтернет
Марина БАЛДИЧ

ешканець Маневиччини придбав на одному із сайтів токарний верстат вартістю близько 20 тисяч
гривень. Гроші перерахував через інтернет-банкінг фіктивному продавцю, з яким підтримував зв’язок у
соцмережах. Проте товару не отримав і коштів назад ніхто
йому не повернув.
А жінка з Любешівщини купувала у невідомої особи вишиті ікони. Переказала 7 тисяч гривень шахраям через
термінал самообслуговування, однак образів так і не дочекалася.
Ковельчанина ошукали фіктивні представники служби
безпеки банку. Зателефонувавши, вони вмовили його провести банківську операцію: через платіжну систему поповнити власний телефон. У результаті кошти з мобільного рахунку чоловіка зникли, а це понад 5 тисяч гривень.
За всіма фактами шахрайства розпочато кримінальні
провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. n

М

У ВБИВСТВІ ЖІНКИ
ПІДОЗРЮЮТЬ ЇЇ ЧОЛОВІКА
Із села Корсині, що на Рожищенщині, близько
22-ї години 30 листопада в поліцію надійшло
повідомлення про виявлення тіла потерпілої
з ознаками насильницької смерті
Ольга БУЗУЛУК

-літня жінка мала забійні рани обличчя та голови.
Поліцейські попередньо встановили, що до злочину може бути причетним її 55-річний чоловік.
Відомо, що на ґрунті побутового конфлікту він умисно завдав потерпілій ударів руками й ногами, заподіявши тілесні
ушкодження, які, можливо, й спричинили смерть.
Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 121 ККУ. Якщо
вину зловмисника доведуть, йому загрожує позбавлення
волі від 7 до 10 років. n

54

ВОДІЙ УДАРИВ СЕБЕ НОЖЕМ,
А ПОТІМ В’ЇХАВ У ЗУПИНКУ
Автопригода, у якій загинув керманич
позашляховика, сталася у селі Бранів на Рівненщині
на автодорозі Київ — Чоп ще 12 жовтня вранці.
Сьогодні відомі її обставини
Олена ВОЛИНЕЦЬ

опередньо, за повідомленням відділу комунікації поліції області, правоохоронці встановили,
що 58-літній житель Києва, водій автомобіля Kia
Sportage, наїхав на зупинку громадського транспорту. Лікарі «швидкої», які прибули на виклик, надавали потерпілому медичну допомогу, однак врятувати його життя
не вдалося. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть
настала внаслідок крововтрати, спричиненої ножовим
пораненням. Під час огляду позашляховика слідчі виявили та вилучили два закривавлені ножі, один із яких
пошкоджений. Також за місцем проживання чоловіка рідні знайшли та передали слідчим передсмертну записку.
Втім, її зміст наразі не розголошується, аби не зашкодити
слідству.
Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські
з’ясували, що останній із пошукових запитів у мобільному
телефоні киянина стосувався самогубства, а того дня він
їхав до матері на Кореччину. n
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Вірити лікарям коронавірусних
шпиталів чи «обережним»
чиновникам?
Фото 34.ua.

За попередню добу в
Україні виявили 13 141
новий випадок COVID-19.
13 882 хворих одужали
від коронавірусної
інфекції. Вперше за
багато часу кількість
тих, хто зміг побороти
недугу, перевищила
кількість інфікованих,
— рапортував учора
очільник МОЗ
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ЛІКУВАННЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ»
ПРИЗВОДИТЬ ДО БІДИ

Хоча коронавірусна статистика цього тижня і в країні, і в
області виглядає благополучнішою, ніж раніше, підстав для
оптимізму нема. Всі розуміють,
що цифри залежать від того, як
у нас тестують і як рахують. І заспокійливий тон чиновників, які
обережно заявляють про стабілізацію, про достатню кількість
ліжок для лікування хворих із
COVID-19, не втішає.
На Волині за попередню
добу виявили 308 інфікованих,
4 людей померли. У сусідніх
Львівській та Рівненській областях зафіксовано 586 та 515
нових випадків, там коронавірус убив 21 і 5 хворих відповідно. У вівторок повідомили, що
від коронавірусу напередодні
померло 11 волинян. А люди з
важкими ускладненнями, яких
лікарі навіть зуміли врятувати,
тривалий час після повернення
зі стаціонару скаржаться на погане самопочуття, потребують
серйозної реабілітації і навряд
чи зможуть повністю відновити
втрачене здоров’я.
Минулого тижня усі волинські ЗМІ цитували інтерв’ю з медичною директоркою ковідного
шпиталю обласної клінічної лікарні, що у Боголюбах, Наталією
Скальською. Його читали, обговорювали, бо це жива правда з уст людини, яка щодня на
передовій. Говорила очільниця
госпіталю і про причини збільшення кількості важких пацієнтів
із COVID-19.
«Так, сімейним лікарям дозволено «вести» цих хворих телефоном, але мені, як лікарю
з 30–річним стажем, складно
зрозуміти, як можна пацієнта
з групи ризику з гострим вірусним захворюванням лікувати
заочно, ні разу його не бачачи,
якщо стан може змінюватись
дуже швидко. Чомусь ми у госпіталі робимо 3 обходи на добу.
Буває таке, що зранку пацієнт
добре почувається, в обід добре, а вночі встав у туалет і з
тромбоемболією потрапив у
реанімацію. Я не знаю, як можна «вести» пацієнтів з групи ризику, не знаючи їхньої сатурації,
—каже Наталія Скальська. —Зараз у медичній спільноті обговорюють можливість створення
центрів амбулаторного нагляду
ковідних хворих, виділення днів
прийому для них, щоб вони не
чекали в загальній черзі. Щоб
лікар міг побачити хворого, послухати легені, вчасно зробити

Нас чекають такі Новорічно-Різдвяні свята...

всі аналізи та відреагувати на
результати. Телефоном цього
зробити неможливо».
Дай Боже, щоб до думки досвідченого спеціаліста
дослухалися у чиновницьких
кабінетах, де розробляють паперові «алгоритми дій», не задумуючись, чим це обернеться
для простих людей, яких не
приймуть у Феофанію чи в іншу
престижну клініку. Їм доведеться боротися за життя у районних лікарнях, де бракує кисню,
де можна загинути через відключення електроенергії, як це
сталося нещодавно на Львіщині.

комплекс заходів з убезпечення
країни від інфекційних хвороб.
Противники його у соцмережах
давно розповсюджують чутки
про чіпізацію населення під виглядом щеплення, про досліди,
які начебто будуть примусово
проводити над українцями. Ще
влітку вони створили з цього
приводу петицію на сайті президента, яка набрала понад
25 тисяч голосів.
Утім, спеціалісти заспокоюють, презумпція згоди на проведення профілактичних щеплень,
яку має врегулювати новий закон, не означає примусову вакцинацію. Достатньо буде напи-

за попередню добу виявили
« На308Волині
інфікованих, 4 людей померли.
До речі, хворих лучан, яких
через брак місць інколи мусили
везти на лікування у Ківерці чи
в районну лікарню в Липинах,
тепер госпіталізовують у тимчасовий інфекційний стаціонар
на базі пологового будинку.
Станом на ранок 1 грудня там
перебувало 11 пацієнтів. Нині
в експлуатацію ввели 50 ліжок
з кисневою підтримкою. Загалом планують забезпечити 214
місць.
ХТОСЬ БОЇТЬСЯ ЩЕПЛЕНЬ,
ХТОСЬ — НОВОРІЧНОГО
ЛОКДАУНУ

Коли ж усе це закінчиться?
Всі втомилися жити в страху. У
боротьбі з пандемією ніхто в світі не може запропонувати дієвішого методу, аніж вакцинація.
У Великій Британії препарат для імунопрофілактики від
коронавірусу вже схвалили для
широкого використання. Вакцина буде доступною для щеплень вже наступного тижня.
Обіцяють подбати про захист людей, особливо з груп ризику, і в Україні. Навіть кошти на
це передбачили у Держбюджеті
на наступний рік. Певну кількість
доз вакцини передадуть безоплатно міжнародні інституції.
Але не всі українці цьому радіють. Соціологічні дослідження
свідчать, що лише трохи більше
половини наших співвітчизників
готові щепитися від COVID-19.
Рух «антивакцинаторів»
цими днями активізувався через
запланований розгляд у парламенті законопроєкту «Про систему громадського здоров’я»,
на якому має базуватись увесь

»

сати заяву про відмову — і ніхто
нікого не силуватиме. Є і новація: до 10 інфекцій, які є в календарі обов’язкових щеплень,
додається ще пневмококова. З
огляду на загрозу важких пневмоній, чимало батьків не проти
безоплатно вакцинувати дітей
від неї.
Ще одна тема для гарячих
дискусій і суперечок — загроза нового жорсткого карантину
на Новий рік і Різдвяні свята. У
Львові вже заявили, що на це
не погодяться. Таку ж позицію
зайняли і у Франківську та Тернополі. Мовляв, коронавірус у
жодному випадку Різдва не відмінить.
В уряді ламають голову, як
уникнути протистояння і не допустити погіршення епідемічної
ситуації. Карантин вихідного
дня відмінили. А що далі?
— Від 25 до 35 тисяч хворих
на добу — і ми будемо мати підстави запропонувати введення
жорсткого карантину. Якщо дивитися на прогнози, у нас така
кількість мала бути 1 грудня, але
її не було. Але зростання може
бути упродовж місяця, – каже
міністр охорони здоров’я.
Секретар РНБО Олексій
Данилов також наголошує, що
Україні не вдасться уникнути
зимового карантину. А у парламенті витає ідея «інтелектуального локдауну», хоча ніхто
не може пояснити, в чому його
суть. Втішив лише міністр інфраструктури Владислав Криклій, який запевнив, що роботу
громадського транспорту у випадку запровадження жорстких
обмежень не зупинятимуть. n
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БУДЕ УВІЧНЕНО ПОДВИГ
ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
Чотири роки тому представники Камінь-Каширської
районної громадської організації ветеранів АТО
«Побратим» запропонували створити на території
районного центру сквер Пам’яті на честь Героїв
Небесної сотні та загиблих під час російськоукраїнської війни солдатів. І таки добилися
того, що меморіальний об’єкт у місті візьмуться
облаштовувати
Олександр ПРИЙМАК

окрема, під реалізацію згаданої ідеї рішенням міської влади вже виділена земельна ділянка, розроблено детальний план території. Це ще тільки початок
доброї справи, вважає волонтер Сергій Шумік. За його
словами, поки що немає конкретного бачення того, який
вигляд матиме сквер, — є лише пропозиції, спільно напрацьовані з рідними полеглих захисників. Брали за
приклад інші аналогічні об’єкти, які наразі вже створені
в багатьох містах і селах України. Фінансово підтримати
реалізацію проєкту пообіцяли чимало організацій, підприємці, народні депутати.
— Наша ціль — гідно увіковічити пам’ять про земляків Сергія Дем’яника, Миколу Павляшика, Дмитра Герасимика, Сергія Склезя, Олександра Шеметюка, Миколу
Королька, Сергія Цепуха, Івана Сотника, Сергія Приймака
та їхній подвиг, — сказав Сергій Шумік. — Щоб люди не
забували історію країни, краю, де ми живемо, співчували болю камінь-каширських родин, які втратили на війні,
розв’язаній путінським режимом, найдорожчих людей. n

З
Оскільки стара школа розрахована лише
на 75 учнів, а нині їх є аж 270,
то навіть у дві зміни важко вмістити всі класи.

Стобихівчани вважають, що не можна допустити,
аби на зведенні першого поверху будівництво
знову застопорилось.

Чому у Стобихівці
не добудовують школи?
Жителі Стобихівки Камінь-Каширського району хотіли почути
від керівництва облдержадміністрації, чому згортається
спорудження навчального закладу в їхньому селі

ХАЛЯВНИЙ ЗАРОБІТОК НЕ ВДАВСЯ

Катерина ЗУБЧУК

агадаємо, що спорудження нової школи
у поліській глибинці
— багаторічна проблема, до
вирішення якої місцеві мешканці «підключили» навіть
главу держави. Торік вони пікетували Офіс Президента, і
під час зустрічі з Володимиром Зеленським на Банковій
почули від нього, що школа
буде. І в цьому році напередодні 1 вересня на місце, де
залитий фундамент, що вже
встиг зарости травою, прибув екскаватор… Одне слово, будівництво продовжилося, і це втішило батьків.
І справді, як розповів
один із учасників мітингу,
що відбувся 1 грудня під стінами облдержадміністрації,
батько восьми дітей (п’ятьох
школярів) Яків Осадчук, за
осінь було майже повністю

Н

зведено перший поверх. Та,
на жаль, роботи знову припинено. Фірма–забудовник,
а це «Житлобуд-2», забирає
техніку, оскільки об’єкт не фінансується. Обурені батьки,
які більше десяти років чують

— Губернатор запевнив,
що все буде добре… Ми в
такі слова вже не віримо,
бо чуємо їх не від одного
керівника області. Тож дали
термін два дні: якщо будівництво школи не буде про-

а це «Житлобуд-2»,
« Фірма–забудовник,
забирає техніку, оскільки об’єкт

»

не фінансується.
гарні обіцянки, подалися до
Луцька, аби з’ясувати ситуацію. Оскільки, за словами
чоловіка, до мітингарів ніхто
з представників влади не
вийшов, то вони самі пішли
шукати зустрічі у кабінетах.
Відбулася розмова з головою
облдержадміністрації Юрієм
Погуляйком. А ось про те,
до чого договорилися, Яків
Осадчук сказав:

довжено, то поїдемо до Президента.
Люди вважають, раз приміщення нового навчального
закладу у Стобихівці увійшло
у президентську програму
«Велике будівництво», а кошти, незважаючи на особисту
обіцянку глави держави, чомусь не виділяються, то треба знову привертати увагу до
вкрай наболілої проблеми. n

Працівники державної лісової охорони та
групи оперативного реагування ДП «Камінь–
Каширське ЛГ» під час патрулювання на території
Сошичненського лісництва виявили першого
«новорічного» порушника
Світлана ДУМСЬКА

ін встиг зрубати 32 сосни з метою заготівлі для продажу. Встановлено особу лісопорушника — це житель села Сошичне Камінь–Каширського району. За
фактом складено протокол, матеріали передані для розслідування працівникам відділу поліції. Окрім штрафів, чоловікові доведеться відшкодувати суттєві збитки, завдані
довкіллю.
Принагідно хочемо звернутися до волинян із проханням
бути відповідальними і не вдаватися до таких порушень.
Для особистих потреб ялинку можна придбати у лісгоспі
за доступними цінами. А намагання заробити на халяву на
лісових красунях зазвичай завершується адмінпротоколом
безпосередньо в лісі, як цього разу, або вже під час реалізації немаркованої ялинки чи сосни.
Лісова охорона у передноворічний період нестиме посилене патрулювання, особливо — в місцях ймовірної незаконної заготівлі хвойних деревець. Тож не варто псувати
свята ні собі, ні рідним. n

В
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«ВОЛИНЬГАЗ» ДАРУЄ СПОЖИВАЧАМ
20 СИГНАЛІЗАТОРІВ ГАЗУ
З 20 листопада по 20 грудня АТ «Волиньгаз» проводить акцію для клієнтів. Споживачі,
які до 20 грудня включно оплатять за розподіл газу до кінця 2020 року, можуть отримати
у подарунок сигналізатор газу
ід час опалювального
сезону АТ «Волиньгаз»
дарує 20 сигналізаторів газу для клієнтів компанії.
Для участі в акції потрібно:
— з 20 листопада
по 20 грудня 2020 р. сплатити за послугу з розподілу
природного газу (доставку
газу) АТ «Волиньгаз» до кінця
2020 року. Після цього ви автоматично станете учасником
акції.
Двадцятьох переможців
АТ «Волиньгаз» визначить
22 грудня 2020 р. за допомогою генератора випадкових

П

чисел. Акція діє з 20 листопада по 20 грудня. Деталі
за номером телефону: (067)
33 39 104 або (0332) 280 104.
Оплатити доставку газу
можна онлайн — у сервісах 104.ua (Особистому кабінеті, чат–ботах Viber або
Telegram, мобільних додатках
104Mobile для Android і для
iPhone). Також оплатити рахунок за зимові місяці можна
у веб–банкінгу (Ощад 24/7,
Приват24 тощо) чи найближчому відділенні Укрпошти.
Сигналізатор газу — прилад, який рятує людські жит-

безперервно
« Пристрій
контролює
концентрацію газів
у повітрі приміщення
та у випадку
небезпеки видає
звуковий і світловий
сигнали.

»

тя. Сигналізатори бувають
різні — з детекторами чадного газу, метану, пропану,
бутану та інших газів. Для
дому переважно використо-

вують детектори природного газу (СН4) і чадного газу
(СО). Пристрій безперервно контролює концентрацію
газів у повітрі приміщення
та у випадку небезпеки видає
звуковий і світловий сигнали.

А якщо на газопроводі встановлений клапан–відсікач,
то сигналізатор направляє
до нього імпульс і подача газу
на газове обладнання припиняється, щоб запобігти аварійній ситуації. n
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ІГОР ПОЛІЩУК СКЛАВ ПРИСЯГУ
Перша сесія VIII скликання Луцької міської ради
пройшла як ніколи урочисто. На свято, яке відбулося
27 листопада, запросили багато гостей: посадовців,
духовенство, хор. Зміну локації пояснили тим, що
у сесійній залі усі б не помістилися, та й пандемія
не дозволяє скупчуватися. А урочистість,
за задумом організаторів, мала відбутися так, щоб
запам’яталася
Тетяна МЕЛЬНИК

ада майже повністю оновилася — пройшло лише
10 депутатів зі старої каденції. Усі 42 обранці отримали в цей день на сцені Палацу культури під
музику посвідчення і нагрудні значки, а новообраний
міський голова Ігор Поліщук склав присягу. У повторному турі виборів в єдиному одномандатному виборчому окрузі він набрав 24 355 голосів.
«Обраним луцьким міським головою є Поліщук Ігор
Ігорович», — офіційно оголосила голова Луцької міської
територіальної виборчої комісії Луцького району Волинської області Марія Парфенюк. Вона вручила новому
меру посвідчення та нагрудний знак. Опісля він склав
Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
Міський голова побажав депутатам працювати так,
аби кожен голос, відданий за них, був гарною інвестицією в успішне майбутнє громади.
«Закликаю всіх використати всі свої таланти та вміння, аби зробити наше місто та прилеглі громади ще кращими, аби люди, які віддали за нас голоси, не розчарувалися», — зазначив Ігор Поліщук. n

Р

Варварські розваги:
молодики на авто проїхались
по лампадках, запалених у пам’ять
жертв Голодомору
Прикрий інцидент стався 28 листопада
на Замковій площі в Луцьку. Цього дня
на території Хрестовоздвиженської
церкви відбулася панахида за
померлими від голоду. На згадку
традиційно запалили на землі
лампадки. А вже ввечері на цім
місці молоді люди на автомобілях
влаштували дрифтові змагання

ЗАТРИМАЛИ П’ЯНОГО ВОДІЯ,
ЯКИЙ ЗБИВ ВЕЛОСИПЕДИСТКУ
ТА ВТІК
Від удару жінка відлетіла на узбіччя
Ольга БУЗУЛУК

Тетяна МЕЛЬНИК

орожньо-транспортна пригода трапилась в обласному центрі неподалік села Липини у вівторок близько шостої години ранку. Свідками ДТП
стали співробітники поліції охорони. Відеореєстратор
службового автомобіля зафіксував момент наїзду легковика Volkswagen на велосипедистку. Після зіткнення
водій транспортного засобу почав утікати, залишивши
постраждалу на узбіччі. Поліцейські охорони розпочали наздоганяти керманича автомобіля.Через декілька
кілометрів порушник зупинився. У салоні авто перебували троє чоловіків, усі вони були з явними ознаками
алкогольного сп’яніння. До слова, в крові водія виявили
2,29 проміле. На місце автопригоди виїхала слідчо-оперативна група поліції та «швидка». Жінці надали медичну
допомогу, на щастя, важких травм вона не отримала. n

Д

відком ситуації став лучанин Артур Ґаутама, який саме прогулювався Старим містом (того вечора випав перший сніг). Він
розповів, що один із керманичів переїхав запалені лампадки, а решта компанії просто посміялися з цього.
Побачене обурило чоловіка і він написав про
ситуацію у фейсбуці.
«Молодики вирішили, що серце Луцька – чу-
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дрифтувати не можна, а й їздити треба повільно.
На місце події тоді викликали поліцію. Але, як
розповів пан Артур, приїзд патрульних не надто
змінив ситуацію. Після дискусії, в якій ніхто себе
винним не вважав, усі роз’їхалися.
«А де ж нам кататись?», «Та то нас трохи
занесло», «Та ніхто ж не катався», «Я взагалі не
знав, що сьогодні День пам‘яті жертв Голодомору», «Та тих лампадок зовсім не видно», – арґументували водії. Поліцейські також зважили на
те, що лампадки присипало снігом і їх не було
видно. n

Пасажирки лаялися, шарпалися, кричали.
Водій у суперечку не втрутився

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

Більше новин — на сайті

ніхто себе винним не вважав, усі
роз’їхалися.

В автобусі Ковель–Луцьк
через маску побилися жінки

Правоохоронці розшукують зловмисницю

У

патрульних не надто змінив
« Приїзд
ситуацію. Після дискусії, в якій

n Отак і живемо...

СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ ЦИГАНКА
ОБІКРАЛА БАБУСЮ
двері квартири літньої мешканки обласного центру Волині подзвонила невідома жінка та представилася працівницею пенсійного фонду.
Вона зайшла до помешкання, запитала, чи є
ще хтось дом а, збила з ніг потерпілу. На кухні зловмисниця заб ра ла зі столу гаманець, в якому було
500 гривень, і втекла. Слідчо-оперативна група встановлює обставини злочину. n

дове місце, аби показати дівчатам, як вони круто
дрифтують», – зазначив лучанин.
Принагідно чоловік нагадав, що Замкова
площа – передусім пішохідна зона, лиш тоді
– парковка чи дорога. Відтак, там не те що

Фото rbc.ua.

Тетяна МЕЛЬНИК

нцидент, про який дізналася
вся Україна, стався в приміському автобусі Ковель–Луцьк
29 листопада. Одна з пасажирок
не одягнула маску, інша зробила їй зауваження, між жінками
розгорілася суперечка, яка переросла у штовханину. Одна
з учасниць конфлікту фільмувала все на телефон. Через деякий
час відео з’явилось в інтернеті.
Інформацію підхопили місцеві
ЗМІ, а за ними й всеукраїнські.
Очевидці конфлікту розповіли
журналістам, як усе було. Одна
з пасажирок автобуса у Ковелі
попросила присутніх одягнути
маски, зробивши відповідне зауваження й водію. Спершу вимогу жінки проігнорували, втім, коли
та почала наполегливо вимагати
дотримуватися правил, люди
розпочали суперечку, але врешті
погодилися одягнути маски. Всі,
крім однієї жінки, яка сказала, що

І

водій, ані інші
« Ані
пасажири в конфлікт
не втручалися.
»
не має засобу захисту при собі.
Свою опонентку попросила надати їй маску або ж узагалі вийти
з маршрутки і їхати на таксі, якщо
їй щось не подобається. Тоді
перша дістала телефон і почала порушницю знімати на відео.
Та у відповідь її штовхнула. Так
словесна перепалка переросла
у бійку в салоні автобуса.

Ані водій, ані інші пасажири в конфлікт не втручалися.
Вдягнути маску жінку змусила
лише погроза викликати поліцію.
(А нагадаємо, що від 6 листопада штраф за відсутність маски
у громадських приміщеннях, зокрема транспорті, становить від
170 до 255 гривень). Засіб захисту
жінці дав хтось із попутників. n

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua

n Актуально

ЯКА ВАРТІСТЬ МАТЮКІВ

У понеділок на рахунки ДП «Волиньвугілля» надійшов
черговий транш у сумі чотири мільйони 354 тисячі гривень
бюджетних асигнувань
Фото tvoemisto.tv

Алла ЛІСОВА

Г

У Локачинському районному суді розглянули справу
щодо грубіяна
Софія ГАВРИЛЮК

олинянин, який на початку жовтня нецензурно лаявся на громадянку у приміщенні пошти, заплатить
за це штраф. Про це йдеться на сайті Єдиного державного
реєстру судових рішень. Відомо, що свою вину він повністю визнав. Тож за такі дії, які означені як «дрібне хуліганство» (згідно
зі статтею 173 Кодексу України про адміністративні порушення),
заплатить 51 гривню. n

В

У МАНЬКІВСЬКІЙ ШКОЛІ
ВІДРЕМОНТУЮТЬ КОТЕЛЬНЮ
Інформація оприлюднена на сайті публічних закупівель
ProZorro
Олена КАЛЕНЮК

апітальний ремонт та реставрацію котельні замовила Затурцівська сільська рада. Роботу оцінили
у 467,5 тисячі гривень, однак обійдеться вона майже
на 20 тисяч гривень дешевше. Це через те, що підприємство «МП Сантехмонтаж», яке виграло тендер, узялося зробити необхідне за 347,9 тисячі гривень. Справитися мають
до 31 грудня. n

К
А заборгованість із зарплати — вже понад 30 мільйонів...

