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n Обличчя професії
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Лучанин Юрій Деркач безкорисливо врятував кілька сотень життів,
а від чиновників визнання не дочекався.

Донор-рекордсмен
здав 188 літрів
плазми і… позбувся
роботи
«Свята спустошили наші запаси. Почніть рік
із доброго вчинку…» — такі оголошення нині
розміщені на сайтах багатьох обласних Центрів
служби крові. Дуже часто просять донорів
долучитися до порятунку онкохворих і у Луцьку.
На жаль, в Україні ця благородна справа тримається
переважно на людському ентузіазмі та милосерді.
Свого часу ми розповідали про лучанина Юрія
Деркача, який понад 30 років безоплатно здає кров
та її компоненти. Що змінилося у його житті?

Марія Петрівна удостоїлася ордена
княгині Ольги III ступеня.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ДЛЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА»
ЗАМАЛІ ЗАСЛУГИ?

— Після виходу статті у «Газеті Волинь» телефонували чиновники, які сприйняли її як критику на свою адресу. Мовляв,
ніхто вас не ображає, до Дня незалежності України дамо Почесну
грамоту. Вручили відзнаку, а через кілька місяців мене звільниДо свого обходу Марії Дудко добиратися 15 кілометрів – мотоцикл виручає.

Перша волинська
орденоносна лісникиня
народилася… в лісі

ли з роботи. Офіційна причина — скорочення служби охорони
на підприємстві. Насправді ж позбулися, бо я мав право на додаткові дні відпустки, які «набігали» за регулярне донорство, —
поділився невеселими новинами Юрій Петрович.

Закінчення на с. 12–13
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Фото Олександра ПРИЙМАКА.

Закінчення на с. 22
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“Тиск завжди був моїм слабким місцем.Тільки но змінюється погода, або перенервую – одразу зашкалювало до 190/150. Викликали
швидку, на час відкачували. І так до наступного разу. Різко почав погіршуватись зір. Було дуже страшно, що одного разу швидка не встигне…
Та якось прочитала в газеті замітку про Бальзам Болотова. Не надто
дешево, як для моєї пенсії, та, як каже моя подруга: “А що, на той світ
збирати?”. Отож придбала і почала прийом по інструкції.Через кілька
днів відчула енергію, поліпшилось травлення. Настрій одразу покращився – а раптом таки допоможе? І через місяць тиск почав нормалізуватися! А через два – покращився зір!” – Олеся Петрівна, 64 роки.
Коментує академік Болотов Б.В.: – “Хочу розповісти про гіпертонічну хворобу: вона зазвичай буває по одній з двох причин.
н.
Перша – через стреси. Стреси пригнічують вироблення гормонуу
адреналіну і норадреналіну – і організм звужує артеріоли, щоб
б
збільшити концентрацію гормонів. Друга – порушення траввлення. Якщо у вас підвищився тиск і почало боліти в лівому, або
о
правому підребер’ї, почалася відрижка – то це якраз такий вид.
Тому щоб не мучила гіпертонія треба очистити організм і
налагодити травлення. Налагодимо травлення – організм буде отримувати повноцінне харчування, поч- 250 ml
не виробляти гормони. Треба прибирати причину, 320
а не симптоми. Саме це і робить Бальзам Болотова. ɝɪɧ
При вживанні Бальзаму в крові з’являється достатня 500 ml
кількість кислот – чистяться судини, органи і ткани- 490
ни харчуються. Тому у людей починає організм від- ɝɪɧ
новлюватися”.
ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆ
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚɩɨɲɬɨɜɿɜɢɬɪɚɬɢɫɩɥɚɱɭɽɨɬɪɢɦɭɜɚɱ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

(067) 794-25-27

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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n Проблема

Овечу вовну й
шкіру зі Щитиня
масово возили
у Білорусь,
де з неї шили
добротні кожухи
й дублянки

Е
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БАЛЬЗАМ КУПЛЯЛА –
ТИСК НОРМАЛІЗУВАЛА!

Майстер Залізницького лісництва на Любешівщині Марія
Дудко прийшла на цю посаду 17 літ тому, замінивши свого
чоловіка, який захворів. «Треба ж було якось на ноги трьох
дітей піднімати», — скромно каже жінка
с. 10

відзнаку, а через кілька місяців мене
« Вручили
звільнили.
»
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РІДНИЙ КРАЙ
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Доброго дня
вам, люди!

Фото https://www.bbc.com.

n Календар
15 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.41, тривалість
дня — 08.27).
Місяць у Водолії. 3 день Місяця.
Іменинники: Борис, Серафим, Сильвестр,
Сергій, Юлія, Уляна, Сидір, Кузьма.
16 СІЧНЯ

Ялинка, за якою «плачуть 100 китайців»
Новорічне деревце
з традиційними
українськими прикрасами
продемонстрував
нововолинський священник
Віктор Мартиненко

www.volyn.com.ua

Сонце (схід — 8.