грішми можуть «закрити» лише неповні
« Цими
два місяці. Тож радіти нема чому.
довіри генеральному директорові Юрію Ключковському.
Шахтарі вирішили надіслати
чергове звернення народному депутату Ігорю Гузю, Міністерству енергетики, голові
облдержадміністрації Юрію
Погуляйку та новообраному
нововолинському міському
голові Борисові Карпусу з вимогою посприяти вирішенню

»

проблем нововолинських гірників.
Керівник профспілок нагадав, що не лише шахтам заборгувала держава — сюди
додаються «Волиньвантажтранс», санаторій «Шахтар»,
платежі в Пенсійний фонд,
податки, зобов’язання перед
постачальниками матеріалів,
послуг тощо. n

ЗАГОТОВЛЯВ ДРОВА Й ПОПАВСЯ
На території Оваднівської громади на гарячому піймали
молодого чоловіка, який незаконно рубав ліс
Софія ГАВРИЛЮК

орушника виявили офіцер громади з працівниками
державної лісової охорони ДП Володимир-Волинського лісомисливського господарства», – повідомляють у поліції. Йому 22 роки.
Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за
статтею 65 Кодексу України про адміністративні порушення, що
називається «Незаконна порубка, пошкодження та знищення
лісових культур і молодняка». За свої дії муситиме сплатити
штраф. n
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У КНЯЖОМУ
МІСТІ ЛЕДЬ
НЕ ЗАГИНУЛО
ПОДРУЖЖЯ
Жінку й чоловіка
евакуювали
із задимленого будинку
Оксана КОВАЛЕНКО

неділю близько 22-ї години
рятувальники Володимира-Волинського отримали повідомлення про загорання
в приватному будинку на вулиці
Ніла Хасевича. Диму було стільки, що пожежники мусили одягати апарати на стисненому повітрі.
Як розповів нам речник Служби
порятунку Володимир Нестеров, вони вивели із приміщення
89-річного чоловіка та 83-річну
жінку. Літні люди не могли самотужки пересуватися. На щастя,
важких травм у них немає.
За попередньою версією,
пожежа трапилась через коротке замикання електромережі.
«Найімовірніше, це сталося через
обігрівач», — сказав Нестеров.
Вогонь знищив меблі, речі домашнього вжитку, два вікна, злощасний обігрівач, а також пошкодив перекриття та стіни в кімнаті.
1 грудня рятувальники навідалися на цю вулицю, щоб нагадати мешканцям норми та правила пожежної безпеки під час
використання електропобутових
приладів, а також щодо пічного
опалення. n

У
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Гірники отримали кошти.
Але підстав для радості немає

роші призначені на часткове погашення заборгованості із заробітної
плати, яка становить більше
30 млн гривень. Голова Волинського теркому працівників вугільної промисловості
Роман Юзефович зазначив, що ними можуть «закрити» лише неповні два місяці.
Тож радіти нема чому.
Фінансування ДП «Волиньвугілля» здійснюється
згідно з урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі і будівництва об’єктів. Хоча дві волинські шахти
поки що працюють, але їхня
доля не визначена — держава, як відомо, не має наміру
забезпечувати їх подальше
нормальне функціонування.
Тому профспілки все частіше
наполягають на необхідності
чітко й конкретно визначити, що буде надалі з підприємствами, як забезпечити
цивілізоване згортання їхнього виробництва й соціальний
захист працівників. Саме про
це говорили на понеділковій
нараді представники трудових
колективів, профспілкових організацій та адміністрації ДП
«Волиньвугілля». Лунали пропозиції про висловлення не-

3 грудня 2020 Четвер

У НОВОВОЛИНСЬКУ
ТА ВОЛОДИМИРІ ЗАСІДАЛИ
НОВІ ОБРАНЦІ
Депутати обирали «помічників» міським
головам
Олена КАЛЕНЮК

ершого грудня відбулася сесія Нововолинської міської ради. За одним із підсумків,
у мера Бориса Карпуса з’явилися три заступники. Це Вікторія Скриннік, Юлія Лефтер та Олександр Громик. Керуюча справами виконавчого комітету — Валентина Степюк. Напередодні з такою ж
метою збиралися й володимир-волинські обранці.
Новий міський голова Ігор Пальонка пообіцяв вірно служити своїй громаді. А допомагатимуть йому
в цьому заступники Ярослав Матвійчук, Любов Саць
та Андрій Гудим. Керуючою справами призначили
Ірину Лошинюк. Старостами сіл громади стали Тетяна Шейчук (Ласків і Вощатин) та Андрій Самчук
(Заріччя, Суходоли, Федорівка, Новосілки, Орані,
Дігтів). n

П

СЕМИКЛАСНИК УДАРИВ
УЧИТЕЛЬКУ ПІДРУЧНИКОМ
Школяр нібито образився на зауваження
Роксолана ВИШНЕВИЧ

нцидент трапився під час уроків в одній зі шкіл
Нововолинська. Учень жбурнув у викладача математики ручку, а потім вдарив книжкою по голові.
Як стало відомо з власних джерел, у дитини складні
сімейні обставини та й у класі під час навчального
процесу панує непроста атмосфера. А вчителька
ставиться до учнів вимогливо. У школі її знають як
професіонала. Наразі в освітньому закладі вирішили
не давати справі ходу. Аналізуватимуть, чому так сталося і як цього уникнути надалі у своєму колективі. n
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ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!
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Передплатіть наші видання —
окремо або комплектом —
і отримайте один зі 100 подарунків!

n Цікавий співрозмовник

www.volyn.com.ua

Фото Олександра ЗГОРАНЦЯ.

Серед головних призів — порохотяг і мікрохвильова піч

Можна кожну газету окремо
Цікава

Чому «здорове харчування» насправді є шкідливим?

Фото bessolova.com.

Фото pixabay.com.
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l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЬ!
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

n Особливий випадок

Найстрашніше чути:
«Моєму синочкові вже нічого
не треба, окрім молитви»
с. 13
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l ДІЛО МАЙСТРА ВЕЛИЧАЄ

Службовий роман
Сергія Притули
із регіональним «приданим»
переріс у другий шлюб

Фото svoi.city.

»
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У такій «шапочці» Діані комфортно.

Після 20 курсів хіміотерапії
та опромінення придумала
головний убір для онкохворих
жінок — бандіани

А нібито любовна інтрижка
ю
з Ольгою Фреймут так і лишилася таємницею

067 334 13 23 м. Луцьк, вул. Шопена, 2
099 322 25 67 м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А (ТЦ «Караван», маг. №2)
068 059 93 00 Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 24В

З повагою
ваші дочки,
внуки,
правнуки
та
невістка
Оксана!
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НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Інна ПІЛЮК

БУХАНЕЦЬ ТУТ СТАВ МАЛО НЕ РОЗКІШШЮ

Підходить якось до мене чоловік і каже:
— Дайте мені пару хлібин. Я віднесу двом лежачим бабусям.
Даю.
— Отак просто? А ви мені повірите, що я їх собі не
заберу чи не продам?
— Звичайно! Хіба ви обдурите?!
І я знаю, що цей хліб він уже точно занесе бабусям.
Пекар Олег Ткаченко звик вірити людям. Його
впевненості в тому, що добро здатне породжувати ще

l ЗОЛОТІ СЛОВА

Легендарна італійська акторка
(на фото) про найсильніше в житті…
приворотне зілля
с. 14—15

НЕ Є
ЛІКАРСЬКИМ
ЗАСОБОМ

“

»

Після загибелі першої
дружини з другою Байден
познайомився «наосліп»
с. 6—7
Скоро увесь світ
дізнається
про усмішку Джилл –
першої леді Америки?

Його впевненості в тому, що добро
здатне породжувати ще більше
позитиву, не знищила навіть війна.

більше позитиву, не знищила навіть війна.
Чоловік — донеччанин, та зараз із сім’єю живе у
Слов’янську. Має п’ятеро дітей. Машинобудівникові за професією із початком бойових дій довелося
вчитися не тільки новому життю в іншому місті, а й
новому фаху.

Закінчення на с. 5

канал

канал

«Не можуть бути
красивими очі,
які ніколи не плакали»

»

Попри обстріли, відсутність води та електроенергії чоловік
розпочав власну справу на самій лінії розмежування
і завдяки їй втілює в життя ще й чимало соціальних проєктів

Наш Telegram-

Наш YouTube-

050 994 9907

Закінчення на с. 3—5

Двоє дітей, два шлюби, успішні проєкти та «проби пера» у політиці — у свої 38 років Сергій Притула
має вже солідний багаж життєвого досвіду. І не все у ньому таке смішне, як у телешоу...

«Бандіанка – це круто, модно і по-молодечому», –
вважає Володимир Кульбацький.

Закінчення на с. 6

»

»

Фото bbc.com.

За добро та
та щирість
щиріс – на довгі роки.
в
Хай в серці вашім
весна процвітає,
Матір Пречиста
П
Хай Матір
у силах тримає.
Госп
под
о ь хай
ха дарує здоров’я й тепло
Господь
мн
ногії літа,
л
На многії
на щастя й добро!!!
Безмежна
Безме
ежна вам вдячність за щиру
тер
любов, терпіння,
тепло вашого великодушн
но серця,
рц яким нас зігріликодушного
ваєте
е!
ваєте!

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

10 листопада 90-річний ювілей
ей відзначає дорога мама, любляча бабуся, прабабурохівськося, жителька села Підбереззя Горохівського району
а
Катерина Олексіївна
ГРИЦЮК.
Таке суцвіття літ не кожен
рає,
назбирає,
Такий великий скарб
е.
не кожен осягне.
Спасибі за ласку, за ніжну
у,
турботу,
За чуйність, гостинність,
у.
невтомну роботу.
Від нас вам подяка і шана висока

Шкода, що раніше я не знала про Бальзам – тоді моє
друге життя почалася б ще раніше! Мене звуть Зінаїда.
На питання, скільки мені років, я відповідаю – 7. Бо
саме стільки я п’ю Бальзам Болотова. А за паспортом
мені 79. Все почалося в 2013 році дуже банально – організм карає за помилки в молодості. Різко погіршується здоров’я – скаче тиск, суглоби болять, цукровий діабет. У мене завжди зайва вага була. Ходила до лікарів,
пила таблетки, на час допомагали, потім доводилося на інші таблетки
переходити. Щоранку з тонометром «в обіймах». Не життя,,
а існування – а так хочеться багато зробити. Адже в душі
ші
ми всі молоді – це тільки тіло старіє. І коли я вже зовсім
м
зневірилася, на очі потрапила реклама Бальзаму Болотова.
ва.
ов
Вирішила спробувати, і тільки пізніше згадала, що Болотов
– це той відомий вчений, про якого в газетах ще писали в
90-і роки, який написав більше 100 книг.
Почала я пити Бальзам по інструкції. На 3-й день я відчула легкість в животі, ніби «метелики пурхають».
Подумала, спочатку, що вигадала сама це. Але далі
стала відбуватись якась чудасія. Я стала рідше приймати таблетки від гіпертонії. Потім звернула увагу, що
біль в колінах перестав мучити. А коли мені почали задавати питання, як я так схудла?! Я зрозуміла – це все
Бальзам Болотова.
250
Тому для мене є два життя – до і піс- мл
грн
ля Бальзаму. Спасибі академіку Болотову за такий прекрасний винахід. Всім 500
грн
бажаю спробувати цей Бальзам і відчу- мл
ти, що є й інше життя – щасливе та здорове!

»

с. 19

Вітаємо!

Найкращий хліб у прифронтовій
Мар’ їнці пече багатодітний
батько і пастор Олег Ткаченко

ěĚĥĶġĚĦěĨĥĨĬĨĜĚīĬĚĜĢĬĶħĚħĨĝĢ

71-літня мешканка села Новокотів Луцького району
зверталася до понад десятка різних установ, органів
влади і всюди їй давали зрозуміти, що це не їхня справа.
Аж 6 листопада історія її митарств завершилася завдяки
волинським рятувальникам

вої вироби жінка назвала
бандіанками, поєднавши
слово «бандана», пов’язка
на голову, і власне ім’я.
А виготовляти їх почала

С

Відкриття пекарні, яке чотири роки тому видавалося ризикованим і безперспективним, виявилося справою
і потрібною, і благородною, і прибутковою.

Офіційний дилер:
ДОБРИЙ ГОСПОДАР

після того, як сама захворіла
на карциному молочної залози і втратила волосся — пройшла понад 20 курсів хіміотерапії і опромінення, 2 операції.
Це був величезний стрес для
Діани.

Фото radiosvoboda.org.

Чому Марія Вакульчук два
місяці добивалася, щоб з комина
її хати зняли лелече гніздо

86-річна Софі Лорен:

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Популярний телеведучий відомий своїм
гострим словом, блискучим розумом та незрівнянним почуттям
гумору. А нещодавно українці дізналися і про політичні амбіції
чоловіка — він боровся за крісло мера Києва і в цій гонці фінішував
третім. Але своє подружнє життя зірка телеекрана не надто афішує.
Одній дружині він співав пісні на освідченні, а з родичами іншої
кардинально розійшовся в політичних поглядах. І вже зовсім
невідома сторінка біографії шоумена — шлюб, який «розпався»
прямо під дверима рацсу…

Із «зачісками» від Діани Гайворонюк львів’янки, котрі
залишилися без волосся після лікування, знову почуваються
красунями

Євгенія ЖУРАВСЬКА

Пташину оселю транспортували з комина на березу.

№11 (25) Ціна договірна
овірна

Фото Associated Press.

n Добро рятує

»

Четвер 12 листопада 2020 року
№88—89 (16 678 — 16 679) Ціна 6 грн

Фото instagram/@kateryna_pry.

23-річний волинянин, розбившись
на мотоциклі, став посмертним
донором для своєї землячки с. 14

»

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

«Газета Волинь»
Передплатний індекс

«Цікава газета
на вихідні»
Передплатний індекс

«Так ніхто не кохав»
Передплатний індекс

30000

60304

86771

У комплектах (буде дешевше)
Майбутня перша леді США чотири рази
казала Байдену «ні»

№87 (16 677) Ціна 6 грн

с. 16, 5

n У номер!
Фото Національної поліції.

ГА ЗЕТА +

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

n Репортаж із глибинки

ніхто
ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

»
Фото bbc.com.

Цікава

»

Четвер 5 листопада 2020 року

Але, зрештою, перед харизмою Джо не встояли ні вона, ні Америка,
яка цими днями обрала його своїм новим президентом.

l ПРО ЦЕ ГОВОРЯТЬ

Історії для душі

Фото texty.org.

на вих ідні
дні

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

«Ми віримо,
що з Божою допомогою
справимося з усіма
випробуваннями»

12 листопада 2020 року №46 (154)
54) Ціна 6 грн

l ЗАХОЧЕМО – ЗМОЖЕМО!

Фото decentralization.gov.ua.

Серед дев’яти постраждалих – двоє медиків.

«Швидка», яка поспішала
на аварію, зіткнулася
з позашляховиком і перекинулася

Упродовж багатьох віків Кремль привласнював і нашу історію, і мову, і
культуру, і території. Тепер іще страв забракло?

+

Ірина ПАСІЧНИК

9.30 у селі Забороль неподалік обласного центру водій
автомобіля Renault не врахував дорожню обстановку,
не дотримався дистанції та стукнув попутний легковик
Mercedes-Benz. Той від удару виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся із позашляховиком Mercedes-Benz ML 350. Унаслідок
ДТП травми отримали шестеро осіб, чотирьох з них госпіталізували: водія легковика, а також дружину і сина керманича
позашляховика та їхню пасажирку. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає.
А близько 11-ї години карета «швидкої» мчала надавати
допомогу потерпілим внаслідок потрійної ДТП. Через великий затор водій виїхав на зустрічну смугу руху із увімкненою
сиреною та проблисковим маячком, де зіткнувся із позашляховиком BMW. Від удару спецавтомобіль перекинувся,
а двоє медиків зазнали травм. Їх обох, а також керманича
BMW доставили до лікарні. Поліція розпочала досудові розслідування. n

О

Ошатніші хатки у Новинах чергуються з осиротілими. Але має село й молоду енергію: Сергій Шостак
і трактором керує, й на побачення встигає.

У Новини не ходить автобус,
зате місцеву спаржу смакують
в італійських ресторанах
19 років тому
у невеличкому селі
Володимир-Волинського
району мешкало більше
сотні людей, а тепер їх
заледве набереться три
десятки. Зате, як мало
де в Україні, новинці
тямлять у модному
в Європі овочі
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Нехай москалі хлебчуть щі.

А борщ — таки український!
Хто б міг подумати, що наша традиційна й улюблена багатьма
страва може опинитися в епіцентрі міжнародного скандалу.
Хоча київський шеф–кухар Євген Клопотенко запевняє, що не
мав наміру розв’язувати кулінарну битву у Східній Європі

Надія АНДРІЙЧУК

«РОСІЯ, ЯК ЗАВЖДИ,
ПЕРЕКРУЧУЄ ФАКТИ»

Юлія Ягодіна за недовгий період роботи в амбулаторії вже виокремила суто сільську специфіку медицини.
Тут люди звертаються за допомогою або восени, коли зібрали врожай, або ж коли вже зовсім «припече».

«Хтось купує спортсменів,
а наша громада придбала лікаря»

А

Фото з сайту Устилузької ОТГ.

Голова Дмитрівської ОТГ, що в Кіровоградській області, креативним
способом врятувала від закриття місцеву амбулаторію і подарувала
мешканцям шанс на сучасну медичну допомогу

Оксана КОВАЛЕНКО

Інна ПІЛЮК

ФАХІВЦІ БОЯТЬСЯ СЕЛА, ЯК ЧОРТ ЛАДАНУ

Проблема з медиками на периферії не нова. Молоді
спеціалісти не надто охоче погоджуються там працювати через хибне уявлення, нібито робота в провінції непрестижна, незручна і низькоплачувана.
Довгий час в амбулаторії села Дмитрівка Кіровоградської області теж не мали достатньої кількості ескулапів.
Єдиний лікар був пенсійного віку, а інший медик — переселенець, якого заледве кілька років тому знайшла
голова громади Наталія Стиркуль, — попрацював трохи і
невдовзі переїхав до Кропивницького. «Не буде фахівців
— не буде й амбулаторії, максимум — збережеться як
ФАП», — усе частіше чула жінка невтішні прогнози профільних відомств.
І тоді у відчаї під час одного з телепроєктів вона заявила, що громада готова придбати медика так само, як
спортивні клуби купують футболістів. Перед тим із директором Знам’янського районного ЦПМСД, до складу якого
входить і Дмитрівська амбулаторія, Русланом Пушкарен-

Вершки і корінці – це про спаржу:
зверху – «холодок», а знизу – поживний пагін.

ГАЗУ НЕМА, АВТОБУСА НЕМА, А СЕЛО Є

«Ось бачите, шкільний автобус їде? Везе
єдиного учня додому до Новин, ще дитина звідси ходить у сусіднє село в дитячий садок, — Неоніла Панасюк, яка виконує обов’язки старости
Микитичівського старостинського округу, проводить нам, мені й відеооператору Олександру
Пілюку, екскурсію Новинами. — Був клуб. Закрили. Школа й медпункт теж працювали. Уже
нема. Але люди тут хороші живуть».
Глухо падає яблуко, наче й собі услід за жінкою вирішило поставити зажурену крапку. Ми
зупиняємося на перехресті двох вулиць дивного вигляду: дерев’яні хати, причепурені чорнобривцями й жоржинами, чергуються із оселями-пустками, позначеними чагарником та схиленим в низькому поклоні плотом. Зараз тут
20 дворів, але житлових — 12. «Автобус сюди

не ходить. Магазин приїзний, медик буває раз
на тиждень (ходить по хатах і питає, чи є скар-

падає яблуко, наче й
« Глухо
собі услід за жінкою вирішило
поставити зажурену крапку.

»

ги), а хліб тричі возять: у понеділок, середу,
п’ятницю», — роз’яснює Неоніла Федорівна й
веде нас до старожилів, подружжя Нестеруків.
Побіля їхньої хати притулилася дровітня: газу
в селі нема, влада планувала його проведення на 2010 рік, але ідея заглохла, а виділений
мільйон подівся. Зате поруч ліси…

Закінчення на с. 8-9

Офіційний дилер:
ДОБРИЙ ГОСПОДАР
067 334 13 23 м. Луцьк, вул. Шопена, 2
099 322 25 67 м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 1А (ТЦ «Караван», маг. №2)
068 059 93 00 Маневицький р-н, смт Колки, вул. Грушевського, 24В

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

“

З медичної техніки тут є два
аналізатори, електрокардіограф
та портативний УЗД-апарат.

ком усюди, де могли, питали про можливих кандидатів на
цю посаду. «Ми не раз їздили із запрошеннями працювати
в нас у медичні виші, зверталися до обласної адміністрації, навіть давали оголошення на телебаченні, — пригадує
пан Руслан. — Але все марно. Ніхто не хотів їхати сюди,
тому що тепер фахівці бояться села, як чорт ладану, помилково вважаючи, що тут не може бути перспективи. І
всім не втовкмачиш, що далеко не кожна міська амбулаторія має такі умови, як наша Дмитрівська…».
На підтвердження наводить факти: на капітальний ремонт закладу ще в 2017 році громада витратила близько
пів мільйона гривень, придбавши все необхідне. З медичної техніки тут є два аналізатори, електрокардіограф та
портативний УЗД-апарат, який, щоправда, до недавнього
часу стояв без діла, бо ніхто не вмів ним користуватися.

Закінчення на с. 6
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Однак саме з початком його
кампанії, мета якої — добитися від ЮНЕСКО визнання борщу
частиною культурної спадщини
України, розгорілися суперечки
за право називатися батьківщиною цієї страви. Клопотенко пояснив: спонукало його до такого
кроку те, що за межами України
поширена думка, начебто борщ
— російський наїдок, а останньою краплею став минулорічний
допис на офіційній сторінці МЗС
РФ у Twitter, де страву названо
«найвідомішою й найулюбленішою в російській кухні». «Росія, як
завжди, перекручує факти. Вона
хоче зробити борщ своїм. Але
це неправда, — зазначив український ресторатор, наголосивши,
що не варто боятися відплати за
цю кампанію: — Вони вже ведуть
війну проти нас. Що ще гірше
вони можуть зробити?».
Євген Клопотенко стверджує,
що «предком» борщу на території сучасної України колись був
подібний суп, але без буряка.
Пізніше, коли цей овоч почали
вирощувати на наших теренах,
його стали додавати у страву, а
перший рецепт борщу був записаний на початку XVIII століття.

Аби довести цю версію, Євген згуртував команду з десятка
експертів, істориків кулінарії й
етнографів, які зібрали рецепти
борщу з 26 українських регіонів,
у тому числі й з анексованого
Росією Криму. Надані фахівцями
матеріали містили фото і документальні докази того, що рецепти передавалися від старших

“

+

Команда з десятка
експертів, істориків
кулінарії
й етнографів зібрала
рецепти борщу
з 26 українських
регіонів, у тому числі
й з анексованого
Росією Криму.

с. 3—5
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с. 14—15
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«Вашу газету читаю, скільки живу,
а мені вже 66 літ виповнилося»

»

«Так ніхто не кохав»

86772

Цікава

Історія до сліз: «Пізнє кохання – оманливе»

А

М

с. 16, 10

»

ЛООВО — ЗБРО
ЗБРОЯ!
ОЯ!
l СЛОВО

ГА ЗЕТА +

Фото zak-insider.com.

Р

«Маріє Василівно, чекаємо тої пори, коли ви «за сапку – і в квітник...»

»

батьків соромляться, бояться
та уникають розмов зі своїми чадами
на інтимні теми,
ми, що часто призводить
р
до небажанихх наслідків. Як цьому
зарадити — читайте на

050 994 9907

не забудьте
25 жовтня
о 4-й ранку стрілку
годинника перевести
на 1 годину назад.

Четвер 22 жовтня 2020 року
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l ГЕРОЙ НОМЕРА Що, крім
несподіваних кулінарних відкриттів,
так довго тримає колумбійського
кухаря в нашій країні?

l ВІДВЕРТО ПРО ЦЕ Багато

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Україна
переходить
на зимовий час:

Голосуй
за

а не олігархічну

То в чиє
українське серце
влучив амурчик
«МайстерШефа» Ектора
Хіменеса-Браво?

Як говорити
з дитиною
про секс

до молодших принаймні трьома
поколіннями кожної родини. Організатори проєкту запевняють:
попри те, що кожен регіон має
свій варіант українського борщу, який відображає відмінності
гастрономічних культур, а кожна
сім’я додає в рецепт страви ще й
власну родзинку, основні складники є однаковими на всій території країни.

Закінчення на с. 10

»

(Уривок з пісні «Наречена»).

Передплатний індекс
Реклама

с. 11—13
«Я впізнала тебе з усіх,
Я впізнала тебе без слів.
Серед тисячі інших сердець
Почула, як б’ється твоє...»

«Цікава газета
на вихідні»

«Газета Волинь»

За Волинь європейську,

l НЕДУГАМ НАПЕРЕКІР «Перш ніж прийняти рішення
про одруження, мусив пересвідчитися, що не стану тягарем
для Оксани, — говорить Василь Патращук із селища Турійськ
на Волині. — Переїхав до райцентру, винайняв помешкання
і почав жити окремо від рідних. Сам купував продукти, готував
їжу, прибирав… Коли упевнився, що зі всім справляюся, тоді й
запропонував Оксані стати моєю дружиною».

Фото із сайту церкви «Еммануїл».

Вчора на Рівненщині у двох ДТП травмувалися
дев’ятеро осіб. Автопригоди сталися на автодорозі
Городище–Рівне–Старокостянтинів із різницею
у півтори години: у селі Забороль зіткнулося три авто,
а неподалік дороги з круговим рухом — позашляховик
та карета медичної допомоги

№10 (24) Ціна договірна

Фото wikiwand.com.

Прогноз погоди від народного синоптика на листопад Кому дісталися
с. 24
призи від
«Волині» с. 10

на вих ідні

А

Фото 4vlada.com.
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l ГЕРОЇ НАШОГО ЧАСУ

n Проблема

Фото ca-times.brightspotcdn.com.

Фото dp.vgorode.ua.

ПЛР-тест у приватній лабораторії коштував 1550 гривень.

«Як я рятувалася
від коронавірусної смерті»
Знайома, яка погодилася анонімно поділитися
своєю історією боротьби з недугою, що
перекроїла життя всього світу, перехворіла
цього місяця. Жінка має п’ятдесят із гаком
років, мешкає в обласному центрі і за станом
здоров’я перебуває в групі ризику як діабетик.
Спілкування з медиками привело її до печального
висновку, що порятунок того, хто тоне, —
виключно його проблема
Олена КАЛЕНЮК

сімейна лікарка мене оглянула.
Дуже здивувала її поведінка:

«СИСТЕМА ТАКА, ЩО
ВІД СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
ЗАЛЕЖИТЬ ЖИТТЯ
ЛЮДИНИ!»

«Хвороба почалася у мене
з невеликої температури: 37,2–
37,5 градуса, яку я збивала парацетамолом. Наступного дня
вона стала підніматися і не збивалася, далі — 37,8, знизити ліками її можна було до 37,5, та й
то не надовго. Це була середа,
а до сімейного лікаря записували тільки на понеділок. Я ніяк
не могла дозволити собі стільки
чекати, тим більше, що замолоду мала проблеми з легенями,
а зараз — інсулінозалежна. Тож
без черги пішла в амбулаторію
на прийом. Прорвалася, можна сказати, й попросила, щоб

кричу
« Вже
в реєстратурі, що
в мене —
коронавірус,
а дільнична не реагує
на дзвінки. Так
і кажу їм: «Лягай
і вмирай — нікому ти
не треба!»

»

нуль реакції, обидві з медсестрою «сидять» у комп’ютері:
медсестра щось друкує одним
пальцем, а лікарка незрозуміло чому дивиться не на мене,
а в ноутбук. Я мусила, як ка-

жуть, сто разів сказати, що
в мене температура підвищена,
поки мене не відвели в інший
кабінет міряти. (На той момент
не було, бо я її збила). Нарешті мене оглянули й призначили
лікування: виписали антивірусні, ще щось, направлення
на флюорографію, аналіз крові.
Але повідомили, що в поліклінніці № 2 флюорограф поламався, то можна в тубдиспансер
звернутися. Оскільки лікарка
не скерувала мене на ПЛРтест, а я дуже хвилювалася
за себе, то вирішила перестрахуватися й зробила його того ж
дня у приватній лабораторії.
Це коштувало 1550 гривень.
Уже наступного дня, в четвер,
дізналася, що тест позитивний
і в мене — коронавірус. Набираю сімейну лікарку раз-другий — вона трубки не бере,
тож я — хвора, знервована й
розгнівана — одягаюся, маску,
звичайно, чіпляю і якось знову добираюся в амбулаторію:
вже кричу в реєстратурі, що
в мене — коронавірус, а дільнична не реагує на дзвінки. Так
і кажу їм: «Лягай і вмирай — нікому ти не треба!». Мене, правда, вислухали, заспокоїли, пояснили, що лікаря мого направили на якусь комісію.

Закінчення на с. 12

»

1. Саміт Україна — ЄС.
2. Що означає «Інтеграція української
промисловості до ринку ЄС»?
3. Чим може бути корисний «промисловий
безвіз»? Який ефект для українського бізнесу?
4. До чого тут місцеві вибори?
с. 4
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М

Катерина Островська запропонувала замість зазубрювання
спробувати ігрову форму — і не прогадала. Її метод вартий не
тільки уваги, а й максимального впровадження у шкільну програму.

+

Що таке «промисловий
безвіз» і до чого тут
місцеві вибори

»

А

Вивчити наголоси
допоможуть... карти!
«Треба зрАння пити лАте, щоб зОзла
свЕрдлом не стати»

Вчителька з Рівного Катерина Островська розробила цікаву
гру в карти, за допомогою якої можна легко вивчити складні
випадки наголошування. Вона однаково цікава і дітям,
і дорослим, адже на використаних у грі словах не раз
«спотикаються» і школярі на іспитах, і політики в промовах
Інна ПІЛЮК

“

У Дніпрі зупинилося неймовірно чуйне серце улюблениці
ветеранів АТО/ООС і волонтерів — 90-літньої Людмили Савченко
(Твердохліб), яку всі ніжно називали «бабуся Лю»

“

Лія ЛІС

«ДЛЯ СЕБЕ ПРОСИТИ НЕ ЗМОГЛА Б,
А ДЛЯ ДІТОЧОК — ТО СВЯТЕ»

З 2014 року, від початку війни, Людмила Савченко
(Твердохліб) невтомно допомагала нашим захисникам
та їхнім родинам. Щодня готувала їжу та возила її пораненим у лікарню імені Мечникова, в шпиталь, а також у пункт
відпочинку для військовослужбовців «Вокзал — Дніпро».
Улітку та навесні Людмила Григорівна вирощувала
квіти й овочі, продавала їх у центрі міста, а виручені гроші віддала на потреби української армії. Та найголовніше, що отримували від цієї ніжної матусі воїни, — то
материнська любов. Скількох хлопців і дівчат врятувало

Наш YouTube-канал

Улітку та навесні Людмила
Григорівна вирощувала квіти
й овочі, продавала їх у центрі
міста, а виручені гроші віддала
на потреби української армії.

від душевної травми її тепле слово!
— Вони для мене, мов синочки та донечки, — говорила пані Людмила, й ніби сонечко осяювало її обличчя,
усміхалася на ньому кожна зморшка.

050 994 9907

Першими «клієнтами» на таку гру будуть
одинадцятикласники, які складають
зовнішнє незалежне оцінювання, і такі
вправи їм даються чи не найважче.

знання наголосів стане тільки перевагою. І чиновнику годиться
знати, що у нас працює сільськогосподАрська галузь, а не сільськогоспОдарська, та й лекторам варто запам’ятати, що наукова праця є
магістЕрською роботою, а не магІстерською. В чергу на гру можуть
сміливо ставати і працівники засобів масової інформації. Не раз
по радіо чи телебаченню чуємо «витрАта», «багаторАзовий», а так
говорити, виявляється, неправильно.
До створення креативного способу запам’ятовування складних
випадків наголошування вчительку з Рівненської гуманітарної гімназії спонукали її учні: «Щороку вони приходять до мене після ЗНО
і кажуть, що навіть не чули слів, які в тесті треба було правильно
наголосити. От я й задумалася, як виправити таку ситуацію і цікаво
подати насправді непрості правила. Зазубрювання сучасним дітям
не подобається».

Закінчення на с. 6

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

Закінчення на с. 5.

050 994 9907

Передплатний індекс
n Болить!

60306

оли ми розповіли начальнику поштового
відділення села Стара
Лішня Жанні Іванівні Неділі,
що маємо в сусідніх Осмиловичах переможницю акції
серед річних передлатників
«Газети Волинь» і «Цікавої
газети на вихідні» — володарку 10 кілограмів цукру
Марію Вітичук, вона одразу
усміхнулася: «А, це ж колишня вчителька Марія Василівна. Вона завжди вас передплачує… І ви її оселю легко
знайдете. Заїжджаєте в
Осмиловичі, їдете центральною дорогою аж під кінець і
справа побачите, де найбільше квітів, — там вона і живе».
Так і сталося. Обійстя, незважаючи на пізній листопад,
буквально потопало у яскравому різнобарв’ї. Така краса
одразу впадає в око! Коли ми
висловили своє захоплення, жінка, яка стояла серед
клумби, — а це і була сама
Марія Вітичук — сказала:
— Е, зараз уже мало квітів…. Аби ви місяць–півтора
тому приїхали, тоді справжня
краса була. А тепер уже тільки залишки. Це мама мені

К

Фото volyn.com.ua.
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«Я хрестика Вані подарувала
перед від’ їздом в АТО,
щоб Бог беріг його»

volyn.com.ua | twitter.com/VolynNova | facebook.com/volyn.com.ua

с. 3—5

Фото з особистого архіву Марії ФІНЮК.

Військова форма завжди була на видному місці в його кімнаті.

ТАК
не КОХАВ

Минулої суботи з ним попрощалися у його рідному
Ворокомлі Камінь-Каширського району. Провести в
останню земну дорогу прийшли рідні, односельчани, бойові
побратими, представники влади району й села. Не стало
двічі героя: молодий чоловік, який воював за Донецький
аеропорт, врятував життя своїй єдиній дитині

Закінчення на с. 12

»

У Четвертні Маневицького району колись був чималенький
колгосп. Про це свідчать тутешні розвалини корівників, складів та
інших господарських приміщень. Щоправда, у деяких із них місцеві
облаштували пилорами. А за призначенням цю нерухомість майже
ніхто не використовує. Виняток — жителька села Марія Фінюк.
Жінка розводить овець і має їх уже понад шість десятків
с. 6–7

»

ВОЛОДИМИР ЖГУТОВ
ЗАПРОШУЄ НА ПУБЛІЧНІ ДЕБАТИ
Шановні жителі Ківерцівської об’єднаної
територіальної громади!
25 жовтня ми обиратимемо людей, від яких
х залежатиме
майбутній розвиток нашої громади: чи ремонтуватимуться
атимуться дороги, чи збережуться заклади освіти, чи буде медицина
дицина на селі,
чи облаштовуватиметься благоустрій та багато інших
нших питань.
Я, як кан- дидат на посаду ківерцівського міського
голови, за- прошую всіх інших кандидатів прийти
рийти
18 жовтня на дебати. Вважаю нашим обов’язком
м ознайомити виборців із передвиборними програмами
ами
итку
та щиро і відверто поділитися баченням розвитку
Ківерцівської об’єднаної територіальної громади.
и.
Про місце і час проведення дебатів буде поіноінформовано додатково.
З повагою Володимир ЖГУТОВ,
В,
кандидат на посаду ківерцівського
го
міського голови.
и.
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ȍǸȍǲǼǴǶǰǲǼǾǼǸǥǰ
Доброго дня! Мене звати Василь, мені 101 рік. Хочу поділитись, як
не хворіти й довго жити.
Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: гіпертонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох людей. На
той час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них чимало грошей.
На деякий час йому ставало краще, а потім усе повторювалося. Якось прийшов
він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, в руках тримав книгу академіка
Болотова. Потім розповів, що їде до нього на прийом, і запросив мене з собою. Я
приєднався. І це був переломний момент у моєму житті. Досі дякую Богові за це.
Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок
порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового соку
стає менше, їжа перетравлюється гірше, гниє і отруює організм. Як цьому запобігти - пити бальзам, який він винайшов і виготовив власноруч. Дія його доволі проста: бальзам повністю повторює шлунковий сік. При вживанні організм
очищується, зникають майже всі захворювання.
Вже через три дні після зустрічі з академіком, мій друг реально
стрибав від щастя. Розповів, що в нього зникла тяжкість у шлунку,
печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув ще місяць, і в нього
нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові.
Я ж, дивлячись на це все, і сам почав приймати бальзам.
І моє життя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на
нас, ми бачимо світ навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся
здоровим і сильним, життя стає щасливим і яскравим. Будьте здорові й
щасливі! І не проґавте свій шанс!
*вартість дзвінків згідно тарифам оператора

ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

«Ця дівчинка буде
матушкою» –
і пророцтво
через роки збулось!
l ІСТОРІЯ НОМЕРА Її фотографії
прикрашали перші сторінки газет. І не
дивно, бо дівчина з нелегкою долею —
майстер спорту міжнародного класу
з пауерліфтингу, тричі здобувала «бронзу»
під час кубків світу з лижних гонок
та біатлону, була срібною призеркою
чемпіонату Європи з параволейболу. Але
цього разу мова піде про інші її перемоги

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ
Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ

Богдана без ніг,
на візку, наздогнала
своє щастя
в Німеччині

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Фермерка не впевнена, що їй вдасться передати внукові свій маленький бізнес.

Марію Фінюк, яка розводить овець
на Поліссі, держава штовхає
на заробітки в Італію

500 ml

ɝɪɧ

250 ml

ɝɪɧ

с. 7—9
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«Так ніхто не кохав»

l БОЛИТЬ!

Фото youtube.com.
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l ТЕМА №1

Фото 057.ua.

volyn.com.uaa

До аеродрому літак не дотягнув якихось 2 кілометри.

Коли В’ячеслав отямився
в палаючому літаку, почав
збивати полум’я з друга…

№6 (20) Ціна 10 грн

Улюблені жінки прем’єра
Дениса Шмигаля багаті
й непублічні

Рідні і друзі оплакують своїх близьких, які загинули під час
катастрофи військового літака під Чугуєвом, розміщують
у мережах світлини загиблих і діляться спогадами про них
с. 5

»

l ЗНАЙ НАШИХ!

l ІСТОРІЯ НОМЕРА Де і з ким живе глава

Учитель Василь Дяків виграв
чверть мільйона гривень
і замахнувся на мільйон доларів!

українського уряду та на що проміняв
велику зарплату?
с. 3—5

Викладач історії із Заліщиків Тернопільської області став
педагогом №1 України й отримав право поборотися за звання
найкращого в світі у своїй професії

Інна ПІЛЮК

місті 50–літнього Василя
Дяківа всі знали і до того
моменту, як його визнали
вчителем року. Чоловік більш як
два десятиліття працює у місцевій гімназії, викладає всесвітню
історію, громадянську освіту,
історію України та основи здоров’я. А ще всіма можливими
способами популяризуєє мальовничі Заліщики, які сталии для ньо-

У
«Я народився не тут, але обидва
Майдани зробили мене українцем»
«Тиша, яка вбиває», «Серце волонтера», «Іловайськ», «Перемир’я», «Інспекція»…. У роботах
Нікіти Тітова вражає лаконізм і глибокий сенс. Чи це «Календар» без святкових і вихідних, кожен
місяць з яких називається «війна». Чи сітка, сплетена з людських рук, — плакат «Добровольці».
Чи дорожній знак, у якому вказані відстані до різних міст, — і 700 км до пункту із назвою Війна

Ольга ВЕКЕРИК

ту, що для мене було великою несподіванкою… Наша
країна тримається на тих, хто любить її та захищає,
хто жертвує заради неї. Важливо пам’ятати про це і не
забувати підтримувати тих, хто на передовій. Почався
карантин, усі про це говорили. Багато хто злякався.
Але, крім того, є розуміння, що йде війна. Вона триває, нікуди не поділася, і карантин нічого не змінює. А
люди почали про це забувати. Тоді одна моя подруга
сказала: «Слухай, ти уявляєш, медики зараз, як на передовій. У них свій фронт та своя війна з ворогом». І
після цих слів я виготовив цей плакат», — розповідає
Нікіта Тітов.

Закінчення на с. 6

»

“

Бабуся привила мені завжди
і за все нести відповідальність
та вчитися впродовж життя.

го рідними (родом пан Василь зі
пільщині).
Зборова, що на Тернопільщині).
ви блогерДля цього освоїв основи
сту відеоства і тепер веде особисту
озповідає
сторінку про місто. Розповідає
рокладає
про його цікавинки, прокладає
населеним пунктом та його окоршрути.
лицями туристичні маршрути.
Чоловік чітко вловивв сучасні
ть інтерес
тенденції, які викликають
у підлітків, і ці принципии переніс
і в педагогічну роботу. Він прагне
ми однією
говорити з вихованцями
на вимагає
мовою. І навіть якщо вона
вчитися самому, сміливо приймає
цей виклик: «Бабуся привила мені
завжди і за все нести відповідаль-

Фото nday.te.ua.

Марка для Укрпошти, яку створив Нікіта Тітов, об’єднує двох героїв нашого часу — медика і військового.

ність. Вона закладала це в мене. А
друге – вчила вчитися впродовж
життя, вибачайте за повторення.
І досі від освітнього процесу отримую насолоду, кайф. Зараз, у
ХХІ столітті, найголовніша навичка
— комунікація. Я доношу це дітям
за допомогою дебатів, групової
роботи, хочу напрацювати з ними
і TED–виступи (короткі навчальні
відеозаписи)».

Василь Дяків роботу вчителя
вважає вершиною людяності
та інтелекту. Який ти сам — такими
будуть і твої «шкільні» діти.

Закінчення на с. 5

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

»

»

То хто вони між
собою, що співають:
«Ой, чого ти, мамо,
посивіла рано,
а була ж у тебе золота
коса…»?

+

l НАРОДНІ ЗІРКИ

Микола Янченко та Тетяна
Денисюк (обоє на фото) і досі
інтригують публіку своїми
стосунками
с. 7—9

»

с. 2

»

«Скільки разів
я ладна була вмерти
від нерозділеного
кохання до кожного
з них…»
l ШПАРГАЛКА
ДЛЯ ДВОХ
Родина Дениса Шмигаля чітко усвідомила
різницю між поняттями «бути відомими»
та «бути публічними». Це чи не єдине фото
політика з дружиною та молодшою донькою,
доступне громадськості.

050 994 9907

«Цікава газета на вихідні»

Передплатний індекс

«… а тепер вже
не пам’ятаю ні імен
їхніх, ні облич»

«Так ніхто не кохав»

60392

прищепила любов до квітів, хоч їх тоді й мало було.
То вже нині «до кольору, до
вибору». А я своїй доньці це
захоплення передала. Навіть
ім’я їй вибрала таке квіткове
— Ліана…
На цьому місці ставлю три
крапки, бо так уже хочеться
розігнати оці зимові місяці,
щоб швидше настала тепла
пора року, і зробити репор-

усміхається Марія Василівна. — Ще мама її передплачувала. І я вже на 2021–й рік
виписала увесь ваш комплект — і «Газету Волинь», і її
доньок — «Цікаву газету на
вихідні» і «Так ніхто не кохав».
Люблю вас читати. Людяні у
вас тексти, патріотичні, рідні… Читала, що ваш головний редактор, як і я, колись
навчався у Володимир–Во-

її оселю легко знайдете. Заїжджаєте
« Вив Осмиловичі,
їдете центральною дорогою аж
під кінець і справа побачите, де найбільше
квітів, — там вона і живе.
таж із квітника пані Марії. А
поки що повідомляємо їй
мету нашого приїзду — вручити 10 кілограмів цукру.
— А я ще себе у списку
переможців не бачила, —
здивувалася трохи пані Марія.
— Та й ви не могли ще бачити. Бо газета тільки вранці
вийшла і вам її ще не донесли. Але ми подаруємо цей
номер…
— Вашу газету читаю,
скільки живу, а мені вже
66 літ виповнилося. Я ж по
«Радянській Волині» читати
вчилася, — знайшовши своє
прізвище серед переможців,

»

линському педучилищі…
— А ви знаєте, пані Маріє,
що він стоїть біля вас?
А далі я знову ставлю три
крапки… До наступної зустрічі з Марією Василівною!
До наступної зустрічі з
вами. Не сумнівайтесь, що
передплачувати!
P. S. До речі, відтепер і
Марія Вітичук, і всі жителі
Волинської області, хто виписав комплектом одразу
3 наші видання, братимуть
участь аж у 4 розіграшах
призів акції «Суперпередплатник» (дивіться ліворуч
умови передплати). n

Фото pixabay.com.

ГА ЗЕТА +

на вихідні

8 жовтня 2020 року №41 (149) Ціна 6 грн

60305

Фото youtube.com.

Цікава

«НАША КРАЇНА ТРИМАЄТЬСЯ НА ТИХ,
ХТО ЇЇ ЛЮБИТЬ ТА ЗАХИЩАЄ»

»

ШЛЯХ
В АБОРТНУ
КІМНАТУ

050 994 9 9 0 7

Передплатний індекс

Якщо ви ніколи не натрапляли на жоден із цих плакатів, то марку Укрпошти або малюнок із написом «Передова» точно бачили у соцмережах! На ньому — два
обличчя, прикриті засобами захисту, — українського
медика та військового.
«Я коли робив, навіть не замислювався, чи далі
буде якийсь відгук і як люди до цього поставляться.
Але цей плакат сам собою вибухнув, розлетівся по сві-

»

с. 13—15

Болюча тема:

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

«Газета Волинь»

с. 3

volyn.com.uaa
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Щирі вітання зі святом Покрови Пресвятої
Богородиці, Днем захисника України
та Днем Українського козацтва!

У цих святах поєдналися багаторічні козацькі традиції,
мужність, відвага, гідність, героїзм, саможертовність і чиста
християнська любов один до одного та до рідної держави!
Дякую вам, захисники, за самовіддане збереження миру в нашій
країні, за прагнення до перемоги, відвагу, нескореність духу і
непохитність волі! Спасибі всім, хто в різні часи захищав Українську державу, за патріотизм, любов до рідної країни та своїх
спів
сп
івві
вт
ві
тч
чиз
изни
ни
співвітчизників!
Бажаю
Бажа
юв
Бажаю
всім міцної віри, світлої надії
нез
езла
л м
та незламності
духу! Нехай вас завжди
об
бер
ріг
ігає
ає Божа
Бо
оберігає
Матір, доля дарує багато
щасливих
днів, а ваші ангели–охоронці
щаслив
вих
и д
під
ідтримуую
підтримують
у життєвих протистояннях! Миру,
Миру,
у ззлагоди, Божого благословення
нях!
та любові
люб
юбо кожному з нас!
Сл
Слава
Україні! Героям слава!
Роман РОМАНЮК,
директор Волинського
обласного центру зайнятості,
кандидат у депутати
Волинської обласної ради
по округу №2.

»

ніхто

Зупинилося серце
кіборга Василя Шумика,
який пожертвував нирку синові

Фото pravda.if.ua.

n Репортаж із глибинки

»

Олександр
ЗГОРАНЕЦЬ,
Ь,
головний
редактор
«Газети
Волинь»

«Цікава газета на вихідні»

«Газета Волинь»

Вівторок 13 жовтня 2020 року

инахід пані Катерини оцінять усі, хто хоча б раз отримував
завдання правильно поставити наголос у словах. Без сумніву,
першими «клієнтами» на таку гру будуть одинадцятикласники, які складають зовнішнє незалежне оцінювання, і такі вправи їм
даються чи не найважче. Але і в будь-якій іншій сфері бездоганне

В

Це була маленька жінка з величезним серцем.

«Вони для мене, мов синочки
та донечки»

Чи ж можна придумати ще кращу рекламу для будь-якого
видання, аніж ці слова, які мовила при зустрічі Марія Вітичук
із села Осмиловичі Володимир-Волинського (донедавна —
Іваничівського) району?! Хіба що з ними позмагається інша фраза,
сказана
Марією Василівною: «Я ж по ній читати вчилася»
на також Маріє

Передплатні індекси «Волині-нової» для Рівненської області — 97847,
для інших областей — 61136

www.volyn.com.ua

СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!

3 грудня 2020 Четвер
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n Колесо історії

20-літня вчителька Галина
Січкарук застрелила начальника
районного відділу НКВС
Фото youtube.com.

Ольга ВЕКЕРИК

Закінчення.
Початок на с. 1
алина Січкарук народилася 19 січня 1925 року
в селі Новий Двір на хуторі Щаївщина, що на Турійщині.
Була вчителькою початкових
класів в Осекрові та Мировичах. Заочно навчалась у Володимир-Волинському педучилищі. Закінчити другий курс
не вдалося — почалася війна… У червні 1943-го провідник станичного проводу ОУН
у Новому Дворі Олександра
Марцинковська організувала
в селі гурток із восьми дівчат.
Серед них була й Галя. Вони
допомагали УПА: збирали
продукти, виготовляли бинти
і передавали їх хлопцям із лісу.
У лютому 1944-го до дівчини приїхав кущовий Мельник (Карп Сервачинський)
із повстанцями Череванем
і Галевичем. Запропонували вступити в ОУН. Спочатку
вона вагалась. Та коли ті приїхали вдруге — погодилася.
Під псевдо Тіна її зарахували
в сотню Череваня, яка в той
час дислокувалася у Свинаринському лісі. Командир
дав Галі підручники з історії
України. Вивчала. Конспектувала. Згодом вона прочитала
в Новому Дворі кілька лекцій.
Першу, на тему «Заснування
Руської держави», — у серпні.
На ній було більше 15 людей.
Усіх пізніше заарештували. Галина готувалася читати лекції
й у сотні Череваня. Складала
конспекти. Але з наближенням лінії фронту на повстанців зробили наліт радянські
партизани і з лісу вибили. Дівчина повернулася до батьків
у село.
20 вересня 1944-го Турійським РО НКВС Галину Січкарук, Олександру Марцинковську, Надію Кушнір, Ганну
Главадську, Катерину Бадиру,
Ольгу Господарук, Людмилу
Сервачинську і Тетяну Кухарук заарештували за «участь
у контрреволюційній організації ОУН та допомогу УПА».
Спочатку їх допитали в селі
Купичів, яке тоді було центром
Турійського району. Потім
відправили в Луцьку тюрму
№ 1. Трьох із них (Бадиру,
Господарук і Сервачинську)
засудили на 10 років таборів.
Інших дівчат через два тижні
відпустили додому.

Г

Навіть повстанці спочатку не повірили Галині.
А наступного дня на її пошуки спецслужби кинули всі сили.

У січні 1945-го Галину
знову заарештували. Жахливі допити тривали 10 днів.
Тоді начальник Турійського районного відділу НКВС
старший лейтенант держбезпеки Антон Гаркуша показав її розписку про негласну співпрацю, яку дівчину
змусили написати минулого
разу. Дав їй завдання зв’язатися з членами УПА, встановити місце їх знаходження
та кількість і прийти 30 січня
з доносом.
У селі Вербично-2 жив
дядько Галі Павло Шумський.
У нього в домі часто були повстанці. Тож вона вирішила
його навідати. Через кілька
днів її затримали п’ятеро розвідників і привезли до коменданта надрайонного проводу
ОУН Ворона. Дівчина не хотіла бути стукачкою — зізналася, що її послали енкаведисти…
Галя пройшла перевірку
й навчання. 6 лютого вона
написала розписку, в якій
пообіцяла вбити начальника
Турійського НКВС Антона Гаркушу. Ворон дав їй револьвер
(«наган») і дванадцять патронів. Після виконання завдання
вони мали зустрітися на хуторі
Щаївщина.
На допиті Галина розповіла, що 7 лютого ввечері прийшла в райвідділ НКВС. Як

таємного агента її пропустили до самого Антона Гаркуші.
Він став розпитувати, чи зв’язалася вона з повстанцями.
Січкарук сказала, що дуже
втомилась і хоче відпочити.
Енкаведист відвів її до своєї
квартири. Зранку він знову
запитав про «банду Ворона»,

знає». Метелик через зв’язкових передав йому грипс. Ворон надіслав відповідь, щоб
дівчину доправили до нього.
Супроводжувати Січкарук командир доручив керівникові
кущового проводу ОУН Олексі та повстанцям Гаврилюку й
Яремі.

між ними залишилося не більш як пів метра —
« Коли
вистрілила двічі енкаведистові в груди.
»
та вивідати щось йому так
і не вдалося. Тож Гаркуша пішов на роботу, а Галя залишилася у квартирі разом із його
дружиною. Ввечері, коли вже
було темно, дівчина почула, що хтось став підходити
до будинку. Вона вийшла в коридор. Взяла револьвер, який
був у її пальті, і запитала: «Це
ви, товаришу начальник?». Він
відповів: «Так, я». По голосу
зрозуміла, що це справді Гаркуша. Відчинила йому двері.
Коли між ними залишилося
не більш як пів метра — вистрілила двічі енкаведистові
в груди…
Галя пішла в Літинський
ліс, де зустріла повстанців
із сотні Метелика. Вони привели її до командира. Коли
розповіла про вбивство — їй
не повірили. Тоді вона сказала: «Запитайте у Ворона. Він

Достеменно невідомо, чи
справді дівчина забрала
зброю і документи Антона Гаркуші та передала їх підпіллю.
Але вже зранку наступного
дня на її пошуки були кинуті
всі сили області, а партійне
керівництво та НКВС скаженіли від люті.
Галя разом з її супровідниками переховувалися
в будинку станичної ОУН
на псевдо Ніна в селі Вербично-2. Вночі 16 лютого до них
прийшло кілька чоловіків. Їх
прийняли за своїх. Насправді ж це була агентурно-бойова група енкаведистів, що
діяла під виглядом УПА.
Тож як тільки дівчина сказала, що застрелила начальника Турійського РО НКВС,
вони напали на повстанців,
обеззброїли їх і заарештували.

Батьків Галини Січкарук
Йосипа Гнатовича й Агафію
Василівну та брата Степана
(інваліда без руки) виселили
у Сибір. Їхню хату, хлів та стодолу енкаведисти обклали
соломою і підпалили. Сестру
Ганну не забрали, бо чоловік
якраз був на фронті. Її з маленькими дітками викинули
в чому були на вулицю. Після пережитого та дуже тоді
змерзнувши Ганна захворіла
і скоро померла.
10 квітня 1945-го військовий трибунал військ НКВС Волинської області засудив Галину Січкарук, коменданта надрайонного проводу ОУН Ворона,
Ярему, керівника Вербського
проводу ОУН Гордія, господарчого Чернаша, районного
коменданта СБ у Вербському
районі Василька та члена його
боївки Хмару до розстрілу. Пізніше Яремі й Чернашу замінили смертну кару на 20 років каторги. Згідно з рішенням президії Волинського обласного суду
від 18 листопада 1992-го всі
вони «засуджені обґрунтовано і
реабілітації не підлягають».
Начальник Турійського районного відділу НКВС старший лейтенант держбезпеки
Антон Гаркуша був першим
керівником міліції району, тому
його портрет можна побачити
у Турійському відділенні поліції. Похований він на Меморіалі Слави в селі Купичів. Тут
разом із радянськими солдатами захоронені ті, хто боровся
з повстанцями у навколишніх
селах. Буквально за кілька
кроків — могила вояків УПА,
які загинули у бою з німцями
1943-го. Також на честь начальника НКВС досі названа
одна з вулиць у Купичеві.
Хоч у документах кримінальної справи зазначено:
«вирок виконаний 10 червня
1945-го», новодвірці розповідають, нібито дізналися від
енкаведиста Калини, що Галю
не розстріляли, а закатували
до смерті.
Вона часто говорила подругам: «Не можу дивитись,
чути, як гинуть наші хлопці!
Не можу бачити, як вивозять
у холодний Сибір наших людей. Хай навіть я загину, але
ще прийде такий час, що
нами, хай і полеглими, гордитиметься Україна! Люди
не забудуть!». На жаль, досі
не відомо, де могила Галини Січкарук, як і тисяч інших
розстріляних, замордованих
повстанців. Часто ми навіть
не знаємо їхніх імен. І, можливо, ви навіть не здогадуєтесь, що серед них є й ваші
родичі. Боляче, що натомість
на сьомому році російськоукраїнської війни в нас є вулиці, названі на честь комуністичних діячів, і до пам’ятників
цим катам кладуть квіти. Сподіваюсь, таки настане той час,
коли ми вшановуватимемо
тих, хто виборював незалежність України і хто захищає
її зараз. Пам’ятаймо наших
справжніх героїв! n

У Луцьку в Теремнівському будинку культури відкрилася Фабри- На території Сошичненського ліцею на Камінька святого Миколая. Благодійна акція «Миколай про тебе не забу- Каширщині учні та педагоги спільно з екологами посадили фруктові дерева. Це перший практичний приклад
де!» в обласному центрі відбувається учотирнадцяте. Організатори
заходу та волонтери, а це переважно студенти, вітатимуть зі святом
дітей із малозабезпечених родин, дітей-сиріт, тих, які хворіють.

співпраці навчального закладу із Волинським обласним еколого-натуралістичним центром Волинської обласної ради.

n Спеціалісти дослідили

n Почуття славетних

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Цілуйте дружину,
йдучи на роботу, –
і ви розбагатієте!

Фото slk.kh.ua.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Трохи історії та сучасність
Фото v.img.com.ua.

n Ніхто, крім тебе

оли відбувся перший поцілунок? В Едемі між
Адамом і Євою? Чи в задимленій печері мисливців на мамонтів? Науковці вважають, що
розвиток його розпочався приблизно в 3000 році
до н. е., коли люди, поклоняючись богам, дарували їм свої поцілунки. У Стародавньому Римі на
знак вітання цілували не тільки друзів і членів сім’ї,
а й торговців і просто перехожих. Що стосується
Єгипту, то тут існують розбіжності. Одні вважають,
що в ті часи там про поцілунки майже ніхто нічого
не знав (цариця Клеопатра, відома своїми численними любовними перемогами, жодного разу не
цілувалася). Інші, навпаки, стверджують протилежне, і це засвідчують зображення на фресках.
У різних країнах світу цілуються по-своєму: у Китаї
– доторкаються щоками; ескімоси Аляски, жителі
Нової Зеландії, Малайзії, Самоа і Борнео – труться носами; в Екваторіальній Африці чоловіки тричі
потискують великий палець руки у жінок; у Гамбії притискають жіночу долоню до свого носа...
Користуючись даними статистики, можна стверджувати, що 40% сімейних пар оцінюють глибокий «французький» поцілунок як найважливіший
елемент у коханні. А на думку психологів, він просто необхідний для душевної рівноваги обох. До
того ж чоловікам варто запам’ятати, що жінки
надають неабиякого значення поцілункам, а дехто навіть стверджує, що досягає оргазму від такої ніжності. Цей феномен трапляється в 1–2%
представниць прекрасної половини людства.
І ще таке. Людина за все життя витрачає на поцілунки два тижні. Опитування показали, що чоловіки, які щодня цілують своїх дружин перед виходом
на роботу, мають вищий дохід, ніж ті, які цього не
роблять. Поцілунки сприяють позитивному розв’язанню проблем. А ще, ті, хто частіше цілується,
рідше потрапляють в автомобільні аварії. Звісно,
скептики можуть сумніватися, але поцікавтеся у
двох закоханих, чи почувають вони себе краще після такої ніжності?!
Американські дослідники, які люблять вивчати все якнайдокладніше, довели, що всі жінки і
лише менше третини чоловіків у момент поцілунку заплющують очі. Приблизно 80% чоловіків і жінок нахиляють голову вправо. Такі люди є
емоційнішими, ніж ті 20%, які при поцілунку нахиляють голову вліво. Отож, якщо ви належите
до перших – у вас гаряче серце, якщо до других
– ви сором’язливі і холодні. А коли ви цілуєтесь
дуже часто – будете здоровіші і багатші, аніж інші!
Невинний цьом-цьом спалює 5 калорій. Збільшивши інтенсивність цілування, ви можете позбутися до 30 калорій. Для порівняння: під час швидкої
ходьби згорає всього 4–5 калорій! n

Фото із домашнього архіву родини ДУНАЙЧУКІВ.
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n Думка фахівців

КОХАННЯ ВБИВАЄ?
мериканські вчені Університету Райса встановили, що сильна любов і прив’язаність до
іншої людини можуть виявитися фактором
скорочення життя. З’ясувалося, що втрата дружини збільшує ймовірність смерті від зупинки серця
в її половинки протягом перших трьох місяців після
відходу її з життя. У вдівців у крові фахівці виявили
дуже високий рівень специфічних сполук, які зумовлюють запальні процеси. У результаті вчені зробили
висновок, що в тих, хто переживає втрату коханої
людини, на 47 відсотків зменшується варіантність
серцевого ритму, що з часом спричиняє розвиток
небезпечної для життя серцевої недостатності. n

А

Сімейство Дунайчуків не випадково зробило ось такий незвичайний знімок: неймовірно гарна природа Полісся – це те, що полюбилося кожному змалечку.

«А ім’я наймолодшій нашій доньці
ваша газета підказала»
Хоч і вважають, що
найкраща пора
для весілля —
осінь, наші герої
одружувалися
взимку. І
не прогадали.
Сьогодні
Галина та Павло
Дунайчуки
із села Качин, що
на КаміньКаширщині,
можуть з певністю
так говорити.
А пригадуючи
січневий день
2004-го, коли
взяли шлюб,
припускати, що
добрячий
морозець, який був
тоді, — це як натяк
на випробування,
які подружжя
успішно долає.
Тепер уже
із вісьмома своїми
дітьми
Катерина ЗУБЧУК

СЛОВО ТАТА Й МАМИ
В ЦІЙ СІМ’Ї — ГОЛОВНЕ

Що нинішньої пори день короткий, то, будучи у відрядженні
на Камінь-Каширщині, до наших
героїв Дунайчуків потрапила ніби
й не пізно, але вже затемна. Але
обійстя їхнє, яке «неподалік від
церкви», як Галина Іванівна зорієнтувала в телефонній розмові,
шукати не довелося. У великому
будинку світилися вікна — тільки
в такій оселі може жити багатодітна сім’я.
Тато порався ще по хазяйству, тож, зустрівши на подвір’ї, «передав» відразу

Добрячий морозець у день весілля був
як натяк на життєві випробування,
які подружжя успішно долає.

донькам, а сам пішов ще щось
залагоджувати. Мама теж
якийсь час була зайнята невідкладними справами. Тому
спочатку — розмова з дітьми,
зокрема Іриною, Христиною
та Мариною. І поки чекаємо
батьків, роздивляюся сімейні
знімки, які показують дівчата
на моє прохання, зазначаючи,
які б хотілося мати для газетної
публікації. Коли поцікавилася
весільними фото, то Ірина, запевнивши, що й такі, звичайно,
є, сказала:
— Але то вже з ними треба
говорити про ці знімки…

Згодом, спілкуючись із Дунайчуками, зрозуміла цю делікатність дівчини: слово тата
й мами в цій сім’ї — головне.
У своїх батьків доньки й сини
переймають те, що допомагає
їм рости слухняними, добрими, працьовитими — в багатодітній родині по-іншому й бути
не може.
Галина Іванівна, яка й познайомила вже ближче зі своїм сімейством, розповідала:
— У нас росло уже три
доньки, а ми дуже хотіли сина.
Оскільки у моєї мами всі дівчата — аж п’ять, то в селі казали:
«Певно, і в Галі хлопця не буде,
як у її матері». І ось 25 лютого.
У мене пологи. Говорили з чоловіком: якщо буде дівчинка,
то обов’язково назвемо на честь
Лесі Українки, яка цього числа
народилась. Але Бог послав нам
хлопчика — нашого Тимофійчика.
Потім були двійнята — Марко й Маргарита, за ними на світ
з’явилася Надійка. А там і найменшенька Ліна, якій іде п’ятий
рік, потішила нас. До того, чому
саме таке ім’я вибрали для неї
батьки, виявляється, наша газета причетна. Галина Іванівна
пригадала, що прочитала статтю, авторка якої з вдячністю долі
відгукувалася про те, що стала
журналісткою (йдеться про уже
покійну заслужену журналістку
України, яка багато років віддала «Волині», Анастасію Філатенко. — Авт.). Адже завдяки цьому, як писала, вона зустрічалася
з багатьма відомими людьми,
віталася за руку з такою знаменитістю сучасності, як поетеса
Ліна Костенко. Одне слово, коли
Дунайчуки прочитали це, то іншого імені для своєї наймолодшої доньки вже не шукали.

«20-ГРАДУСНИЙ МОРОЗ
БУВ ТОГО ДНЯ — МАШИНИ
З ТРУДОМ ЗАВОДИЛИСЯ»

16 років у шлюбі Дунайчуки.
Плоди їхньої любові — шість
доньок і два синочки. А як же
Галина й Павло йшли до того
дня, коли на таїнстві вінчання
дали обітницю в радості й горі,
в здоров’ї й недузі бути разом
до кінця днів своїх? Виявляється, одружилися наші герої
майже по-європейськи, судячи за їхнім віком: дівчина мала
24 роки, її обранець — 27. Обоє
вони качинські. В одну школу
ходили, в один Дім молитви.
Разом з іншою молоддю з церкви, як розповідають, займалися
добрими справами — відвідували хворих людей. І відпочивали разом у колі ровесників.
Симпатизували одне одному,

ний мороз був того дня — машини з трудом заводилися.
У нас було, можна сказати, мінівесілля — гостей тридцять (найближча рідня) зібралося в хаті
моїх батьків: шалаша ж на снігу не поставиш, а така новинка, як кафе чи ресторани, тоді
ще до нас не дійшла. Молодь наступного дня покликали на чай,
торт уже до себе — починали ми
своє сімейне життя в хаті батьків
Павла, де нам кімнатку виділили.
Вертаючись до весілля, подружжя згадало те, як вони просили пастора Фанасія повінчати
їх.
— Він уже був людиною у віці
і нікого не вінчав, — розповідає Галина Іванівна. — А моїй
мамі дуже подобалася його
розважлива мова, житейська
мудрість. От вона й каже: «Нікого не хочу — хай тільки Фанась
благословить ваш шлюб». Прийшли ми з Павлом якогось вечора його просити, а він навідріз:
«Ні, і не вмовляйте». Після того,
як я сказала, що не піду з хати,
поки не погодиться, пастор свою
умову озвучив: якщо буде співати Людмила Йосипівна (це наша
вчителька музики, яка прийняла
хрещення й ходила на зібрання), то він звершить таїнство
вінчання. Одне слово, довелося
нам впрошувати ще й Йосипівну,
ноти, весільні пісні з церкви, що
в Камені-Каширському, привозити (це вже її умова була),
і вінчання відбулося таке, як моя
мама хотіла. А Фанась, може,
ще одну пару повінчав у тій старенькій хатині, де проходили
зібрання до того часу, як новий
Дім молитви збудували в Качині. По суті, після нашого весілля
і церковний хор Людмила Йосипівна організувала.
«НІЧОГО З НЕБА
НЕ ВПАЛО — ВСЕ САМІ
НАЖИВАЛИ»

Пригадуючи, що день весілля був з добрячим морозцем
(а це — як натяк на життєві випробування), подружжя
каже, що справді непросто
було, але в любові й злагоді Дунайчуки всі труднощі успішно

просторому будинку оселилася любов.
« УТутїхньому
не розкидаються словами освідчень, а просто
піклуються одне про одного. Маючи гарний приклад
батьків, і діти виростають підготовленими до життя.
але до пропозиції руки й серця
дійшло вже тоді, коли дівчина
закінчила Луцьке педагогічне
училище й працювала у Качинській школі вчителем початкових
класів, попутно здобувши вищу
освіту у Волинському державному університеті. Павло возив
велосипедом молодшу сестру
до школи — то була ще одна нагода бачитися з Галиною. Якогось дня він покликав її заміж…
А ось про весілля у Галини
Іванівни такий спомин:
— Хоч і вважають, що найкраща пора для весілля — осінь, ми
одружувалися взимку. 25 січня
2004-го народилася наша сім’я.
Запам’яталося, що 20-градус-

»

долають. Тепер уже із вісьмома
своїми дітьми. Коли двійнята народилися, то дехто при зустрічах
із мамою й дітками із захопленням говорив, як то гарно подивитися на таких красунчиків. Але
одне подивитися, а інше давати
їм раду. Особливо коли зубчики
в обох одночасно ріжуться чи
прихворіють нараз. Або вгледіти
за ними, коли вже ходити почали
і в різні сторони їх тягне — тоді
не знаєш, за ким бігти перш. Навіть такій мамі з чималим досвідом, як Галина Іванівна, з двійнятами, зізнається жінка, самій
було б дуже важко, якби старші
дочки не допомагали і, звичайно, чоловік.

— Павло, — каже Галина Іванівна, — як можна було, то на заробітки виривався, щоб якусь
копійку мати. Це ж восьмеро дітей (сім учнів у хаті!) — всіх одягнути треба, нагодувати, в школу
зібрати. Зараз він в основному
вдома — з найменшою Ліною залишається, коли я й старші діти
йдемо до школи, і хазяйство тоді
вже на ньому.
Як свідчить почуте від Галина Іванівни, вона — з тих багатодітних мам, які прагнуть бути
не лише хорошою дружиною,
матір’ю, а й реалізувати себе
як особистість.
— Я не сиділа довго в декретних відпустках, — каже вона, —
виходила на роботу, коли дитині
й року не було. Якщо ти вчитель,
то маєш бути в курсі всіх новинок, іти в ногу з часом. Коли ж
велика перерва, то хоч-не-хоч,
а щось пропускаєш, відстаєш.
А ще я почула від подружжя, що «нічого з неба нам не впало — все самі наживали». Їхнє
сімейне життя почалося в батьківській хаті Павла, де їм виділили, як уже згадувалося, одну
кімнатку.
— Але ж то багатодітна родина, — розповідає Галина Іванівна. — Ще четверо молодших
було вдома. Малувато місця.
Почали ми з Павлом шукати ділянку під забудову, але марно.
Старих пусток у селі ніби й багато, та ніхто не продає. Взяла нас
баба Ольга на квартиру до себе
з умовою, що доглядимо її і згодом зможемо викупити будинок.
Тож у невістках я не затрималася. Того ж року, як весілля було,
перед Великоднем перебралися
на нове місце. А невдовзі обставини склалися так, що забрала
нас до себе Павлова баба, яка
була вже самотня. Хата, в якій
і живе наше сімейство, — від неї
дісталася.
Хоч від старого будинку
хіба що стіни залишилися — Дунайчуки не просто капітально
його відремонтували, а й розширили. І тепер мають аж сім
просторих кімнат, тож усім місця
вистачає. А ще Галина Іванівна
говорила:
— Чомусь так уже склалося, що побутує думка: раз багатодітна сім’я, то вона обов’язково якась бідова — діти в чомусь
ущемлені. Не скажу, що наші
доньки й сини в чомусь обмежені, гірше за когось із ровесників одягнені, чи на столі в них
чогось бракує. Може, не такі
модні мобілки мають, але я вважаю, що головне — не крутизна
телефону, а те, щоб діти навчилися брати з нього потрібну інформацію.
…Прощалися ми із сімейством Дунайчуків із приємним
відчуттям того, що в їхньому
просторому будинку оселилася
любов. Тут не розкидаються словами освідчень, а просто піклуються одне про одного. Маючи
гарний приклад батьків, і діти
виростають підготовленими
до життя. Як сказала Галина Іванівна, їй не буде соромно за дочок, коли вони прийдуть колись
в якусь родину в невістки. n
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Михайло Врубель і його кохана – оперна співачка Надія Забела.

У чарівному образі
лебедя він намалював
свою музу
Михайло Врубель —
український та російський
художник-символіст
дансько-польського
походження. Визначний
майстер акварельного
й олійного малярства.
У його творчій спадщині
ілюстрації до книжок,
монументальні
роботи, портрети. Він
також захоплювався
сценографією. У кожній
з галузей мистецтва
залишив шедеври. А його
музою була співачка
Надія Забела
Марина ЛУГОВА

1889 році Врубель разом зі своїм товаришем
Савою Мамонтовим поїхав до Петербурга. Меценат
фінансував виставу «Гензель
та Гретель». Художник з костюмів захворів, тож на його місце був запрошений Михайло
Олександрович. Під час однієї
з репетицій він почув чарівний
голос. Пізніше розшукав солістку — нею виявилася Надія
Забела. Вона була оперною
примою, яку вчив співати сам
Микола Лисенко.
Художник миттєво зако-

У

ших полотен, створених художником у той період, стала «Царівна Лебідь». Там він намалював у чарівному образі свою
кохану дружину. В подружжя
народився довгоочікуваний
син Сава. Він мав мамині блакитні очі. Але щасливий період
їхнього життя виявився недовгим. По-перше, тому що дитина мала вроджену ваду — заячу
губу, що справило на Врубеля
надзвичайно важке враження,
і, власне, з того періоду починається його зрив, хвороба
і божевілля.
На початку 1901 року в художника погіршився зір, почався душевний розлад. Він
пройшов курс лікування в психіатричній лікарні професора
Сербського. Надія його не покидала, весь час підтримувала.
У 1903-му пара вирішила відвідати Київ. Під час мандрівки маленький Сава захворів
на пневмонію та помер. Його
могила знаходиться на Байковому кладовищі. Життя Врубеля після цієї трагедії фактично
закінчується. У нього починаються проблеми з психікою
та депресія.
Він майже не спав, постійно
перемальовував свої полотна,
настільки ослаб, що його вози-

любить випити й шалено розкидається
« Врубель
грішми. Та Надія приймає його освідчення.
хався й одразу ж зробив пропозицію своїй обраниці. Уся
її сім’я повстає проти шлюбу
з художником зі скандальною
славою й випадковими заробітками. Він любить випити й
шалено розкидається грішми.
Та Надія приймає його освідчення. Михайло Врубель дарує
нареченій брошку з опалом
і діамантами навколо. Вони
одружилися влітку 1890 року
в Женеві. В душі Михайла Врубеля нарешті панував спокій
та кохання. Подружжя вирушає в подорож Швейцарією,
Італією та Грецією. Згодом повертається до Харкова, куди
Надію запрошує тамтешній
оперний театр. Михайло повністю розчинився у своїх почуттях до дружини, особисто
вигадував костюми для її виступів. Єдиною ложкою дьогтю в їхньому солодкому житті
було те, що Михайло Врубель
не мав у цьому місті багато роботи, тож пара жила за кошт
співачки. Жінка стала його музою, рятівницею.
Шлюб тривав 13 років,
і весь цей час Врубель плідно
працював. Одним із найвідомі-

»

ли у кріслі. І все ж у той період
створив дуже багато визначних
картин, нарешті був по-належному оцінений критиками
та мистецтвознавцями. Дружина була поряд. Згодом Михайло почав втрачати зір. У
1904-му Забела переїжджає
до Петербурга разом із чоловіком, якому судилося останні
роки життя провести у психіатричних лікарнях, фактично
у світі своїх галюцинацій. Забела ходить на службу в Маріїнський театр, але, як пише
у своєму щоденнику його директор Володимир Теляковський, її тримають тут із милості, заради хворого Врубеля.
Можливе пояснення творчих
невдач — у листі художника
Костянтина Сомова: «Бідну на нашій величезній сцені ледь чутно й ледве видно.
Вона зробила помилку, вступивши в Маріїнський театр.
Співає вона дуже добре як для
російської співачки, але голос
її стомлений уже».
Помер Михайло Врубель
1 квітня 1910 року. Йому було
54. Похований художник
у Санкт-Петербурзі. n
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ОВИНИ КРАЮ
ГОЛОВУ ОБРАЛИ,
А ЗА КАНДИДАТУРУ
ЗАСТУПНИКА
НЕ ПРОГОЛОСУВАЛИ
Очільником Ковельської районної ради
VIII скликання став В’ячеслав Шворак
із фракції «За майбутнє». А от Микола Сушик,
який донедавна очолював орган місцевого
самоврядування на Любомльщині, у керівне
крісло цього разу не потрапив
Оксана КРАВЧЕНКО

листопада на першій сесії Ковельської районної ради депутати обирали керівників представницького органу. Під час таємного голосування
за В’ячеслава Шворака віддали свої голоси 35 депутатів.
5 не підтримали жодного кандидата, хоча інших і не було.
На посаду заступника голови претендував Микола
Сушик — перший кандидат до райради від «Свободи»,
який очолював Любомльську районну раду VII скликання.
За нього проголосували 19 депутатів, не підтримали —
20. Голова районної ради В’ячеслав Шворак запропонував обрання двох своїх заступників перенести на наступне сесійне засідання. n
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НА СТАРОВИЖІВЩИНІ
ЗАГОРІЛАСЯ ЕЛЕКТРИЧКА
«КОВЕЛЬ–ЗАБОЛОТТЯ»
Рятувальники ліквідували пожежу, ніхто
не постраждав
Власта КРИМСЬКА

листопада о 9:43 до Служби порятунку надійшло
повідомлення про загорання дизель-потяга сполученням «Ковель–Заболоття» на зупиночному
пункті Чевель Старовижівського району. Вогонь спалахнув у голові поїзда ймовірно через коротке замикання
електромережі. Працівники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області ліквідували її о 10:33. До гасіння були залучені також
і працівники місцевої пожежної охорони села Дубечне.
Пасажирів у потязі не було, ніхто не постраждав. n
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І ДО НОРВЕГІЇ НЕ ПОТРАПИЛА,
І ГРОШЕЙ ПОЗБУЛАСЯ
Волинянка за послуги з працевлаштування
за кордоном віддала шахраям майже 8 тисяч
гривень
Власта КРИМСЬКА

о поліції надійшла заява від 37-річної жительки
села Скиби Любомльського району про те, що вона
ще в липні переслала гроші двома платежами в сумі
3888 та 3940 гривень на картку ПриватБанку за послугу
пошуку роботи в Королівстві Норвегія. Однак і дотепер
жінку не працевлаштували, а кошти не повернули. n

Д

ТОРГУВАВ В ІНТЕРНЕТІ… ПОВІТРЯМ
Співробітники Ратнівського відділу поліції
впіймали 32-річного жителя селища Заболоття,
котрий ошукував мешканців Волині та інших
областей
Власта КРИМСЬКА

ловмисник через мережу інтернет продавав потерпілим вироби із дерева, яких реально не існувало.
Слідчі оголосили волинянину про підозру у скоєних
шахрайствах. Досудовим слідством встановлено, що
дурисвіт в одній із соціальних мереж розміщував оголошення про продаж товарів. Гроші у вигляді завдатку
або ж повну вартість виробу потерпілі перераховували
на вказаний ним рахунок. Після проведення фінансових
операцій очікуваної продукції покупці не отримували.
Суми коливалися від 240 до 5,5 тисячі гривень. Загалом
чоловік обдурив громадян на 10 тисяч гривень. Поліцейські оголосили підозру зловмиснику за 8 фактами вчинення шахрайств. Окрім того, встановлюють, чи причетний
підозрюваний до скоєння інших аналогічних злочинів. n
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n Офіційно

«У вас у музеї були старовинні ікони,
але нехай цей образ святого Миколая
тепер допоможе служити людям»
Про це сказав Юрію
Фініковському —
новообраному
голові Рівненської
сільської ради, що
в Ковельському
(донедавна
Любомльському)
районі, настоятель
храму Успіння
Божої Матері із села
Полапи отець Василій
(на фото). Донедавна,
як відомо, 30-річний
Юрій Фініковський
працював на посаді
директора
Любомльського
краєзнавчого музею
Павло КУСНИЩАНСЬКИЙ

ерша сесія новообраної сільської ради розпочалася саме з душпастирського благословення
новообраним депутатам, яке
звершив разом зі священнослужителями усіх старостинських округів громади настоятель храму Петра і Павла УПЦ
села Рівне отець Василій. Затим було вручено посвідчення
депутатів Рівненської сільради
22 обранцям та новообраному
голові.
Після цього Юрій Фініковський зачитав присягу посадової особи місцевого самоврядування та висловив вдячність
жителям округи за виявлену
йому довіру, зокрема зазна-

П

Фото Павла КУСНИЩАНСЬКОГО.

Нехай захисник з неба допомагає новій команді дбати про громаду!

чивши: «Хочу подякувати попередньому голові Володимиру
Крижуку, оскільки за його каденції громада організувалася,
і він доклав максимум зусиль

ню до кожного з вас, закликаю
всіх працювати на благо нашого краю».
На першій сесії було обрано секретаря ради, яким став

на плідну співпрацю з новообраними
« Сподіваюся
депутатами, буду максимально чесний, порядний
та відкритий по відношенню до кожного з вас,
закликаю всіх працювати на благо нашого краю.
разом зі своєю командою, аби
вона була успішною. Сподіваюся на плідну співпрацю з новообраними депутатами, буду
максимально чесний, порядний та відкритий по відношен-

»

Микола Гурко, і заступника
голови — цю посаду посів Володимир Хомік. Депутати також утворили профільні комісії
та виконавчий комітет ради
у кількості 15 осіб. n

n Пульс тижня

КОВЕЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ ОТРИМАВ
ЕКСПОНАТ, ЯКОМУ МАЙЖЕ 3 ТИСЯЧІ
РОКІВ
Унікальний артефакт поповнив колекцію відділу давньої історії
Євгенія СОМОВА

найдене в Турійському районі прясло — невеличкий круглий
і плоский тягарець із наскрізним отвором посередині, який
насаджували на веретено для рівномірного обертання, —
має 5 виступів (ріжок). Зазвичай ці предмети мали круглу форму,
хоча зустрічалися і «рогаті». Спочатку їх виготовляли з глини, пізніше з каменю, шиферу, олова, бронзи, скла.
Зазначимо, що, крім використання в побуті, вважають дослідники, прясла мали сакральну і мистецьку функцію, їх відносили до атрибутів влади, оскільки нагадували «цитриноподібні»
булави. Унікальний артефакт поповнив колекцію Ковельського
історичного музею. n

З

Фото kowel.rayon.in.ua.

Такі «рогаті» прясла доби пізньої бронзи та інші предмети знаходили
і на території Польщі та Білорусі.

ОМРІЯНОГО
МОТОЦИКЛА
НЕ ДОЧЕКАВСЯ
Інтернет–шахраї
ошукали жителя
Любомльського району
Євгенія СОМОВА

ещодавно на їхню
вудочку потрапив
17-річний мешканець
села Борове. Через інтернет
на сайті «ОЛХ» він знайшов
повідомлення про продаж
мотоцикла. Зателефонував
за вказаним в оголошенні
номером телефона, домовився про купівлю, невдовзі надіслав на електронний
гаманець 2 тисячі гривень,
а потім на мобільні номери
по тисячі. І, звісно, став чекати на товар.
Але дні минали, а його
все не було. Спробував
поспілкуватися з продавцем, та марно. Він на зв’язок не виходив. Тож чоловік звернувся по допомогу
до поліції. n

Н

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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■ Ті, що тримають небо

Блокнот від Валентини Борусевич —
це справжній шедевр
Фото із сімейного архіву Валентини БОРУСЕВИЧ.

Майстриню надихають усі пори року.

Cувенірний блокнот пані Валентина може виготовити на замовлення.

Цю жінку з княжого міста знала й раніше. Останній раз із нею зустрічалася, коли
вона разом з іншими активістами Зарічанської ОТГ Володимир-Волинського району
відстоювала право на самостійне господарювання їхньої громади. Тепер несподівано
побачила її у фейсбуці як учасника онлайн-фестивалю «Незламні духом», який
стартував 21 листопада, в День Гідності й Свободи. Фестиваль має на меті надихнути
людей із інвалідністю на пошук нових форм творчості, допомогти їм зміцніти духовно,
подолати складні життєві обставини й фізичні обмеження
Алла ЛІСОВА

о ж представила пані
Валентина на цей
творчий конкурс
у номінації «Образотворче
мистецтво»? Подивитеся —
і очей не зможете відвести!
Блокнот під милозвучною
назвою «Гармонія», прикрашений точковим розписом.
Вдале поєднання кольорів,
чіткість ліній створили чудесний колоритний малюнок, що
вражає поціновувачів такої
творчості.

Щ

«НЕЗВАЖАЮЧИ НА РОКИ,
ЗАВЖДИ НАВЧАЮСЬ
ЧОМУСЬ НОВОМУ»

Спілкуючись із цією незвичайною жінкою, мамою двох
дорослих синів, не сподівалася відкрити в ній таку багатогранність талантів. Ось що
розповіла про себе пані Валентина:

— Очолюю громадську
організацію «Стимул осіб
з інвалідністю». Маю ІІ групу інвалідності, але Бог дав
мені талант і можливості
жити, творити добро та красу. Я є переможцем спортивних всеукраїнських змагань
для людей з інвалідністю,
дипломант всеукраїнських
та міжнародних фестивалів
творчості, слухачка різних
тренінгів і навчань для активістів та керівників громадських об’єднань. Проводжу
майстер-класи для різних
категорій людей. Опанувала
більше 14 видів технік декоративно-прикладного мистецтва. Не стою осторонь і суспільно-політичного життя.
Пані Валентина не приховує задоволення від великої
кількості «лайків», які схвалили її роботу, виставлену у фейсбуці. Це дало можливість перейти у другий тур конкурсу,

де будуть відібрані десять кращих, за які знову ж таки голосуватимуть в інтернеті. Ті, хто
потрапить у фінал, отримають
нагороди у травні наступного
року в Києві. Про своє захоплення вона каже:

девіз:
« Їїнебайдужістю
змінювати життя
на краще. Жити так,
щоб залишити
після себе
достойний слід!

»

— Люблю створювати
гармонію. Прикрашати різні
предмети і робити все своїми
руками, щоб іншим було комфортно і затишно. Незважаючи на роки, завжди навчаюсь
чомусь новому.

УСЕ ПОЧАЛОСЯ…
З ПИСАНКИ

Скільки себе пам’ятає,
завжди любила малювати. Особливо захоплювало
створювати одяг для ляльок. «Буду художником-модельєром!» — казала собі.
Хотіла вчитися, але через
віддаленість їхнього села Новосілки від Володимира-Волинського не змогла відвідувати художню школу. Коли ж
настав час вступати до вузу,
захворіла. Багато років боролася з недугою, а коли стало
краще, попросила молодшого сина Олександра (він
професійний художник) показати, як робити писанки.
Сподобалось, бо це заняття
відволікає від фізичного болю
і гнітючих думок. Потім із допомогою комп’ютера освоїла
вишивку бісером.
Тривалий час займалася
декупажем — давала нове
життя старим предметам.
На її обійсті (живе зараз у селі
Заріччя) нічого не було зайвим. Деякі зношені речі в когось потрапляли на смітник,
а у Валентини перетворювалися на справжні шедеври.
Топіарій — декоративне руко-

■ Адреса біди

«Чоловік рятується від болю… роботою»
Прийшла до редакції жінка в сльозах: «Ми два роки
прожили з Володею разом, половину того часу забрала
в нас хвороба. Не здаємося, лікуємося, знову треба йти
на хіміотерапію. Тільки грошей уже нема…». Розклала
на столі стос паперів — виписки з лікувальних закладів.
«Підкажіть, до кого звернутися по допомогу?»
Оксана КРАВЧЕНКО

итуація й справді складна.
У Володимира Корнійчука
із села Романів Луцького
району четверта стадія онкозахворювання. Мав у роті ранку,
думав, дрібниця, сама загоїться.
Чоловікові ще й 50 нема. Здавалося, повний сил, тільки знову
взявся будувати сімейне життя.

С

— І в мене, і в нього це вже
третя спроба. Він комбайнером
був, уміє все, не лінивий. І я роботи не боюся, колись на фермі працювала, потім у Луцьку
була водієм тролейбуса. Два
роки тому переїхала в Романів, де Володя жив із мамою.
Ледь не за руку тягнула його
до лікарні. А там сказали, що
пізно прийшли, плоскоклітин-

ний рак, — схлипує відвідувачка Надія Мельничук.

рятується
« Чоловік
від болю… роботою,
бо, каже, що сидіти
й слухати, як голову
зносить, нема
сили.

»

Розповідає, що променева терапія поліпшення не дала.
А от після хіміотерапії, яку хворий проходив у Волинській обласній клінічній лікарні з допомогою ангіографа, певний час

почувався краще. Черговий курс
мав відбутися в перші дні грудня.
— Вводжу знеболювальні
препарати йому. Не допомагають. То чоловік рятується від
болю… роботою, бо, каже, що
сидіти й слухати, як голову
зносить, нема сили. Майструє, зціпивши зуби. Я ніколи не просила грошей, але
дивитися на ті муки не можу.
Недавно ми шукали донорів
для Володі — люди відгукнулися, дякуємо їм. Може, й
тепер хтось перейметься нашою бідою? — сподівається
жінка. — Гроші на лікування
можна переказати на картковий рахунок в Ощадбанку № 51678803208414347.
Тел. 0688998496. Надія Володимирівна Мельничук. n

дільне творіння, «посаджене»
в квітковий горщик, з кроною
круглої форми, візерункові
або уявні фігури для ландшафту — по-новому розбурхав її творчу уяву. Роботи,
які вона називала «деревом
щастя», прикрасили багато
домівок. Потім був ще й вітражний розпис. Доводилося
вишукувати через інтернет
літературу, матеріали, консультуватися у професіоналів. А про себе думала: якби
не інвалідність, то ніколи б
не займалася так наполегливо самоосвітою.
Витримка й неймовірне бажання довести самій собі, що
все зможе, дали можливість
Валентині освоїти ще одну
складну техніку — точковий
розпис.
— Акрилові різнокольорові контури, які потім знадобилися, використовувала у вітражах, — пояснила
мисткиня. — З їх допомогою,
а також шаблону, можна декорувати будь-яку тверду поверхню.
Свій конкурсний сувенір
пані Валентина виготовляла
кілька днів із невеликими перервами. Хотіла, аби він відразу впадав у вічі й зачаровував.
Їй це вдалося.
«ЖИВИ ТАК, ЩОБ
ПІСЛЯ СЕБЕ ЗАЛИШИТИ
ДОСТОЙНИЙ СЛІД»

Є ще одна яскрава сторінка в біографії моєї співрозмовниці. Це — участь у рекреаційних видах спорту. Вже
15 років вона — не лише учасник, а й переможець всеукраїнських змагань (дартс, кеглі,
кульова стрільба, баскетбол,
городки). Коли заговорили
про те, чи приносить її хобі
прибуток, пані Валентина мовила:
— В основному я роздаровую свої вироби, що мене
дуже тішить. Вони є не лише
в Україні, а й в Польщі, Італії,
Ірландії. А як приємно було
чути від одного нашого лікаря слова: «Скоро в мене буде
музей робіт Валентини Борусевич».
Ця сильна жінка не збирається зупинятися на досягнутому. Незважаючи на те, що
почав падати зір, вона й надалі постійно в русі. Її девіз: небайдужістю змінювати життя
на краще. Жити так, щоб залишити після себе достойний
слід! n

У Луцьку
майже
за 200 тисяч
гривень
прикрасять
новорічні ялинки. Джерело
фінансування закупівлі —
місцевий бюджет. Департамент житлово-комунального
господарства Луцької міської ради оголосив про намір
укласти договір на послуги
зі святкового оформлення
новорічних ялинок Луцької міської територіальної
громади на суму 199 тисяч
834 гривень із КП «Луцьке
електротехнічне підприємство-Луцьксвітло».
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n Добра справа
Фото eurosolidarity.org.

НА ДУБЕНЩИНІ НІМЦІ
ЗНІМУТЬ ФІЛЬМ
Головний герой — український атовець, який
закохався в іноземку
Олена МИТРОФАНОВА

німальний майданчик розгорнули у селі Привільне Дубенського району. Організаторка міжнародного кінопроєкту Світлана Роїк розповіла, що
за підтримки програми MEET UP реалізовується проєкт ScriptingLove на підтримку молоді. В його рамках
відбуваються зустрічі, вивчення культури і звичаїв
України та Німеччини. Учасники цієї прграми вирішили зняти спільний фільм. «Сюжетна лінія фільму
передаватиме історії кохання та перешкоди, що виникають у стосунках людей, очима представників різних
країн. Особливістю стрічки є те, що це кіно про кіно,
яке зняте незвичним для українців способом — одним дублем», — розповіла Світлана Роїк.
Це буде історія про взаємне кохання українського військовослужбовця та учасниці іноземної
знімальної групи, яка працює над документальним
фільмом про війну на Сході. Їм заважатиме свекруха,
бо має на прикметі іншу дівчину для свого сина. Втім,
ні мова, ні підступи близьких, ні різні традиції та менталітет не змогли стати на заваді щирому почуттю.
«У нас є 15 хвилин, за які ми маємо розкрити справжню Україну для іноземного телеглядача», — зазначає
організаторка міжнародного кінопроєкту. Сьогодні
в українській команді працює не лише привільненська
молодь, а й з усієї Рівненщини, а також з Одеси.
У майбутньому до зйомок долучаться щонайменше 7 країн (Мексика, Італія, Польща, Руанда, Франція,
Німеччина, Україна), хоч список наразі не повний. n
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РІВНЕНЧАНИ «ВІДЗНАЧИЛИСЯ»
НА ВОЛИНІ
Співробітники управління карного розшуку,
слідчого управління Головного управління
Національної поліції Волині та Любешівського
відділення поліції за силової підтримки
управління КОРД 28 листопада затримали
осіб, причетних до вчинення ряду злочинів
на території нашої та сусідніх областей
Ольга БУЗУЛУК

Усі вони — жителі Рівненщини. За місцем їх проживання того ж дня провели санкціоновані обшуки. Знайдено та вилучено газові балончики «Терен-4М», предмети, схожі на автоматичну зброю АКС зі знищеним
маркуванням, пістолет з ознаками переробки, понад
200 набоїв калібру 7,62 та 5,6 мм, мобільні телефони,
гроші, термінали й транспортні засоби, які могли використовуватись у протиправній діяльності. В одного
з підозрюваних виявили і вилучили автомобіль марки
DAF з 19 колодами дуба без належних документів.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу
України. Один із чоловіків затриманий за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ці громадяни перевіряються на причетність до вчинення інших
правопорушень на території Волині, Тернопільщини
та Житомирщини, відповідальність за які передбачена ст. 246 (йдеться про незаконну порубку або незаконне
перевезення, зберігання, збут лісу), ст. 186 (грабіж, що
завдав значної шкоди потерпілому), ст. 14 Кримінального кодексу України (підготовка до злочину). n
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Це медичне обладнання зараз вкрай потрібне хворим.

У Рівненську лікарню доставили
4 кисневі концентратори від Фонду
Порошенка та родини Луценків
Обладнання медикам передали новообраний міський голова
Рівного Олександр Третяк разом з однодумцями (на фото)
Василь КІТ

исневі концентратори
вже розподілили між
відділеннями Рівненської центральної міської лікарні. Це медичне обладнання
зараз вкрай потрібне хворим,
адже у Рівному на коронавірус
хворіє понад 2000 пацієнтів,
80 із них — у тяжкому стані, семеро перебуває на ШВЛ. Важким пацієнтам кисень життєво
необхідний.

К

лікар КНП «Центральна міська
лікарня» Рівненської міської
ради Євген Кучерук.
Нині кисневий резервуар
у лікувальному закладі працює з перевантаженням. Адже
у закладі близько 70% ліжок заповнені пацієнтами, і більшість
із них потребує кисню. Саме
тому представники новообраної міської влади вже працюють над тим, щоб забезпечити
лікарні кисневими станціями
та резервуарами.

Рівному на коронавірус хворіє понад
« У2000
пацієнтів, 80 із них — у тяжкому стані,
семеро перебуває на ШВЛ. Важким пацієнтам
кисень життєво необхідний.
«Це концентратори великої місткості — по 10 л, тож з їх
допомогою можна подавати
кисень одночасно двом пацієнтам», — зазначив головний

»

«Зараз закладається основа для встановлення кисневої ємності, яка в кілька разів
збільшить можливості безперебійного забезпечення хво-

рих киснем», — зазначив міський голова Рівного Олександр
Третяк.
ДО РЕЧІ

Усього в українські лікарні
цими днями відправили перші
12 кисневих концентраторів від
Порошенка. Лідер партії «Європейська Солідарність» запевнив, що до кінця року буде
отримано ще близько 40 таких
апаратів і їх передадуть у медичні заклади по всій країні.
Загалом від початку пандемії Фонд Порошенка спільно з компанією Рошен і волонтерами закупили понад
130 тисяч захисних костюмів
для медиків, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад
50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche,
профінансували закупівлю,
ремонт і розхідники понад
50 апаратів ШВЛ. Допомогу
отримали близько 200 медичних закладів. n

Учора мешканці Рівного могли чути шум літаків над
містом. У соціальних мережах багато хто цікавився, яка причина
таких інтенсивних польотів. За словами директора Рівненського
аеропорту Ігоря Насинюка, вони виконуються в рамках регламентних робіт. Відомо, що Міжнародний аеропорт «Рівне» інспектують
фахівці Державіаслужби. Летовище може отримати сертифікати
на посадку пасажирських і вантажних повітряних суден.
Р Е К Л А М А

5, 12, 19 грудня

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.

Монтаж
опалення,
котлів,
металевих

сходів.

Тел.: 066 307 73 03, 096 112 60 64.

www.volyn.com.ua

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

3 грудня 2020 Четвер

n Унікальний експонат

Селянин знайшов артефакт,
якому понад 40 тисяч років

ОВИНИ КРАЮ
ХОЧУТЬ ПОСАДИТИ НА ШІСТЬ
РОКІВ ЗА ПАЧКУ СОКУ
ТА КОРОБКУ З ТІСТЕЧКАМИ

Зуб мамонта він помітив у меліоративній канаві під Рівним
Павло ДУБІНЕЦЬ

Встановлено, що це лі«Встановлено,
вий верхній моляр другої долої зміни (М2), який нарослої
ав молодій особині
лежав
mmuthus primigenius.
Mammuthus
Це проміжна (між раню та пізньою) товньою
емалева форма
стоемалева
онтів, яка існувала
мамонтів,
ериторії Східної Євна території
ропи
и у другій половині
ього плейстоцену,
пізнього
приблизно
близно в інтервалі
55–27
27 тисяч років
у», — прокотому»,
ментував
тував науковець.
вець.
ь. n

Марко ЯЛИНЧЕНКО

n Біда

У ДТП загинули дружина і син священника
У хлопчика саме був
день народження, йому
виповнилося 7 років
Ірина ПАСІЧНИК

мертельна автопригода
сталася 26 листопада,
на автодорозі Городище–Рівне–Старокостянтинів.
30-річна водійка автомобіля ВАЗ-2107, виїжджаючи

С

Аварія забрала два життя.

із другорядної дороги на головну, не надала переваги
в русі та допустила зіткнення
із вантажівкою Volvo. Водій
намагався уникнути зіткнення.
Втім, таки протаранив автівку.
Легковик фактично розірвало
навпіл і відкинуло на узбіччя.
Матір із семирічним сином
загинули на місці, ще двоє
дітей — 4-річний та 11-річний
хлопчики — без свідомості

Фото petropavlivka.city.

Раніше 18-літній дубенчанин украв мобільний
телефон

Фото з газети «Полісся».

априкінці вересня житель села Морочне
Володимир Малайчук,
проїжджаючи повз меліоративний канал (система Комори), побачив незвичну річ.
Вона була досить габаритною
(завдовжки майже 20 см),
ні на що не схожою, однак видалась чоловікові настільки
цікавою, що він вирішив показати її місцевому краєзнавцю
Павлові Дубінцю. Останній же
звернувся за порадою до працівників Нобельського національного природного парку
для ідентифікації знахідки. При
попередньому огляді учасники
імпровізованої колегії припустили, що це — зуб доісторичної
тварини, можливо мамонта.
Однак для достовірної ідентифікації дирекція НПП звернулася до науковців Чернівецького
національного університету
ім. Юрія Федьковича.
Експонат надіслали поштою
на адресу університету і після його детального вивчення
професор кафедри фізичної географії, геоморфології
та палеогеографії, доктор географічних наук Богдан Рідуш
підтвердив припущення: зуб
і справді належить одному
з різновидів мамонта, які жили
в нашому краї близько п’ятдеЗавдяки Володимиру Малайчуку дізналися, що в наших краях колись жили мамонти.
сяти тисяч років тому.

Н
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із політравмами були госпіталізовані до реанімації. Відомо, що сім’я священника —
отця Григорія із села Новий
Моквин Березнівського району їхала до Рівного. Відомий
на Волині священник Валентин
Марчук просить допомогти
порятувати дітей. Підтримаймо молитвою та по можливості матеріально постраждалих
у ДТП. Родині отця Григорія
зараз потрібні гроші для лікування дітей. Кошти можна
переказати на картку Приватбанку: 5168 7554 3592 4267,
Ясковець Григорій Іванович.
58-річний сарненчанин,
водій фури, не постраждав.
За зовнішніми ознаками він
був тверезий, однак його доставили до медзакладу для
освідування. n

«Зупинись! Почни любити». До цього закликає фотовиставка,
яку розмістили у підземці торгового центру «Злата Плаза» міста Рівне.
Вона присвячена різним проявам насильства в сім’ї та між підлітками.
Героями світлин є рівненські студенти та школярі, члени громадської
організації «ЛІТЕКО». «Світлини з негативним сюжетом у сірій рамці,
а позитив навмисне обрамили у рожевий», — пояснює ініціаторка проєкту і керівниця ГО «ЛІТЕКО» Людмила Стасюк.

ще неповнолітнім мешканець Рівненщини потрапив
у поле зору правоохоронців через крадіжку. В одному
із барів у селі Семидуби 7 березня цьогоріч він таємно заволодів мобільним телефоном місцевого жителя.
Однак суд звільнив його від покарання у вигляді позбавлення волі на один рік із випробуванням, встановивши
іспитовий строк.
Та, попри надану можливість виправитися, засуджений висновків не зробив і вчинив черговий злочин. 1 листопада близько 1-ї години ночі 18-річний
парубок у приміщенні магазину на вулиці Мирогощанській у Дубні, скориставшись відсутністю продавця, взяв із полиці пачку соку та коробку із тістечками
на загальну суму 380 гривень.
У результаті проведених розшукових заходів поліцейські райвідділу оперативно встановили його
особу. Хлопцю повідомили про підозру, тепер обвинуваченому у черговому злочині загрожує реальний
термін ув’язнення від чотирьох до шести років. n

І

ТАКСИСТИ БЕЗКОШТОВНО
ВЕЗТИМУТЬ ТОГО, ХТО ВІЗЬМЕ
БЕЗДОМНУ ТВАРИНУ
Проєкт «Привези друга додому» анонсували
волонтери здолбунівського притулку «Надія
на дім»
Мирослава КОЗЮПА

аразі оселю шукають близько 150 тварин. У притулку віддають котиків і собачок, які пройшли карантинний період та вакцинацію. «Ви їдете туди і обираєте
собі друга, там дійсно великий вибір. Хто вам приглянувся,
звертаєтеся до волонтера притулку, який знає, як викликати машину, треба буде зачекати кілька хвилин. Ви сідаєте
з новим другом, кажете адресу і їдете додому в комфорті й
теплі. Безкоштовно», — каже координаторка проєкту «Привези друга додому» Людмила Осипчук. Волонтери зазначають, що домовилися з однією зі служб таксі, що протягом
грудня рівнян, які заберуть безпритульну тварину, безкоштовно доставлять зі Здолбунова до обласного центру.
А якщо буде на таку пропозицію попит, то запланований
на місяць проєкт продовжать. n
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ВАНТАЖІВКУ, ЯКА ПЕРЕВОЗИЛА
40 СОСНОВИХ КОЛОД, «ПЕРЕСЛІДУВАВ»
ГОЛОВА РДА ТА ПРОКУРОР
Це сталося між селами Жорнівка та Мичів
у Гощанському районі
Мирослава СЛИВА

одій автомобіля ЗІЛ-131, 35-річний житель Пустомитів, у причепі віз 40 соснових колод різного діаметру без відповідних документів. Вантажівку із лісопродукцією виявили під час патрулювання
інспектори групи реагування опівдні 27 листопада.
Поліцейським чоловік пояснив, що він лише водій,
а про походження деревини йому нічого не відомо.
Факт незаконного перевезення деревини задокументували. Розпочато досудове розслідування за частиною
1 статті 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу).
Слідчі встановлюють усі обставини події, зокрема
походження лісопродукції та причетних до злочину
осіб. Окрім того, вирішують питання про арешт вилученої деревини та автомобіля.
До речі, до виявлення краденої деревини долучилися
особисто голова Гощанської райдержадміністрації Василь
Романюк із начальником Гощанського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Олександром Сосницьким.
Вони за допомогою літального апарата відстежували,
куди прямує автомобіль. «Завдяки відеозйомці з повітря
та спеціалізованому програмному забезпеченню зафіксували маршрути перевезення незаконно зрізаного лісу
та місця зберігання», — поінформував очільник району. n
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n Подробиці для «Волині»

Доки стіна будівлі інтернату
«сповзала», врятувати потрібно було
115 душевнохворих людей
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Звістка про те, що
в Горохівському
психоневрологічному закладі
впала стіна, миттю облетіла
область. Бог змилувався над
усіма його мешканцями,
для яких ця будівля є
домівкою, бо ніхто з них
не постраждав. Врятувати
підопічних від каліцтва чи
смерті вдалося кільком
працівникам закладу і його
директорці Юлії Ковальчук.
Яке пекло довелося пережити
тої моторошної ночі їм усім
і як живуть хворі після обвалу
санвузлів – читайте в цій
публікації
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

а жахлива доба була робочою зміною для старшої медичної сестри
Наталії Павляшик, молодших
медсестер Інни Секлій, Тетяни Іванис, Оксани Барської
і Лариси Баб’ячук. Перший
незрозумілий звук у чималому
двоповерховому приміщенні,
обходячи його, пані Наталія
почула близько 1-ї години
ночі. В жінки склалося враження, що хтось чи щось впало,
тому разом із колегами вона
заглянула в усі спальні, щоб
переконатися, чи все гаразд
у їхніх мешканців.
Підозрілий шум вдруге
зауважила з боку санвузлів.
Цього разу саме там побачила, що з однієї зі стін відлетіли три облицювальні плитки,
й відразу ж зателефонувала
директорці. Тривогу забила
недаремно: зі страхом, що
стіна, з якої тої ночі посипався
«декор», колись може наробити лиха, колектив закладу жив
уже сім років.
«Зараз буду», — сказала
по телефону пильній старшій
зміни Юлія Ковальчук о 1.37 й
через кілька хвилин уже була
в інтернаті. Аварійна зовнішня стіна, на щастя (як не див-
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Робота постійно йде на очах у директорки закладу Юлії Ковальчук.

но вживати це слово з приводу такого лиха), «доживала»
свою останню ніч, обвалюючись повільно: по цеглині,
плитками. Йшла тріщинами,
загрожуючи руйнацією найперше великого спального
корпусу, бо була прикріплена до нього металевими
конструкціями, а можливо, й
усього будинку, вік якого сягнув 88 літ.
Щоправда, злощасну
прибудову, в якій знаходилися душові кабіни й вбиральні, було зведено лише 21 рік
тому. Чому вона «не дожила»
навіть до віку старого корпусу, тепер з’ясовують правоохоронці та відповідні служби. Однак про першу тріщину в загрозливому мурі, що
утворилася в році 2009-му,
Юлія Ковальчук повідомила
обласних чиновників (заклад
перебуває на балансі облради) ще в 2010-му, ставши
директоркою Горохівського
психоневрологічного інтернату.
Тоді мур стягнули, але,
зі слів Юлії Олександрівни,
в 2013-му, коли стіна таки
відійшла від старої будівлі,
вона показувала її губернаторам і нардепам, прохаючи
посприяти з ремонтом. Зару-

чившись підтримкою кількох,
ще в 2013 році виготовила
першу проєктно-кошторисну
документацію, в 2014-му —
другу. Тисячі гривень за них,
за проходження необхідних
експертиз з обласного бюджету платилися справно,
а от коштів на роботи все
не вистачало. До слова, щоб
належно відремонтувати

вартість становить 698 тисяч
337 гривень», — інформували
нещодавно волинські ЗМІ.
Тендер виграло приватне підприємство «Макс-Буд»
За кілька днів до обвалу будівельники приступили до роботи. До слова, тої жахливої ночі
з 24 на 25 листопада керівник
«Макс-Буду» Олег Карпов після тривожного дзвінка Юлії

більше сотні підопічних названим
« Порятувати
вище людям вдалося лише за 40 хвилин, які
здалися їм вічністю. Стіна гучно впала.
психоневрологічний заклад,
згідно з проєктно-кошторисною документацією потрібно
3 мільйони 415 тисяч гривень.
Тендер на проведення робіт в інтернаті департамент
інфраструктури облдержадміністрації оголосив цієї осені.
«Капітальний ремонт будівель
головного й адміністративного корпусів Горохівського
психоневрологічного інтернату (підсилення конструкцій)
коштуватиме до 698 тисяч
гривень. Тендерні пропозиції
приймають до 6 листопада,
розпочнуть аукціон 9 листопада. Строк виконання робіт — до кінця року. Очікувана

»

Ковальчук приїхав в інтернат
теж за лічені хвилини. Доки
жінки виводили в безпечне
місце підопічних, він устиг
болгаркою відрізати стяжні
троси й гвинти, що з’єднували руйнівну стіну із суміжною.
Евакуювати безпорадних,
наче малі діти, чоловіків, було
дуже непросто. Вони не розуміли, чому їх будять серед
ночі, швидко вдягають, просять кудись іти. Хтось пручався й кричав, інші покірно виходили з кімнат, ішли за своїми
рятівницями, але через кілька
хвилин… поверталися знову.
Душевнохворі ж…
Багатьом відразу знадо-

n Кримінал

СПРИТНИК-ВЕЛОСИПЕДИСТ, ЯКИЙ ВИРВАВ ГРОШІ
З РУК ВОЛИНЯНИНА, ПОТРАПИВ ЗА ҐРАТИ
Раніше судимий злочинець
пограбував чоловіка, відкрито
викравши у нього 1000-гривневу
купюру
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

лочин трапився влітку, 22 червня,
поблизу крамниці «Апетит» на вулиці Гетьмана Мазепи. Зловмис-
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ник вихопив із рук місцевого мешканця
1000-гривневу купюру.
Крім того, через кілька тижнів злодій
украв у магазині «Сім-23» чотири шоколадки.
У суді грабіжник свою вину не визнав.
За його словами, він побачив, як чоловіку відмовили розміняти тисячу гривень
у магазині. Тож на вулиці отримав від
того купюру, аби обміняти в іншому місці.

Коли ж повернувся, то власника грошей
уже не було.
А потерпілий розповів, що на вулиці
до нього на велосипеді під’їхав незнайомий чоловік, вирвав банкноту з рук
та поїхав. Потерпілий біг за грабіжником
ще 300 метрів, але той втік. Тож він викликав поліцію.
Суд дійшов висновку, що злочини обвинуваченого повністю доведені. Злодієві призначили покарання у вигляді чотирьох років та одного місяця за ґратами,
приєднавши два місяці невідбутого покарання. n

билося піти в туалет. Пояснювати, чому туди не можна, теж
було ніколи. Одній із робітниць довелося стояти в дверях. Та найважче було підняти
з постелі більше 20 хворих, які
мало рухаються. Їхні дві кімнати на першому й другому поверхах виявилися найнебезпечнішими. Таких пацієнтів,
посадивши в інвалідні візки,
відвозили сторож Назар Іванчук і підопічні Віктор Івченков
та Олександр Коріненко. Ситуацію ускладнювала погода.
На вулиці дув сильний вітер,
тому важко було зрозуміти,
з якого боку чекати обвалу.
…Уже потім стане зрозуміло, що порятувати більше
сотні підопічних названим
вище людям вдалося лише
за 40 хвилин, які здалися їм
вічністю. Стіна гучно впала.
Не стало світла, води, тепла,
та о 6-й годині ранку робітникам інтернату вдалося відновити їх постачання.
«Я уклінно дякую кожному працівникові закладу. Всі
вони — люди на своїх місцях,
із ними почуваєшся надійно,
як із рідними», — адресувала
директорка слова вдячності
колективу, а також особисто
Олегові Карпову, його бригаді,
підопічним Вікторові Івченкову
й Олександрові Коріненку.
«За попередньою версією, будівля із самого початку
була зведена із порушеннями.
Немає ні штирів, нічого. Крім
того, видно що там роками
протікала каналізація, ґрунт
підмочений. Тому коли почали відкопувати, укріплювати
фундамент поперек, сталося
те, що сталося», — прокоментував представникам ЗМІ
заступник директора департаменту інфраструктури облдержадміністрації Іван Корчук.
Чи багато в інтернатівців
незручностей тепер? Вистачає. Важко уявити, як обходилися б підопічні лише двома
вбиральнями, що залишилися в іншому крилі будівлі, якби
за сприяння ексзаступниці
голови облдержадміністрації
Світлани Мишковець не підсобив би трьома біотуалетами керівник ТзОВ «Городище»
Анатолій Никонюк. Проблемним є миття хворих. «Будемо
користуватися водонагрівачем», — шукає вихід із ситуації
Юлія Ковальчук.
Добудову обіцяють підняти з руїни до весни наступного року. Оскільки я живу біля
інтернату, то чую й бачу, що
бригада Олега Карпова працює з раннього ранку до пізнього вечора. Водночас дуже
прикро, що часто-густо українські чиновники хрестяться
вже тоді, як грянув грім. n

У Маневицькому лісовому господарстві
розпочали реалізацію
новорічних ялинок.
Вже встигли продати
1300 дерев. Загалом цього
сезону планують зрубати
ще 5 тисяч ялинок. Дерева,
котрі придатні для реалізації,
відбирають за висотою (від
одного метра до двох)
та естетичним зовнішнім
виглядом.
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Здоров’я нині,
як то кажуть, — на руці
Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
останнього часу редактор
відділу
інформації
«Газети
Волинь»
Мирослава
КОЗЮПА
…НОВИМ ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА
«СВОБОДА»

«Беру відповідальність на себе», —
це найбільш моторошна фраза, яку
коли-небудь довелося чути. Здається, зняття із себе тягаря обов’язку мало би бути полегшенням, але
не тоді, коли це стосується життя і звучить із уст лікаря. В цей момент приходить розуміння повного безсилля,
абсолютної залежності від інших людей, випадку, долі. Якась приреченість
у тих словах… Відчуття рабства… Бо
ти вже невільник — без власного впливу на ситуацію, без можливості діяти,
лише з надією віддатися в руки медиків і на ласку Бога.
Ми звикли розуміти, що відповідальність — це страх перед негативними наслідками за порушення
встановлених норм, законів, узятих
на себе обіцянок. Але ж рідко хто виконує обов’язок перед собою, перед
своїм здоров’ям. Чомусь у нас суспільна відповідальність переважає над
особистою. Ми нікому нічого не винні,
але хто задумується, чи не завинили
ми перед собою?
Тяжко працюємо на роботі, шукаємо можливості заробити гроші, але
так і не витрачаємо їх на себе: курорт,
санаторій, поїздку на море чи в гори
або, зрештою, вибратися на декілька
днів у гості — усе залишаємо на потім. Гаруємо на городі, але не дозволяємо собі відпочити. Бо маємо
обов’язок перед іншими людьми, коровами, конем, поросятами, господарством… Та рано чи пізно прихо-

Діагноз поставить... програма на телефоні.

дить пора, коли втрачаємо контроль
над ситуацією, бо життєві сили вичерпуються. І тоді боротьба за здоров’я диктує свої умови, відсуваючи
всі інші побутові справи на дальній
план. Тільки не дають спокою думки,
чому так пізно спохватилися, навіщо
тягнули, як могли проґавити перші
дзвіночки…

…МЕДИЦИНОЮ У СМАРТФОНІ

Реформа у сфері охорони здоров’я триває: сьогодні вже можна
не тільки отримати електронний рецепт, але й придбати ліки онлайн, які
доставлять до дверей. Не обов’язково йти у поліклініку, щоб узяти скерування на аналізи чи до вузькопрофільного спеціаліста, — у відповідь

багатьма змінами свого організму в нинішньому світі
« Заможна
стежити самостійно, а спеціальні додатки на телефоні
розшифрують їх.
»
А життя, до речі, триває за нових обставин. Тільки без тих людей,
на співіснування з якими Всесвітом
вділено так мало часу. І гойдалку
на подвір’ї, яку так хотіли й економили на собі, щоб її придбати, осідлає
вітер. І знайдуться нові господарі для
корови, коня, великого нажитого роками господарства. Лиш ми в черговий раз втрачаємо свободу власного
вибору. Його за нас зробила доля. Мабуть тому, що не вміємо прислухатися
до дзвіночків, а гучні дзвони — то вже
запізнілий знак — клич на цвинтар.

на телефонний дзвінок до сімейного
лікаря приходить СМС із вашим персональним кодом, який і означає направлення.
Влада нас запевняє, що медичний напрямок продовжує удосконалювати: найближчим часом нам уже
видаватимуть електронні лікарняні,
а області конкурують, хто першим
почне реалізовувати зручний для
пацієнтів і медиків проєкт «Медицина у смартфоні», що дасть змогу
контролювати ефективність використання виділених на заклади коштів

і акумулювати в єдиній системі усі
медичні дані. В тому числі кожен крок
у лікуванні. Долучаються до телемедицини і представники бізнесу
та ІТ-технологій. Зокрема, працюють
досить корисні медичні стартапи.
Додаток Doctor Online забезпечує
спілкування з лікарем у зручному для
вас форматі: чат, аудіо- або відеодзвінок. Вислухавши, що вас турбує, вам
запропонують спеціалістів, серед
яких виберете «свого» за відгуками
і досвідом. Він вас проконсультує,
направить на аналізи, розшифрує їх.
В особистому кабінеті зберігається
вся історія звернень за допомогою
програми. Окрім зручності, це ще й
суттєва економія часу, коштів, сил.
У період карантину додаток зробили
безкоштовним для всіх.
А от стартап харківського студента Тараса Погребняка дає підстави
думати, що в майбутньому лікарів
замінить штучний інтелект. 20-річний
українець вигадав бота Еломію, яка
допомагає впоратися людям із душевними негараздами. Світловолоса
віртуальна дівчина розуміє і розрізняє 12 емоцій (страх, тривогу, злість,
любов, щастя тощо) і може порадіти
разом із людиною, а при потребі заспокоїти її. Визначати переживання
Еломію навчили фахівці-психологи.
Нейромережа знає всі слова з енциклопедії «Вікіпедія» та їх значення, а отримавши якесь послання
від «пацієнта», швидко генерує відповідь. І хоч наразі лікар-фахівець
ще стежить за «діалогом», Еломія
гарно «вчиться» і вражає інтелектом… штучним.
Досить популярними нині є годинники, фітнес-браслети, які, окрім
часу, вам виміряють частоту пульсу, серцебиття, тиск, дихання. Тож
здоров’я, як то кажуть, — на руці.
У вільному доступі електронні пульсоксиметри, які навіть радять купувати медики в період коронавірусної
епідемії для вимірювання насиченості крові киснем. Рівень цукру та інші
показники крові в домашніх умовах
можна визначити за допомогою спеціальних смужок-тестів, доступні навіть прилади, що вимірюють роботу
серця. За багатьма змінами свого
організму в нинішньому світі можна стежити самостійно, а спеціальні
додатки на телефоні розшифрують
їх, лікування призначить чат-бот. Без
вузькопрофільних фахівців, звісно,
поки не обійтися, але спеціально
навчений штучний інтелект може
і зовсім витіснити первинку з професійної медичної карти сучасності. Або
принаймні скоротити черги в поліклініках. n

Вітаємо!
70-річний ювілей 8 грудня зустріне любляча, турботлива дружина, мама, бабуся,
прабабуся, жителька села Пустомити Горохівського району
Антоніна Миколаївна
ЗЕЛЕНСЬКА.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Спасибі, рідненька, що ви нас ростили.
Хай серце у грудях ще довго палає,
А руки, мов крила, нас пригортають.
Щоб здоров’я було, щоб жили — не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть вічно, мамо, бо ви в нас — найкраща.
З любов’ю та вдячністю
чоловік Микола, син Ярослав,
дочки Світлана, Ярослава, невістка
Світлана, зяті Юрій, Андрій, внуки
Роман, Наталя, Оксана, Микола,
Павло, Соломія, правнук Андрійко.

5 грудня святкуватиме
60-річний ювілей протоієрей
Андрій МАРЦЕНЮК
із села Цеперів Луцького району.
Всечесний отче, прийміть
щирі вітання на знак великої
поваги до вас як духовного провідника, взірця сподвижницької
праці в ім’я служіння Богові. Схиляємо голови з визнанням і подякою за ваші труди
та молитви. Щоб здоров’я як кремінь було, щоб
щастя сімейне його берегло, щоб радість завжди
була на порозі, а лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Убереже вас від біди повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня з вами буде.
З молитвою,
вдячністю і любов’ю
сім’ї Політило, Юхно,
Ксендзук, Дмитрук,
Поліщук із села Бубнів
Локачинського району.

Цими днями святкуватиме 80-річчя колишній начальник відділення карного розшуку
Луцького РВВС
Дмитро Матвійович
АБРАМУК.
Шановний ювіляре,
прийміть найщиріші вітання з нагоди дня
народження. Нехай всі дні будуть наповнені любов’ю рідних, приємними клопотами, хай життя триває спокійно. Бажаємо
сонячних днів, гарного настрою, гармонії,
бойового духу, здоров’я, гостроти зору
і міцних рук, великої удачі, успіху, щастя.
Сто літ живіть і не старійте,
Душею і серцем молодійте.
З повагою
друзі,
ветерани
карного
розшуку.
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n Оле, оле, оле, оле!

«Гірники» вдруге відсоломонили «Реал»
А ось при слові «Менхенгладбах» уболівальники чемпіона України тепер
точно будуть заїкатися — від пережитої ганьби
Фото ua-football.com.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Л

іга
га чемпіонів. Група В. 5-й тур.
«Шахтар» (Донецьк,
Україна) —
«Реал»» (Мадрид, Іспанія) — 2:0 (1:0 — Дентіньйо, 57 хв.; 2:0 — Манор
Соломон,
он, 82 хв.)
1 грудня
удня 2020 року.
Київ. Стадіон НСК
«Олімпійський».
ійський». Головний суддя – Овідіу
Гацеган
н (Румунія).
Ч е м п і о н
України
и спромігся утнути
щ о с ь аб с о лютно
несусвітнє.
є. «Гірники»
двічі у сезоні обіграли 13-разового переможця ЛЧ!
Якщо
що на старті групового турніру
ру «Реал» був битий
у Мадриді
иді з рахунком 3:2,
то в Києві
єві підопічні Луїша
Каштруу святкували пере0 Голи
Г
Д
і й
могу 2:0.
Дентіньйо
та Манора Соломона (ізраїльтянин забивав і в першому поєдинку цих команд) у ворота Тібо Куртуа
в другому таймі дали змогу «Шахтарю» знову повернутися у боротьбу
за путівку в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів!
В іншому матчі 5-го туру в цій групі міланський «Інтер» на виїзді здобув
вольову перемогу з рахунком 3:2 над
менхенгладбахською «Боруссією».

М
1.
2.
3.
4.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ ГРУПИ B:
Команда
І В Н П М
«Боруссія» (М) 5 2 2 1 16–7
«Шахтар»
5 2 1 2 5–12
«Реал»
5 2 1 2 9–9
«Інтер»
5 1 2 2 7–9

О
8
7
7
5

ЗА ВОРОТАМИ

Луїш КАШТРУ,
головний тренер
«Шахтаря»:
«Будьмо щирими. Коли ми граємо
добре — потрібно про
це говорити, коли погано — також.
У нас найсильніша група в цій Лізі
чемпіонів. Ніхто б не подумав, що
за тур до кінця в нас буде 7 очок.
Дуже-дуже складна група. «Реал»,
«Інтер», «Боруссія». Ми граємо
з найкращими європейськими командами. Подивіться на титули «Реала», на їхню армію вболівальників.
Ще один тур до фінішу. Ми
можемо як вилетіти, так і пройти
в плей-оф. З «Боруссією» було
щось таке, що пояснити неможливо. Як ми можемо двічі обігрувати
«Реал» і так програвати німцям?
Нонсенс. Поки що рано говорити
про щось, попереду останній тур.
Тільки після нього будемо робити
висновки».
Усі результати 11-го туру
в Українській Прем’єр-лізі: ФК
«Львів» — ФК «Маріуполь» — 1:3; ФК
«Олександрія» — «Рух» — 0:0; «Динамо» — «Ворскла» — 2:0; СК «Дніпро-1» — «Шахтар» — 0:1; «Минай» —
«Зоря» — 0:3; «Колос» — «Десна» —
1:1; «Інгулець» — «Олімпік» — 2:1. n

Дентіньйо, Тете та Марлос аж сяють від щастя - рахунок у поєдинку з королівським
клубом відкрито!

Ліга чемпіонів. Група В. 4-й тур.
«Боруссія» (Менхенгладбах, Німеччина) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 4:0 (1:0 — Ларс Штіндль, 17 хв.
(з пенальті); 2:0 — Ніко Ельведі, 34 хв.;
3:0 — Брель Емболо, 45+1 хв.; 4:0 —
Оскар Вендт, 77 хв.)

двічі у сезоні
« «Шахтар»
обіграв 13-разового
переможця ЛЧ – 3:2 і 2:0!

»

25 листопада 2020 року. Менхенгладбах. Стадіон «Боруссія-Парк».

Головний суддя — Джюнейт Чакир
(Туреччина).
А ось другій перемозі над «Реалом» передувала також друга ганебна
поразка «гірників» від менхенгладбахської «Боруссії». Загалом чемпіон
України поступився четвертій команді попереднього сезону в Бундеслізі
із кругленьким рахунком 0:10!
В іншому поєдинку 4-го туру в нашій групі «Інтер» вдома пограв «Реалу»
з рахунком 0:2.
Тож усе вирішуватиметься в заключному турі 9 грудня: «Шахтар»
на виїзді зіграє з «Інтером», а «Реал»
прийматиме «Боруссію».

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ:
Команда
І В Н П М
О
«Динамо»
11 8 2 1 21-7 26
«Шахтар»
11 6 5 0 25-10 23
«Ворскла»
11 5 4 2 16-8 19
«Десна»
11 4 5 2 15-11 17
«Колос»
11 4 4 3 15-13 16
ФК «Маріуполь» 11 4 4 3 13-15 16
ФК «Олександрія» 11 4 3 4 18-15 15
«Зоря»
10 3 5 2 18-9 14
«Олімпік»
10 4 1 5 16-18 13
«Інгулець»
11 1 7 3 12-16 10
«Минай»
10 2 3 5 7-17 9
СК «Дніпро-1» 11 2 2 7 14-21 8
«Львів»
10 2 1 7 6-24 7
«Рух»
11 0 6 5 7-19 6
У списку бомбардирів лідирує
Шахаб Захеді («Олімпік») — 6 голів.
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

n Перша ліга

Весна покаже, чи проб’ються
«Волинь» та «Верес» в УПЛ
Рівняни йдуть на зимову перерву потенційним лідером першості
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Ч

емпіонат України
з футболу, Перша ліга.
16-й тур. «Кремінь»
(Кременчук) — «Волинь»
(Луцьк) — 1:2 (0:1 — Сергій
Чеботаєв, 53 хв. (у власні ворота); 0:2 — Богдан Оринчак,
55 хв. (з пенальті); 1:2 — Руслан Зубков, 82 хв.)
«Волинь» здобула перемогу після вимушеної перерви
(лучани не грали у двох турах
через спалахи коронавірусу
в лавах суперників — «Прикарпаття» і «Чорноморця»).
На виїзді підопічні Василя Сачка обіграли кременчуцький
клуб. У дебюті другого тайму
захисник «Кременя» Сергій
Чеботаєв зрізав м’яч у власні
ворота. А вже за кілька хвилин
Богдан Оринчак подвоїв перевагу гостей, реалізувавши
пенальті. Згодом господарі
поля один гол відквитали, але

на більше їх не вистачило.
«Волинь» іде на зимову перерву, маючи три незіграних
поєдинки першого кола. Матч
4-го туру «Миколаїв» — «Волинь» перенесено на 30 травня 2021 року, гру 14-го туру
«Волинь» — «Прикарпаття» —
на 12 травня, а зустріч 15-го
туру «Чорноморець» — «Волинь» — на 12 березня.
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 16-й тур.
«Верес» (Рівне) — «Оболонь» (Київ) — 1:0 (Віталій
Тимофієнко, 61 хв.)
Рівненський «Верес» здобуває четверту поспіль перемогу й з урахуванням перенесених поєдинків іде на тривалу
зимову перерву потенційним
лідером першості. Після перемоги над «Волинню» у 13му турі рівняни брали по три
очки і в двох наступних матчах,
які лучани пропускали.

Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 14-й
тур. «Авангард» (Краматорськ) — «Верес» (Рівне) —
1:2 (0:1 — Михайло Шестаков, 59 хв.; 1:1 — Олексій
Лобов, 73 хв.; 1:2 — Михайло
Шестаков, 87 хв.)
Дубль Михайла Шестакова
(вже другий у сезоні!) приніс
«Вересу» перемогу над «Авангардом» у далекому Краматорську.
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 15-й тур.
«Верес» (Рівне) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні) — 3:0 (1:0 — Роберт Гегедош, 13 хв. (з пенальті);
2:0 — Геннадій Пасіч, 21 хв;
3:0 — Роберт Гегедош, 49 хв.)
Переможну ходу рівняни продовжили в поєдинку
із на той момент безпосереднім сусідом по турнірній
таблиці, «Гірником-Спортом»

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
15 10 1
14 9 3
«Верес» (Рівне)
«Чорноморець» (Одеса)
14 8 4
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 15 8 2
«Металіст 1925» (Харків)
15 7 4
«Миколаїв» (Миколаїв)
15 7 4
«Волинь» (Луцьк)
13 7 3
«Оболонь» (Київ)
14 7 1
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
13 6 2
«Полісся» (Житомир)
14 5 4
«Нива» (Тернопіль)
16 4 6
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
16 5 3
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 14 4 1
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
13 3 3
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
14 2 2
«Кристал» (Херсон)
15 1 1

П
4
2
2
5
4
4
3
6
5
5
6
8
9
7
10
13

М
29-13
22-8
22-10
25-21
12-12
26-12
18-12
24-14
16-13
15-14
18-25
15-23
14-28
9-19
9-27
11-34

О
31
30
28
26
25
25
24
22
20
19
18
18
13
12
8
4

У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») — 8 голів (6 — з пенальті) та Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт») — 7 (4).
із Горішніх Плавнів. Цього разу
дублем (теж уже вдруге!) стрілив Роберт Гегедош. Ще один
гол — на рахунку Геннадія Пасіча.
Чемпіонат України з футболу, Друга ліга А. 12-й тур.
«Волинь-2» (Луцьк) –
«Буковина» (Чернівці) –
1:0 (Богдан Кобзар, 45+3 хв.).
Тим часом фарм-клуб «Волинь-2» здобув мінімальну

перемогу над чернівецькою
«Буковиною» і пішов на тривалі зимові канікули.
В 11 зіграних поєдинках
«Волинь-2» набрала
10 очок (три перемоги, одна
нічия, сім поразок) і посідає
у турнірній таблиці восьме
місце.
Змагання в Другій лізі відновляться аж у другій половині
березня. n
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n Легенда спорту
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n Життя, як серіал
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Фото pixabay.com.

Старий чорт
на прізвисько
Золотий хлопчик
Попри силу-силенну пекельних
гріхів, Дієго Армандо Марадона
точно заслужив на місце
у футбольному Раю

«Я тисячі разів просила, вимагала, плакала, не розмовляла з ним.
А він не розуміє, в чому справа».

І чому розлучились?
Закінчення. Початок на с. 28

каву і робив бутерброд, а потім чомусь вирішив, що те все
мусить робити дружина. Пробував Машу будити, вона ж
о шостій навіть очі відкрити
не могла. Тому Стас знайшов
оригінальний спосіб Машу
піднімати з ліжка. Щойно сам

Анна КОРОЛЬОВА
Клавдія Вільяфанья була єдиною офіційною дружиною в житті Дієго Марадони. Разом вони прожили
чверть століття і виховали двох доньок. Якось футболіста запитали, чи доводилося зраджувати жінці.
Відповідь була категоричною: «Жодного разу! А якби щось і було, хіба б я вам про те сказав?».
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

листопада не стало Дієго Армандо
Марадони. Футбольний геній, зоряний час якого припав на 1980-ті, відійшов невдовзі після свого 60-річчя (ювілей
аргентинець відсвяткував 30 жовтня).
Марадона був ще тим жучиськом. Жменями нюхав кокаїн. Зводив з розуму натовпи
жінок. Не визнавав своїх позашлюбних дітей. Влаштовував грандіозні скандали тощо.
Одним словом, чортзна-що, а не чоловік.
Але Футбол у виконанні цього Майстра
був справжнісіньким мистецтвом, на тлі якого усі ті гріхи відверто тьмяніли.
Коли 30 жовтня 1960 року дружина Дієго Марадони-старшого Дальма Сальвадора Франко
подарувала йому сина, радості 33-річного чоловіка не було меж. Адже у сім’ї мельника та домогосподарки на той момент уже підростали
чотири донечки.
Згодом цей малий виросте в справжнісіньку
легенду й увійде в історію футболу під прізвиськом Золотий хлопчик.
За 10 днів до свого 16-ліття Марадона вже
дебютував за основний склад «Аргентінос Хуніорс», а в 20 перебрався в один із двох грандів
аргентинського футболу — «Бока Хуніорс».
Проте вже тоді було зрозуміло: переїзд
Дієго до Європи не забариться. І 1982-го він
опиняється в «Барселоні». Трансфер Марадони — 8 мільйонів «баксів» — став найдорожчим
на той момент у світовому футболі. А зарплата
аргентинця в каталонському клубі мала становити 200 тисяч на рік. Смішні гроші, як для зірок
сучасного футболу. Та що там для зірок — навіть
Віктор Коваленко за такі «копійки» нині б не погодився не те що грати, а й навіть гріти своєю
дупою лаву запасних донецького «Шахтаря»!
А Марадона таки Грав — спочатку за «Барселону», згодом за італійський «Наполі». А ще,
звісно, за збірну Аргентини! Саме стараннями
Дієго Армандо «альбіселесте» здобули своє
друге золото на чемпіонатах світу. А чого вартий
надпринциповий чвертьфінал того «мундіалю»
між збірними Аргентини та Англії! Перемогу латиноамериканцям (з рахунком 2:1) тоді приніс
дубль чорнявого коротуна — і обидва його голи
увійшли в історію світового футболу. Перший —
під назвою «Рука Бога», другий — як «Гол століття».
Цікаво, що Марадона забив їх невдовзі після
перерви — з інтервалом у якихось чотири хвилини. З того приводу навіть жартували: мовляв,
аргентинці того разу «підклали» своєму лідерові
під час перерви в роздягальні не одну пишногруду дівчину, а відразу двох. Смішки смішками,
а залежність Дієго від регулярного «секс-допінгу» — мало не доконаний факт. Подейкують, що
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під час виступів за «Наполі» найкращі борделі
Неаполя щодня «організовували» футбольній
зірці п’ятьох — щоразу нових — повій! Високої
моралі у цьому, звісно, не було. А ось результат — був! Роки виступів за клуб цього маленького секс-гіганта (1984–1991) в історії «Наполі»
офіційно названі «ерою Марадони», адже саме
на цей період припадають обидва чемпіонства
«маленьких віслюків» у Серії А.
Після завершення кар’єри гравця Дієго Марадона намагався перекваліфікуватися на тренера. Зокрема, очолював збірну Аргентини
на ЧС-2010. Екстравагантний коуч відразу заявив, що вірить у свою команду навіть більше,
ніж у збірну зразка 1986 року. Також Дієго Армандо наголошував на надзвичайній корисності
для футболістів під час «мундіалю» регулярного
сексу та кількох келихів вина на день. А ще Ма-

що під час виступів
« Подейкують,
за «Наполі» найкращі борделі
Неаполя щодня «організовували»
футбольній зірці п’ятьох —
щоразу нових — повій! Високої
моралі у цьому, звісно, не було.
А ось результат — був!

»

радона пообіцяв пробігтися голяка центром
Буенос-Айреса після того, як збірна Аргентини повернеться додому із третім у своїй історії
чемпіонством.
Щоправда, у чвертьфіналі команда Марадони «влетіла» збірній Німеччині з рахунком
0:4 — після чого фахівця-новатора у серйозні
футбольні проєкти більше не кликали. У не надто серйозні — бувало. Так, 2018 року Дієго Армандо підписав трирічний контракт і обійняв
посаду голови правління… клубу «Динамо»
зі славного українського міста Берестя (яке нині
під назвою Брест перебуває у складі Білорусі).
Однак невдовзі після підписання того контракту
(і, ймовірно, одержання сякого-такого авансу)
Марадона чкурнув на рідну Буенос-Айрещину — відтоді наші браття-сябри більше його
не бачили.
Одним словом, новопреставлений був неабияким чортякою. Якщо кокаїн — то жменями, якщо жінок — то батальйонами, якщо бити
кривдникам голови — то лише повними склянками віскі (було!), якщо дістали журналісти —
то розганяти з рушниці тільки бойовими (і таке
було!)…
…А якщо грати у футбол — то робити це так,
щоб світ без жодних застережень пробачив тобі
усі ті гріхи і навіть після смерті у 60 років продовжував називати Золотим хлопчиком. n

ити молоді переїхали
окремо в подаровану
Стасовими батьками
трикімнатну квартиру. Зробили
гарний ремонт, купили машину,
з’їздили на відпочинок. А тут
ось! Маша з речами і зі сльозами на очах повернулась у батьківський дім.
Спочатку відмовлялась
будь-що пояснювати. Але мама
на те й мама, таки випитала.
А тепер, почувши все і від душі
насміявшись, почала переконувати доньку, аби та передумала і повернулась до чоловіка.
Але що далі, то більше розуміла: тут не до сміху.
— Ти чого, доню? — вмовляла Катерина Семенівна. — Таких чоловіків удень зі свічкою
не знайдеш, а ти розлучатись
надумала. І причина яка? Сміх
та й годі!
А Маша, ковтаючи сльози, дивилась на матір і стояла
на своєму:
— Завтра несу заяву. Те, що
він зі мною щодня робить,
не гідне чоловіка.
Виявилося, Стас — рання
пташка. Оскільки він спочатку
у військовому училищі, а потім
і в інституті навчався, то вставав одразу після того, як розплющував очі. Маша ж — сова.
Могла до ранку писати курсову, тому прокинутись о шостій
для неї непросто. Та й навіщо?
Стас спочатку сам собі варив
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відмовлялась
« Спочатку
будь-що пояснювати.
Але мама на те й мама,
таки випитала. А тепер,
почувши все і від душі
насміявшись, почала
переконувати доньку,
аби та передумала
і повернулась
до чоловіка.

»

прокинеться — Машу ніби випадково скидає на підлогу.
— У нас усе прекрасно.
Кращого чоловіка важко й уявити. Але ось цей ранковий
ритуал пробудження… Я тисячі разів просила, вимагала,
плакала, не розмовляла з ним.
А він не розуміє, в чому справа.
Мовляв, саме так його ранком
вставати і привчили. І хіба так
важко зварити чоловікові каву
і відправити його на роботу!
Далі спи хоч цілий день.
…Молоді таки розлучились
попри всі намагання батьків їх
помирити. Катерина Семенівна
з донькою досі не розмовляє.
— Це ж треба — через таку
дрібницю такого чоловіка втратити? n
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ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ В ПОЛЬЩІ
НА М’ЯСОКОМБІНАТІ

ДОВЕЗЕННЯ ДО МІСЦЯ
РОБОТИ, ДВОРАЗОВЕ
ХАРЧУВАННЯ,
ПРОЖИВАННЯ —
ЗА РАХУНОК РОБОТОДАВЦЯ.

ЗАРОБІТНА ПЛАТА —

100–120 грн/год.
Тел.: (066) 67 92 077,
(097) 19 01 915.

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

S U D O K U
Правила нескладні: заповніть
порожні клітинки цифрами від 5 7
1 до 9 так, щоб у кожному рядку
і кожному стовпчику не було
двох однакових цифр.
5
Cклав Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
9 8
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ 26 ЛИСТОПАДА

Анекдоти

тихо шепотіла: «Господи, допоможи мені
купити тільки те, за чим я прийшла».
:)) :)) :))

:)) :)) :))

— Опишіть своє ставлення до алкоголю одним словом.
— Буду.
:)) :)) :))

Тел. 096 4010108.

3
4

СЕРЕДА, 9 ГРУДНЯ

Жінка стояла перед входом на ринок і

— Дорогий, я купила шовк, щоб пошити тобі нову краватку!
— А навіщо так багато?
— Нічого… Із залишків пошиємо мені
нове плаття.

Програма телепередач на 7 — 13 грудня
ПОНЕДІЛОК, 7 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрівка.
Україна 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:30 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:25
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Т/с «Максиміліан і
Марія Бургундська» 17:30
Д/с «Дика планета» 19:00
Жеребкування UEFA до
Чемпіонату світу FIFA- 2022
19:25 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
21:35 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»

1+1
06:00 «ТСН-Тиждень»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя відомих людей
2020»
13:10, 14:20, 15:25 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Рідня»
22:45 «Гроші 2020»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 09.35,
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 10.35,
12.25 Т/с «Детектив Ренуар»
12.00 «Новини» 15.45
«Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
00.00 Т/с «Головний калібр»
02.40 Т/с «Несолодка
пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»

23:30 Т/с «Невідправлений
лист»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30 Т/с «Доктор Хаус»
07:10 Т/с «Комісар Рекс»
09:00 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Громадянська оборона
05:55, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
10:50 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-6»
13:15 Х/ф «ЗАГИБЕЛЬ ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
15:00, 16:15 Х/ф «2012»
20:20 Теорія змови
21:25 Т/с «Пес-6»
22:35 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
09:00 Le Маршрутка
10:00, 19:00 Супер Топмодель по-українськи
16+
12:20 Х/ф «ТЕМНИЙ
ЛИЦАР»
15:40 Х/ф «ТЕМНИЙ
ЛИЦАР:
ВІДРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ»
21:20 Х/ф
«ШИБАЙГОЛОВА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.35, 01.50 Правда життя
09.45, 00.40 Речовий доказ
10.55, 17.50 Дикі тварини
11.55, 15.50 Під іншим кутом
12.55 Війна всередині нас
13.50, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.50 Вирішальні битви
2 світової
16.50, 23.40 Зроби або
помри
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
21.50 Вуличний геній
22.40 Дива природи
02.50 Бандитський Київ
05.20 Містична Україна

ВІВТОРОК, 8 ГРУДНЯ

08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12:25 Х/ф «ЛЮБОВНИЙ
МЕНЕДЖМЕНТ»
14:15, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:15 «Орел і Решка.
Морський сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива
світу 2»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:40 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:50 «Загублений світ»
14:40 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
16:45 Х/ф «211»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22:25 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ювентус - Торіно.
Чемпіонат Італії 07:45 Журнал
Ліги чемпіонів 08:15 Колос
- Олександрія. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч
12:00 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії 13:50 Десна
- Ворскла. Чемпіонат України
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:00 Сампдорія - Мілан.
Чемпіонат Італії 17:45 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 18:15
Шахтар - Минай. Чемпіонат
України 20:00 Монпельє
- ПСЖ. Чемпіонат Франції
21:40 LIVE. Фіорентина Дженоа. Чемпіонат Італії 23:40
Чемпіонат Італії. Огляд туру

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «МЕРІ ШЕЛЛІ
ТА МОНСТР
ФРАНКЕНШТЕЙНА»
(16+)
23.30 Одного разу в Одесі

НТН

05.00 «Top Shop» 05.15 Т/с
«Запороги» 07.05, 16.50,
20.50 «Випадковий свідок»
07.40 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 10.45,
22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 14.45
К-1
«Речовий доказ» 18.20
06:30 «TOP SHOP»
«Свідок. Агенти» 19.30
08:00 М/с «Юху та його друзі» «Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрівка.
Україна 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:35 Спорт 15:20 Країна
пісень 16:30 Т/с «Максиміліан
і Марія Бургундська» 17:30
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
21:45 #ВУКРАЇНІ 22:10
Д/ц «Суперчуття» 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»

1+1
06:00 «Життя відомих людей
2019»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15, 14:45
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Рідня»
22:45 «Майже колишні»

ІНТЕР
05.25, 06.05, 22.10
«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 2» 12.25 Т/с
«Пані Фазілет і її доньки»
14.20, 15.15 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00,
03.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» 00.00 Т/с «Головний
калібр» 02.30 Т/с «Несолодка
пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»

21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:05 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:00, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Теорія змови
11:10, 13:15 Х/ф
«ПІДРИВНИКИ»
14:05, 16:15 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ЕПІДЕМІЯ
СТРАХУ»
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:10, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
09:45, 17:20 «Загублений
світ»
13:50 Х/ф «БАНДИТКИ»
15:40 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22:35 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1

06:00, 20:30 Журнал Ліги
чемпіонів 06:30 Десна Ворскла. Чемпіонат України
08:15 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:45 Футбол NEWS 10:20
Шахтар - Минай. Чемпіонат
України 12:10 «Великий
НОВИЙ КАНАЛ футбол» 13:50 Монпельє
- ПСЖ. Чемпіонат Франції
06:00, 07:15 Kids’ Time
16:00 Маріуполь - Динамо.
06:05 М/с «Том і Джеррі»
Чемпіонат України 17:50
07:20 Вар’яти 12+
Чемпіонат Італії. Огляд туру
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
18:45 Ювентус - Торіно.
11:30 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ Чемпіонат Італії 21:00, 23:55
В ЗАХВАТІ»
«Ніч Ліги чемпіонів» 21:50 LIVE.
13:20 Суперінтуїція 12+
Динамо (К) - Ференцварош.
15:00 Хто зверху? 12+
Ліга чемпіонів УЄФА
17:00, 19:00 Кохання на
виживання 16+
ТЕТ
21:00 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
06.00 ТЕТ Мультиранок
23:00 Х/ф «П’ЯТА
08.15, 18.15, 20.15 Одного
КАТЕГОРІЯ»
разу під Полтавою

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.45, 01.50 Правда життя
09.45, 00.40 Речовий доказ
10.55 Сіяя: з нами у дику
природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.55 Вирішальні битви
2 світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або
помри
17.55 Дикі тварини
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.35 Україна: забута історія
04.50 Містична Україна

10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «КЕЙТ І ЛЕО»
23.30 Одного разу в Одесі

НТН
05.50 Т/с «Запороги» 07.55,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
Х/ф «ТАЄМНИЦЯ «ЧОРНИХ
ДРОЗДІВ» 10.50, 22.30 Т/с
«Морський патруль» (16+)
12.50 «Свідок. Агенти» 14.40
«Речовий доказ» 18.20
«Будьте здоровi» 19.30
«Легенди карного розшуку»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрівка. Україна
06:35 М/с «Попелюшка» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
09:30 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35, 23:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Т/с «Максиміліан і Марія
Бургундська» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:55 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Тваринна зброя»
21:45 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:10
Д/ц «Суперчуття» 23:40 Д/ц
«Боротьба за виживання»

1+1
06:00 «Життя відомих людей
2019»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 14:15, 14:45
«Міняю жінку»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:45 Т/с «Рідня»
22:45 «Світ навиворіт. 10 років.
Ювілейний випуск»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «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 2» 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
14.20, 15.20 «Речдок» 16.15
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 00.00 Т/с
«Головний калібр» 02.20 Т/с
«Несолодка пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з детективом»
23:30 Т/с «Обираючи долю»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:50 Т/с «Доктор Хаус»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
08:30 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Про що мовчать жінки»
16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
11:10, 13:10 Х/ф «КРИКУНИ»
13:55, 16:10 Т/с «Пес»
16:25 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
20:20 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»

07:20 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
11:20 Х/ф «Я, РОБОТ»
13:40 Хто проти блондинок 12+
15:20 Хто зверху? 12+
17:20, 19:00 Діти проти зірок
20:40 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
23:20 Х/ф «ВІДЬМИ З
СУГАРРАМУРДІ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.05, 01.50 Правда життя
09.45, 00.40 Речовий доказ
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у дику
природу
11.55 Під іншим кутом
12.55 Там, де нас нема
13.55, 19.50 Cекретні
матеріали давнини
14.55 Вирішальні битви
2 світової
15.55, 21.50 Вуличний геній
16.55, 23.40 Зроби або помри
18.55 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
22.40 Дива природи
02.45 Таємниці кримінального
світу
05.20 Смарт-шоу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
14:00, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15:00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
21:10 «Орел і Решка. Дива Світу
2. Невидане»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:50 Х/ф «ЛЕДІ КРИВАВИЙ
БІЙ»
09:50, 17:15 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА»
15:25 Х/ф «ЛЮДИНА
ПРЕЗИДЕНТА-2»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22:30 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1
06:00 Олімпік - Рух. Чемпіонат
України 07:45 Журнал Ліги
Європи 08:15 Лейпциг МЮ. Ліга чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS 10:20 Лаціо - Брюгге.
Ліга чемпіонів УЄФА 12:05
Шахтар - Минай. Чемпіонат
України 13:50 «Ліга чемпіонів.
ONLINE» 16:00, 18:40 «Ніч Ліги
чемпіонів» 16:50 Динамо (К) Ференцварош. Ліга чемпіонів
УЄФА 19:15 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 19:25 Топ-матч
19:40 LIVE. Аякс - Аталанта.
Ліга чемпіонів УЄФА 21:50
LIVE. «Ліга чемпіонів. ONLINE»
23:55 Ман Сіті - Марсель. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
МИСЛИВЕЦЬ» (16+)
23.45 Одного разу в Одесі

НТН
05.50 Т/с «Запороги» 07.55,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
Х/ф «ІЗ ЖИТТЯ НАЧАЛЬНИКА
КАРНОГО РОЗШУКУ»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Таємниці
кримінального світу» 14.35
«Речовий доказ» 18.20 «Вартість
життя» 19.30 «Легенди карного
розшуку»

ЧЕТВЕР, 10 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрівка.
Україна 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:35 Спорт 15:20 Країна
пісень 16:30 Т/с «Максиміліан
і Марія Бургундська» 17:30
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Дикі тварини» 19:55
Д/ц «Тваринна зброя» 21:45
Схеми. Корупція в деталях
22:10 Д/ц «Суперчуття»
23:40 Д/ц «Боротьба за
виживання»

1+1
06:00 «Життя відомих людей
2019»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:25 «Життя відомих
людей 2020»
11:25, 12:20, 14:20, 14:45
«Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Жінка»
19:00 «Секретні матеріали
2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Рідня»
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
05.25, 22.10 «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 2»
12.25 Т/с «Пані Фазілет і її
доньки» 14.20, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00,
03.15 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»

21.00 Т/с «Речдок. Особова
справа» 00.00 Т/с «Головний
калібр» 02.30 Т/с «Несолодка
пропозиція» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Реальна містика
12:45 Агенти справедливості
12+
14:45, 15:30 Історія одного
злочину 16+
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Роман з
детективом»
23:20 Слідами

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 Т/с «Доктор Хаус»
07:15 Т/с «Комісар Рекс»
09:15 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
13:05, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Колір
пристрасті»
23:05 Х/ф «НІКОНОВ І КО»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:15 Х/ф
«БАДЬОРІСТЬ ДУХІВ»
14:10, 16:15 Т/с «Пес»
16:50 Х/ф «ОДНОГО РАЗУ
ПОРУШИВШИ
ЗАКОН»
20:20 Антизомбі

П’ЯТНИЦЯ, 11 ГРУДНЯ
21:25 Т/с «Пес-6»
22:40 Т/с «Фантом»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20, 13:00 Вар’яти 12+
09:00 Т/с «Бібліотекарі»
10:10 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
ЧУДОВИСЬКО»
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «АЛІСА В КРАЇНІ
ЧУДЕС»
23:30 Х/ф «АЛІСА В
ЗАДЗЕРКАЛЛІ»

10:10, 17:15 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «ЛЬОДОВИКОВИЙ
ПЕРІОД»
15:00 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Ментівські війни.
Київ»
22:30 Т/с «Кістки-6»

ФУТБОЛ-1

06:00, 13:20, 19:15 Журнал
Ліги Європи 06:30 Динамо (К)
- Ференцварош. Ліга чемпіонів
УЄФА 08:15 Аякс - Аталанта.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
МЕГА
15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Ман Сіті - Марсель. Ліга
06.00 Бандитський Київ
08.25, 01.50 Правда життя
чемпіонів УЄФА 12:10 Огляд
09.35, 00.40 Речовий доказ
вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
10.45, 17.50 Сіяя: з нами у
13:05 Топматч 13:50 «Ліга
дику природу
чемпіонів. ONLINE» 16:00,
11.45 Під іншим кутом
18:40 «Ніч Ліги чемпіонів»
12.45 Там, де нас нема
16:50 Інтер - Шахтар. Ліга
13.45, 19.50 Cекретні
чемпіонів УЄФА 19:40 LIVE.
матеріали давнини
Наполі - Сосьєдад. Ліга Європи
14.45 Вирішальні битви Другої УЄФА 21:50 LIVE. Тоттенгем світової
Антверпен. Ліга Європи УЄФА
15.50, 21.50 Вуличний геній
23:55 Гоффенгайм - Гент. Ліга
16.50, 23.40 Зроби або помри
Європи УЄФА. Прем’єра
18.50 Підроблена історія
20.50 Бойові кораблі
ТЕТ
22.40 Дива природи
06.00
ТЕТ
Мультиранок
02.50 Ризиковане життя
08.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
К-1
10.15 Країна У
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі» 11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг» 12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
10:35 Т/с «Мисливці за
13.15, 15.15 4 весілля
реліквіями»
14.15, 16.15 Панянка-селянка
14:10, 22:10 «Орел і Решка.
21.15 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ І
Навколо світу»
СНІГОВА КОРОЛЕВА»
15:10 «Орел і Решка.
23.30 Одного разу в Одесі
Морський сезон»
18:10 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
19:10 «Орел і Решка. Дива
Світу 2. Невидане»
20:10 «Орел і Решка. Дива
світу»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Т/с «Ласко»
08:25 Х/ф «ПОТОП»

НТН
05.45 Т/с «Запороги» 07.50,
16.50, 20.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ЕШЕЛОН»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
патруль» (16+) 12.50 «Вартість
життя» 14.45 «Речовий доказ»
18.20 «Правда життя» 19.30
«Легенди карного розшуку»

06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:45
Новини 07:10 М/с «Чорний
пірат» 08:05, 16:30, 19:25
Д/ц «Тваринна зброя» 09:05
Відтінки України 09:40
Музеї. Як це працює 10:10,
22:00 Х/ф «ПЕРЕДЧУТТЯ»
12:00 Д/ц «Історії вулканів»
12:40 Біатлон. Кубок світу. IIІ
етап. Естафета 4х6 км, жінки
14:00 UA Фольк. Спогади
15:05 Телепродаж 15:40
Біатлон. Кубок світу. IIІ етап.
Гонка переслідування 12,
5 км, чоловіки 17:35 Х/ф
«АПОСТОЛ ПАВЛО: ДИВО НА
ШЛЯХУ В ДАМАСК» 20:25
Д/ц «Дикі тварини» 21:25 Д/с
«Неймовірні винаходи»

1+1
05:15, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
20:15 «Чистоnews 2020»
20:20 «Жіночий квартал»
22:20 «Вечірній квартал»
23:15 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
05.15 Мультфільм 05.55
«Слово Предстоятеля» 06.05
Х/ф «ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ»
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.10 Х/ф
«ВИСОТА» 13.00 Х/ф «ВЕСНА
НА ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ» 15.00,
20.30 Т/с «Заради кохання
я все зможу!» 20.00, 02.15
«Подробиці» 22.00 «Бенефіс
Ірини Аллегрової» 00.40 Х/ф
«ЧОРТОВЕ КОЛЕСО» 02.45
«Орел і Решка. Шопінг» 03.50
Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
08:30 Т/с «Я тебе знайду»
12:30, 15:20 Т/с «Втрачені
спогади»
16:50, 21:00 Т/с «Другий
шанс»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Відчинене
вікно»

18:50 Х/ф «Я - НОМЕР
ЧОТИРИ»
21:00 Х/ф «ЗАГІН
САМОГУБЦІВ»
23:40 Х/ф «МОНСТРИ
2: ТЕМНИЙ
КОНТИНЕНТ»

МЕГА

06.00 Бандитський Київ
07.15, 01.00 Містична Україна
08.15 Прихована реальність
09.10 Україна: забута історія
СТБ
10.05 Речовий доказ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
11.15, 23.00 Cекретні
05:50, 10:55 Т/с «Колір
матеріали давнини
пристрасті»
15.15, 21.00 Зроби або помри
07:55 «Неймовірна правда про 17.15 Вуличний геній
зірок»
18.15 Брама часу
17:00, 22:30 «Хата на тата»
01.45 Підроблена історія
12+
19:00 «МастерШеф» 12+
К-1

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Т/с «Копи
на роботі»
07:15 Скетч-шоу «На трьох»
16+
10:20, 13:00 Т/с «Пес»
13:50 Т/с «Пес-6»
16:40 Х/ф «ЕЛІЗІУМ»
19:10 Х/ф «НА МЕЖІ
МАЙБУТНЬОГО»
21:30 Х/ф «ОБЛІВІОН»
23:45 Х/ф «КРИКУНИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
07:50, 10:00 Орел
і Решка
12:10 Le Маршрутка
13:10 Хто зверху? 12+
15:10 М/ф «Том і Джеррі:
Форсаж»
16:50 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»

11:10 Кохання на виживання
«Подробиці тижня» 21.00
Ток-шоу «Мир і війна» 03.20
16+
«Чекай на мене. Україна» 04.45 12:10 Аферисти в мережах
«Телемагазин»
16+
14:20 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА»
УКРАЇНА
17:10 Х/ф «ЕЛЕКТРА»
19:10 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
21:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
Україною
ДЕСАНТ»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
23:40 Х/ф «МОНСТРИ»
19:00 Сьогодні
09:30 Т/с «Виклик»
МЕГА
13:35, 15:30 Т/с «Вірна
06.00 Бандитська Одеса
подружка»
08.35, 01.50 Правда життя
18:00 Гучна справа
09.45, 00.40 Речовий доказ
20:10 Ток-шоу «Говорить
10.55, 17.55 Сіяя: з нами у
Україна»
дику природу
21:00 Свобода слова Савіка
11.55, 13.55, 19.50, 23.40
Шустера
Cекретні матеріали давнини

СТБ

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
1+1
05:40 Т/с «Коли ми вдома.
05:10 «Світське життя. 2020»
Нова історія»
06:00 «Життя відомих людей
06:35, 19:00, 22:50
2019»
«Холостячка Ксенія
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Мішина» 12+
«Сніданок з 1+1»
10:10, 23:00 «Як вийти заміж»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16+
14:00, 16:45, 19:30 ТСН: 11:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
«Телевізійна служба
14:30, 17:30, 22:00 «Вікнановин»
Новини»
09:25, 10:25, 11:25, 12:20
«Життя відомих людей
ICTV
2020»
05:35 Громадянська
13:00, 14:20, 15:35 «Великі
оборона
випуски з А.Птушкіним» 06:30 Ранок у великому місті
17:10 Т/с «Жінка»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
19:00 «Секретні матеріали
Факти
2020»
09:15, 19:20 Надзвичайні
20:35 «Чистоnews 2020»
новини
20:45 «Ліга сміху 2020»
10:10 Антизомбі
22:45 «Вечірній квартал»
11:10, 13:15, 17:00 Скетч-шоу

ІНТЕР
05.25, 23.00 «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 2» 12.25
Т/с «Пані Фазілет і її доньки»
14.20, 15.20, 00.55 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 01.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00

«На трьох» 16+
13:50 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
15:00, 16:15, 20:10 Дизельшоу 12+
23:00 Скетч-шоу «На трьох-8»
16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Вар’яти 12+
08:50 Суперінтуїція 12+

21:15 Х/ф «ВОРОТА
ТЕМРЯВИ»
23:05 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:10, 21:25 Топматч
06:10 Аякс - Аталанта.
Ліга чемпіонів УЄФА 08:20
Гоффенгайм - Гент. Ліга Європи
УЄФА 10:00, 15:40, 22:30
Футбол NEWS 10:20, 23:20
Тоттенгем - Антверпен. Ліга
Європи УЄФА 12:05 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА
13:00 Наполі - Сосьєдад. Ліга
Європи УЄФА 14:45 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16:00 Брага - Зоря.
12.55 Там, де нас нема
14.55 Вирішальні битви Другої Ліга Європи УЄФА 17:50
«Шлях до Гданська» 18:30,
світової
20:55 «Тур ONLINE» 18:55
15.55, 21.50 Вуличний геній
LIVE. Олімпік - Львів. Чемпіонат
16.55 Зроби або помри
18.55 Підроблена історія
України 21:40 Огляд матчів.
20.50 Бойові кораблі
Ліга Європи УЄФА 22:50
22.40 Дива природи
Чемпіонат Італії. Передмова
02.50 Скарб.UA
до туру

К-1

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «БУНТАРКА»
13:00, 22:10 «Орел і Решка.
Навколо світу»
14:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
18:00 «Орел і Решка. Дива
світу»
19:00 М/ф «Вартовий Місяця»
20:25 М/ф «Планета 51»
23:10 Т/с «Я - зомбі»

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 18.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
10.15 Країна У
11.15, 19.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний
сезон
13.15, 15.15 4 весілля
14.15, 16.15 Панянка-селянка
21.15 Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З
ТОБОЮ»
23.30 Одного разу в Одесі

2+2

НТН

05.50 Т/с «Запороги» 07.50,
06:00 «Джедаі 2019»
17.30, 20.50 «Випадковий
06:20 Т/с «Ласко»
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
07:15 Т/с «Ментівські війни.
19.00, 22.00 «Свідок» 09.00
Київ»
11:15, 17:15 «Загублений світ» Х/ф «ЦЕ БУЛО В РОЗВІДЦІ»
10.50, 22.30 Т/с «Морський
15:15 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
патруль» (16+) 12.50 «Правда
ТЕОРІЯ ХАОСУ»
життя» 14.40 «Речовий
18:15 «Спецкор»
доказ» 16.50 «Наші права»
18:50 «Джедаі»
18.20 «Таємниці світу» 19.30
19:25 Х/ф «БЮРО
«Легенди карного розшуку»
ЛЮДЯНОСТІ»

НЕДІЛЯ, 13 ГРУДНЯ

СУБОТА, 12 ГРУДНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 Книга-мандрівка.
Україна 06:35 М/с
«Попелюшка» 07:00, 08:00,
09:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:20
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:50, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Гранд
готель» 11:25 Телепродаж
12:25 Біатлон. Кубок світу.
IIІ етап. Спринт 7 км, жінки
15:15 Біатлон. Кубок світу. IIІ
етап. Спринт 10 км, чоловіки
16:40, 23:45 Д/ц «Боротьба за
виживання» 17:25 VoxCheck
17:30 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Дикі тварини» 19:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 21:35 Спорт
21:45 «Я - Брюс Лі»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:10 М/ф «Вартовий
Місяця»
12:50 М/ф «Планета 51»
14:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
08:50 «Джедаі 2020»
09:50 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «У ПОШУКАХ
БУРШТИНОВОЇ
КІМНАТИ»
15:00 Х/ф «ХРАМ
ЧЕРЕПІВ»
16:55 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Колос»
19:00 Х/ф «СЛЬОЗИ
СОНЦЯ»
21:15 Х/ф «ВЕСЕЛІ
КАНІКУЛИ»
23:15 Х/ф «БОЙОВІ ПСИ»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Олімпік - Львів.
Чемпіонат України 07:45, 15:10
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 08:15 Наполі - Сосьєдад.
Ліга Європи УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Інтер - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА 12:15, 17:55
Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 13:10 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА 13:20 Брага
- Зоря. Ліга Європи УЄФА
15:55 LIVE. Кротоне - Спеція.
Чемпіонат Італії 18:50 Топматч
18:55 LIVE. Торіно - Удінезе.
Чемпіонат Італії 20:55 Огляд
вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
21:40 LIVE. Лаціо - Верона.
Чемпіонат Італії 23:40 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА

06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:55
Новини 07:10 М/с «Чорний
пірат» 08:05 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 09:00
Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української греко-католицької
церкви 12:30 Недільна Свята
Меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30
Телепродаж 14:05 Біатлон.
Кубок світу. IIІ етап. Гонка
переслідування 10 км, жінки
14:55 Біатлон. Кубок світу.
IIІ етап. Естафета 4х7, 5
км, чоловіки 16:20 Студія
«Біатлон» 16:40 Т/с «Величні
Медичі» 20:00 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 22:00 Х/ф «БАУХАУЗ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.10 М/ф «Діномама»
12.45 Х/ф «ІНТУЇЦІЯ»
14.30 Х/ф «МЕРІ ШЕЛЛІ
ТА МОНСТР
ФРАНКЕНШТЕЙНА»
(16+)
16.45 Х/ф «КЕЙТ І ЛЕО»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Х/ф «КОХАННЯ ТА
ІНШІ ЛІКИ» (16+)

НТН
05.50 Х/ф «В ОСТАННЮ
ЧЕРГУ» 07.30 Х/ф «ХАЗЯЇН
ТАЙГИ» 09.05 Х/ф
«ЗНИКНЕННЯ СВІДКА»
10.45 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
ПЛАВАННЯ» 12.35 «Легенди
карного розшуку» 15.30
«Випадковий свідок» 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «ДАЧНА
ПОЇЗДКА СЕРЖАНТА
ЦИБУЛІ» 21.05 Х/ф «У БІГАХ»
(16+) 23.00 Х/ф «ГРІНГО»
(18+)

1+1
05:00, 19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30, 10:45 «Великі випуски з
А.Птушкіним 2»
11:50 «Світ навиворіт. 10 років.
Ювілейний випуск»
13:15 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації
2020»
21:00 Х/ф «Я, ТИ, ВІН, ВОНА»
23:00 Х/ф «DZIDZIO.
ПЕРШИЙ РАЗ»

ІНТЕР
05.35 Х/ф «ЗОРРО» 08.00
«Удачний проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Інше
життя» 12.00 Т/с «Речдок.
Особова справа» 16.50 Т/с
«Детектив Ренуар» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Великий
бокс. Владислав Сіренко Костянтин Довбищенко» 23.00

Х/ф «ЕКІПАЖ» 01.55 «Речдок» 11:00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
13:00 Х/ф «ДИВО-ЖІНКА»
УКРАЇНА
15:50 Х/ф «ЗАГІН
САМОГУБЦІВ»
06:50 Реальна містика
18:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ
09:15 Т/с «Роман з
МАЙБУТНЬОГО: СВІТ
детективом»
ЗА МЕЖАМИ»
17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
21:00 Х/ф «АКВАМЕН»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
23:50 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
Олегом Панютою
ДЕСАНТ»
23:00 Т/с «Відчайдушний
домогосподар»

МЕГА

СТБ
05:15 «Невідома версія.
Дівчата» 12+
05:55 Х/ф «ЖІНКА, ЯКА
СПІВАЄ»
07:50 Х/ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ»
09:40 «МастерШеф» 12+
13:00 «Хата на тата» 12+
15:00 «СуперМама»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:10 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+
23:10 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:35 Скарб нації
05:45 Еврика!
05:50, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Антизомбі
07:15 Теорія змови
08:10 Секретний фронт
09:10 Громадянська оборона
10:05, 13:00 Т/с «Розтин
покаже»
14:05 Х/ф «ОБЛІВІОН»
16:35 Х/ф «НА МЕЖІ
МАЙБУТНЬОГО»
21:20 Х/ф «22 МИЛІ»
23:05 Х/ф «ХОЛОДНА
ПОМСТА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Діти проти зірок
09:00 М/ф «Шпигуни під
прикриттям»

06.00 Бандитська Одеса
07.35, 01.00 Містична Україна
08.25 Прихована реальність
09.20 Україна: забута історія
10.15 Речовий доказ
11.25, 23.00 Cекретні
матеріали давнини
15.25, 21.00 Зроби або помри
17.25 Під іншим кутом
18.25 Брама часу
01.45 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 Х/ф «БУНТАРКА»
10:45 Х/ф «СТАТУС БРЕДА»
12:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:55 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «ВИКРАДЕННЯ
ЛІТАКА»
14:25 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»
16:15 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ
ВОГНЮ»
18:00 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА»
19:45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ ЕЙС
ВЕНТУРА-2: КОЛИ
ПРИРОДА КЛИЧЕ»
21:20 Х/ф «ЯМАКАСІ»
23:10 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:35 Топматч

06:10 Ланс - Монпельє.
Чемпіонат Франції 08:10 Брага
- Зоря. Ліга Європи УЄФА
10:00, 14:45, 23:00 Футбол
NEWS 10:20 Д/ф «...немає
другого Дніпра» 13:00 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра
13:30, 15:55 «Тур ONLINE»
13:55 LIVE. Інгулець - Шахтар.
Чемпіонат України 16:25
«Суперматчі». Ліга чемпіонів
УЄФА 16:45 «Суперматчі».
Ліга Європи УЄФА 16:55 LIVE.
Десна - Маріуполь. Чемпіонат
України 18:55, 23:20 Журнал
Ліги чемпіонів 19:25 LIVE.
Олександрія - Зоря. Чемпіонат
України 21:20 «Великий
футбол» 23:50 Кальярі - Інтер.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Норм та
Нестримні: Велика
пригода»
12.00 Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З
ТОБОЮ»
14.15 Х/ф «БІЛОСНІЖКА І
МИСЛИВЕЦЬ» (16+)
16.45 Х/ф «МИСЛИВЕЦЬ І
СНІГОВА КОРОЛЕВА»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Х/ф «СКІЛЬКИ У
ТЕБЕ?» (16+)

НТН
05.45 Х/ф «ОПІК» 07.45
«Слово Предстоятеля» 07.50
«Будьте здоровi» 08.25
«Страх у твоєму домі» 12.00
Х/ф «ДАЧНА ПОЇЗДКА
СЕРЖАНТА ЦИБУЛІ»
13.30 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 15.15 Х/ф
«ЧОРНИЙ ПРИНЦ» 17.05 Х/ф
«У БІГАХ» (16+) 19.00 Х/ф
«ІНТЕРДІВЧИНКА» 22.00 Х/ф
«СМЕРТЕЛЬНА СТЕЖКА»
(16+) 23.40 Х/ф «ГРІНГО»
(18+)

n На порозі зими

ОБВ’ЯЖІТЬ КРОНУ
ШПАГАТОМ
n Самородки із народу

Ратнівчанка сплела
20 тисяч виробів із лози
Вона вже 38 років займається декоративним мистецтвом лозоплетіння
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Фото з архіву Паші Чернухи
Чернухи.

П

— У цеху працювало до тридцяти
майстринь, — розповідає Паша Чернуха. — Після закриття фабрики жодна з них не займається лозоплетінням.
А я без цієї роботи не уявляю свого
життя. Люблю її, хоча вона важка. Колись на підприємстві все було механізовано, окрім плетіння, а тепер я все
роблю вручну.
— Пашо Андронівно, розкажіть,
де берете лозу і як у домашніх
умовах обробляєте її?
–Заготовляю лозу з вересня по травень, влітку вона крихка
і плести з неї нічого не можна. Нарізую прутики лише однорічні, шукаю їх попід каналами та над дорогами. У цьому мені дуже допомагає
чоловік, без якого стільки виробів
ніколи б не сплела. Побудували
невеличку літню кухню, яка мені
за майстерню, жартома називаю
вигляїї кабінетом. Процес обробки вигля
дає так: варю в спеціальному баку

прискіплива, вимоглива й до себе,
« Яй дуже
до інших. Зі мною важко працювати.
Мені потрібно, щоб виріб мав хорошу якість,
щоб був зроблений так, як я сказала.
Халтура в мене не проходить.

»

дві години, а далі, поки ще прутики
теплі, знімаю з кожного кору, лоза
тоді м’яка, еластична і легко піддається плетиву. Якщо заготовляю
лозу на літо, то варю її, сушу, а перед
плетінням замочую на ніч, щоб відкисла. Кошик має висохнути, потім
лакую і знову сушу — і лише тоді виріб готовий.
— Втомлюєтеся за роботою?
— І заморююсь, і відпочиваю одночасно, бо люблю це заняття. Подобається щось удосконалити, придумати.
— Які вироби плетете найчастіше і які найпопулярніші?
— Найбільше плету пасхальних кошиків, але стараюся і тут не повторюватися, щоб вони хоч чимось відрізнялися один від одного. Останнім часом
замовляють такі декоративні вироби,
як вулики, возики, криниці з відром для
встановлення на подвір’ї біля житлових
будинків, хатинки для Маші і Ведмедя,
корзини для дров, грибів, колиски для
немовлят, годинники тощо. Багато роблю ваз для квітів, цукерок, печива,
косметики, хлібниці, фруктовниці…
Всього до сорока найменувань.
— Цікаво, а всього скільки виробів сплели?
— Ой, багато. Це ж вісімнадцять
років працювала на фабриці «Веснянка» і вже до 20 літ, як займаюся цим
удома. Напевно, до двадцяти тисяч
зробила за весь час.
— Вам би учнів, помічників
мати…
— Я дуже прискіплива, вимоглива
й до себе, й до інших. Зі мною важко
працювати. Мені потрібно, щоб виріб
мав хорошу якість, щоб був зроблений так, як я сказала. Халтура в мене
не проходить. Але, правду сказати,
ніхто й не проситься ні в помічники,
ні в учні. Робота важка, навіть дуже важка та ще й брудна. Подивляться-подивляться, як працюю, і на цьому все закінчується. Я живу за принципом: краще
менше зроблю, але якісніше. Інакше
не можу. n

Ратнівська майстриня: «І втомлююся, і відпочиваю одночасно, бо цю роботу люблю».

КВАСОЛЯ З ГРИБАМИ В ГОРЩИКУ
Приготування. Квасолю замочити у воді на 6–10 годин, після чого
перебрати, добре промити, залити
свіжою водою і варити до готовності.

Фото foodandmood.com.ua.

Інгредієнти: 2 скл. квасолі,
квасолі
лі,
300 г печериць, 2 л води, 3 цибулини, 3 морквини, олія, сіль та перець за смаком.

О

n Домашня ферма

ЯКИХ
Я
КИХ К
КУРЕЙ
УРЕЙ
ЗАЛИШИТИ
НА УТРИМАННЯ
Підійшов час, коли курчата
вже виросли. Відтак постає
питання: яку птицю залишити
для годівлі, а яку вибракувати?
кщо молодих несучок у вас
забагато і ви вирішуєте, кого
з них вибрати для утримання,
зверніть увагу на наступне. Птахи повинні мати правильну будову
тіла, щільне оперення, жовті дзьоб
та ноги, а гребінь і мочки — яскраво-червоні. Кіль грудної кістки має
бути рівним, спина — широкою, живіт — м’яким, а клоака — великою
і вологою.
Ці ознаки свідчать про здоров’я
курей. Якщо ж є якісь відхилення,
то таких варто вибраковувати. Окрім того, пам’ятайте, що несучок
не рекомендують тримати більше
двох років.
Поспостерігайте за линькою.
Добрі кури починають скидати
пір’я у вересні, а через місяць-півтора цей процес уже закінчується.
Якщо ж вони почали линяти ще влітку і це триває хтозна-скільки, то таку птицю краще
вибракувати. n

Я

Сторінку підготував
вав
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.
2.

n Спробуйте — не пошкодуєте!

У дні Різдвяного посту, що
розпочався 28 листопада, ця
страва — справжня знахідка,
адже квасоля містить білки, що
за рівнем засвоюваності
оюваності
та харчовою цінністю
нністю
перевершують
ь
чимало сортів
м’яса і риби,
а також
вуглеводи,
амінокислоти,
практично всі
вітаміни і мінерали,
рали,
які потрібні людині
юдин
юд
и і

тож, наприкінці осені обв’яжіть крону шпагатом або
мідним дротом. Аби не пошкодити кору, підкладіть мішковину. Так захистите молоді деревця
від ушкоджень. n

Фото peta.org

аша Чернуха — єдина жінка
на Ратнівщині, яка виготовляє
вироби з лози. Вони є мало
не в кожній оселі земляків, особливо пасхальні кошики. А скільки їх
ще за межами області і навіть держави?! Як сувеніри вони їдуть у Німеччину, Польщу, Білорусь, Росію,
Америку, Канаду, інші країни. І що б
не зробила майстриня — все якісне
і гарне, бо інакше не може, не дозволяє совість.
За освітою Паша Андронівна — кухар. Та, пропрацювавши за спеціальністю деякий час, зрозуміла, що ця
робота — не для неї, і влаштувалась
на фабрику «Веснянка», в цех лозоплетіння. З перших днів відчула, що тепер
на своєму місці і займається тим, що
їй до душі. Ще при Радянському Союзі Паша Андронівна мала особистий
знак якості, яким марку
маркувала свій товар.

Гілки молодих плодових
дерев стають крихкими
і тому можуть не витримати
налипання мокрого снігу
та поламатися. Попри те, що
останніми роками зими
м’які і безсніжні, все ж варто
підготувати садок до викликів
природи

Печериці порізати пластинками, цибулю — півкільцями, моркву потерти
на грубій тертці. У сковороді розігріти
олію, висипати цибулю, за кілька хвилин додати моркву та печериці, смажити на невеликому вогні 10 хвилин,
постійно помішуючи. З готової квасолі злити воду в окрему посудину.
Змішати квасолю з грибною зажаркою, посолити, поперчити. Розкласти у горщики, налити по кілька ложок
квасолевого бульйону. Поставити
в духовку, готувати за температури
170 градусів 30–40 хвилин.
Більше рецептів пісних страв —
у «Цікавій газеті на вихідні»
за 3 грудня. А в наступному номері, 10 грудня, традиційна рубрика
«Пальчики оближеш!» буде присвячена стравам із гарбуза, адже з цього
сонячного овоча чого тільки не готують: від супів — до солодкої випічки.
Не пропустіть! n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

Продам
робочу
кобилу
і лошицю
(8 міс.).

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається трикімнатна квартира у смт Турійськ (центр, 54 кв.
м, 1-й поверх, є документи). Можна
перебудувати під магазин. Ціна договірна. Тел. 097 10 98 780.

АВТОРИНОК
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич», «Волга», «Жигулі».
Тел. 096 65 47 613.
l Куплю з невеликим пробігом
автомобіль ВАЗ («LADA»). Тел.:
066 12 99 287, 068 85 42 736.
l Куплю автомобіль на іноземній
реєстрації. Тел. 095 76 83 339.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам навантажувач «Карпатець»-1.0, причіп ІПТС-9, резервуари (50, 10 куб. м), напівпричіп-цистерну (нержавійка, 12 куб. м), навісне обладнання навантажувача
К-701. Тел. 068 85 45 443.
l Куплю вал до косарки «КІР».
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Куплю вали до картоплесортувалки та інші запчастини. Тел.:
050 61 07 082, 068 56 40 474.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, 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.
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 жом, торфобрикет,
цеглу (нову та б/в), шифер (б/в),
дрова рубані (твердої породи),
пісок, щебінь, відсів, керамзит,
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мобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам жом, 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 жом, 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 торфобрикет. Можлива доставка. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: (0332) 24–34–23,
098 48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам жом, гній, дрова, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку. Доставлю автомобілем ЗІЛ
(самоскид), послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 099 62 16 400, 068 20 84 863.
l Продам дрова, пісок, жом, гній,
землю на вимостку, цеглу, щебінь,
відсів. Доставлю. Надам послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 94 14 824,
096 60 12 782.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат, молодняк. Тел.:
050 19 32 639, 098 58 76 653,
093 44 66 539.

Тел.
099 47 03 851.

цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття.
Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам жом, торфобрикет,
дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою
до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки,
крокви, рейки монтажні. Доставлю.
Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам цеглу білу та червону
(нову та б/в), щифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину,
чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та авто-

l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят. Можливе перевезення.
Тел. 068 91 57 460.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Колектив ТОВ
«Газета «Волинь»
висловлює щирі
співчуття Юлії
Шаульській з
приводу непоправної втрати –
смерті батька
Володимира
Миколайовича
ЛОТОЦЬКОГО.
Розділяємо ваше горе
та біль тяжкої втрати. Нехай
Господь упокоїть його душу
у Царстві Небеснім. Вічна і
світла пам’ять.

Колектив редакції «Газети Волинь» висловлює найщиріші співчуття редактору
газети «Вісті Ковельщини»
Миколі Вельмі з приводу невимовної втрати — раптової
смерті сина
Андрія.
Передчасна смерть — це
непоправне горе.
У скорботі разом із
вами схиляємо голови, молимося за
упокій душі вашого
сина.

(18.03.1998 — 6.12.2015 р.р.).

Синочку, трагічно згасло твоє
життя, а з ним і радість, і надія,
Залишилась навік одна туга,
не сповнилась і твоя мрія.
Нема на світі таких слів,
щоб передати наше горе,
Наш плач сердець і біль душі, ти,

Минає 10 довгих років, як наша
сім’я переживає важкий біль
втрати коханого чоловіка, люблячого татка, турботливого
дідуся, професіонала у роботі
Сергія Степановича
МАРЧУКА
з Луцька.
Він був надзвичайно гарною
людиною на землі і ми віримо, що
знайшов своє місце у Царстві Небесному. Дякуємо всім рідним та знайомим, які
підтримували нас і допомагали пережити
цей невимовний біль.
Дружина, дочки та внучка.

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

www.volyn.com.ua
Головний редактор
і відповідальний за випуск
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сину, не почуєш вже ніколи.
Тихіше, листя, не шуміть,
бо наш синочок спокійно
спить,
Бо він спить, а ми живем,
синочку, жди і ми прийдем.
Біль серце стискає,
плаче гірко душа,
Більшого горя немає,
як втрата, синочку, твого життя.
Смерть так рано забрала твої
мрії і життя,
Смуток і біль навіки залишила
нам у серцях.
Спасти тебе ніхто не зміг,

6 грудня минає 5 скорботних років смутку і печалі, як
відійшов у Вічність наш дорогий, рідний, любимий синочок, брат, онук, племінник
Вадим
СИНИЦЯ
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Смерть завжди трагічна і несподівана. Особливо для родини, що втратила люблячу, турботливу маму і бабусю.
25 листопада на 84-му році життя зупинилося серце ветерана органів внутрішніх
справ України
Нелі Василівни
ФУРІВОЇ.
Неля Василівна усе своє життя вирізнялася серед колег стійкістю характеру, силою духу
та наполегливістю.
Світла пам’ять про неї завжди буде жити серед рідних, друзів, товаришів, колег і залишиться назавжди у
наших серцях...
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пішов з життя ти дуже рано,
Та милий, ніжний образ твій
навіки залишився з нами.
Синочку, нехай Всевишній охороняє твій сон і дарує вічне життя у Царстві Небесному. Зі сльозами на очах
низько схиляємо голови над твоєю
могилою. Пам’ять про тебе, синочку,
залишиться в наших серцях. Нехай
земля тобі буде лебединим пухом, а
душі — вічний спокій і Царство Небесне.
Вічно сумуючі мама,
тато, брат із дружиною,
дідусь і вся родина.
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n Життя, як серіал
Фото pixabay.com.

У когось під вікнами картопля,
а у Володимира Кучеренка —
тенісний корт
Фото з родинного архіву КУЧЕРЕНКІВ.

У селі Зміїнець під Луцьком чоловік на своєму подвір’ї
облаштував професійний спортивний майданчик і тепер
тренує тут майбутніх чемпіонів

«Поглянув Стас на доньку ювіляра — і пропав».

І чому розлучились?
— Ти чого, доню? —
вмовляла Катерина
Семенівна. — Таких
чоловіків удень зі свічкою
не знайдеш, а ти
розлучатись надумала.
І причина яка? Сміх та й
годі!

Інна ПІЛЮК

Закінчення.
Початок на с. 1.
А НЕ ТАК ДАВНО
НА ЦЬОМУ МІСЦІ
ЗАСТРЯГАВ НАВІТЬ
УАЗИК

Прогноз натрапити
на аматора не справдився.
Господар незвичайного двору виявився досвідченим
спортсменом-легкоатлетом.
Його струнка постава видає
на-гора цю деталь із перших
секунд знайомства. Володимирові 56, і практично все
своє свідоме життя він у русі.

Рухатися, грати, досягати — це не тільки про спорт. На тенісному
корті формується і тіло, і характер.

хідність заробляти і годувати сім’ю. Непросто це все
давалося… Ледь не засинав
за кермом. А ще ж якраз почали будуватися. Грошей
не було не те що на оселю, а й
навіть на ділянку. Мав менше
половини потрібної суми,
але насмілився і купив оцих
20 соток. Тут було болото.
Навіть УАЗик застрягав: ані
дороги, ані комунікацій».
Споглядаючи теперішню
красу, важко уявити, скільки
сил і праці вкладено в це місце. Володимир теж воліє більше тішитися результатами,
аніж журитися спогадами.

загалом через його домашній корт пройшли
« Асотні
дітлахів. Починалося із сусідських
малих, а далі вже в хід вступало «вуличне»
радіо.
А от освітою здивував — учитель початкових класів та малювання: «Тоді фізкультурників у Луцький педінститут
набирали всього одну групу.
Йшли туди кандидати в майстри спорту, «афганці». Я ж був
хлопцем із села, який просто
любив спорт. То й вступив
на те, на що мав шанс пройти. Малював доволі непогано, досі це заняття люблю.
А легка атлетика все одно нікуди з мого життя не зникла».
Не дало змоги сповна віддатися професійному спорту
і подальше життя. Володимир рано одружився, тож
часу бити байдики не було
зовсім. Вночі сторожував,
зранку працював двірником,
а вдень — навчання, робота
вчителем малювання та художником-оформлювачем…
Одне за одним у молодій
сім’ї народилися діти: доньки Олена і Тетяна та син Роман. Чоловік почав займатися торгівлею, кілька разів
на тиждень мотався по товар
до Польщі: «Тоді була необ-

Наступний номер

»

ПЕРШИМИ УЧНЯМИ
СТАЛИ СВОЇ ДІТИ

Ідея облаштувати тенісний
корт ніколи не здавалася для
подружжя дивною: «Це якось
завжди було в моєму житті,
просто з’явилися місце і можливість втілити задум. Це для
своїх малих робилося». Дружина Оксана підтримала такий намір. І сьогодні вони, вже
батьки із чималим досвідом,
твердо переконані, що дбати
про дітей — це не купити їм
модний одяг чи смаколики,
адже сите і красиве життя —
далеко не все, до чого потрібно прагнути. Їхня турбота
вимірюється і втілюється абсолютно іншими поняттями
та критеріями.
Однаково наполегливо
завзятий чоловік тренував
і доньок, і сина. І всі вони
віддячили йому чудовими
результатами. Найстарша
Олена хоч і почала займатися порівняно пізно — у 13 років, — була свого часу в перших десятках рейтингу тенісистів України, їй на п’яти
наступала і молодша Тетяна.

«Волині»

А Роман, який у теніс
прийшов шестирічним, то й
узагалі обрав цей спорт
майбутньою професією.
У свої 25 він є тренером
у Міжнародній тенісній академії. Зараз викладає у столиці, півтора року працював
ще й у Китаї. Прищеплену
батьком любов до руху він
перетворив на спосіб життя, який дає змогу і займатися улюбленою справою,
і ще й заробляти на цьому.
Найбільше Романові подобається працювати з юніорами — спортсменами віком
10–18 літ. Каже, і фізично,
і організаційно така робота
непроста, але коли учень показує результат, усі труднощі
забуваються.
ПОВЕЗЛО У СПОРТІ —
ПОЩАСТИТЬ І
В ЖИТТІ

А енергійний Володимир
теж не полишив тренерської роботи. Першим азам
гри навчає онука, трирічного Макара. А загалом через
його домашній корт пройшли
сотні дітлахів. Починалося
із сусідських малих, а далі
вже в хід вступало «вуличне»
радіо.
І тепер з однаковим
азартом приходять сюди
на заняття і дорослі, і шестирічки. Володимир турботливо
виносить їм чайник та склянки. Каже, треба пити якраз
такий напій — не гарячий
і не холодний. Для комфорту
тут-таки облаштував добротні роздягальні, забезпечує
професійним інвентарем.
Попри роки, чоловік
пам’ятає своїх вихованців.
І хоч не завжди вони обирали
«спортивну» дорогу, тішиться, що насамперед стали хорошими людьми, готовими
достойно сприймати і життєві невдачі, і перемоги. Упевнений: такого стрижня характеру, що дає спорт, важко
знайти деінде. n

вийде у четвер, 10 грудня.

Зі Стасом Маша познайомилась випадково на святкуванні татового дня народження. Святкували ювілей у ресторані. Гостей було багато,
і тости звучали один за одним.
Заступник директора заводу,
на якому працює тато, схоже,
жодного не пропустив. Уже
через дві години тихо-мирно
спав обличчям у своїй тарілці.
Забирати його приїхав син.
Поглянув Стас на доньку ювіляра — і пропав. Уже наступного дня приніс величезний букет
квітів і запросив на побачення.

Анна КОРОЛЬОВА

Маша, ковтаючи сльози,
дивилась на матір і стояла
на своєму: «Завтра несу
заяву. Те, що він зі мною щодня
робить, не гідне чоловіка».

А

був не лише гарним, а ще й розумним
« Стас
і дуже добрим. Машу свою на руках носив,

»

в усьому їй догоджав.
Маша зі звичайної родини. Батько інженер на заводі, мама — домогосподарка. Ніколи вони не бідували,
але й у розкошах не жили.
Маша — єдина й улюблена
донечка-лялечка. І ось цього
її вчинку аж ніяк ніхто не розумів.

Батьки тільки раділи такому
союзу. Стас був не лише гарним, а ще й розумним і дуже
добрим. Машу свою на руках
носив, в усьому їй догоджав.
Тож коли попросив руки — і закохана дівчина, і щасливі батьки одразу погодились.
Закінчення на с. 23

:)) Анекдоти

:) :) :)
Коли під час знайомства
люди кажуть мені: «Приємно
було познайомитися», я завжди відповідаю: «Не поспішайте
з висновками».
:) :) :)
Ніяк не можу привчити свого чоловіка до порядку! Весь час
ховає гроші в інше місце!
:) :) :)
А тепер, дорогі молодята,
обміняйтеся масками — цілуватися в ЗАГСі заборонено!

Якщо у вашої жінки починається істерика, відійдіть
на безпечну відстань і киньте
в неї гаманцем.
:) :) :)
Чоловік приходить додому,
на столі стоїть торт із 20-ма
свічками. Він здивовано запитує
у дружини:
— У кого сьогодні день народження?
— У мого пальта.
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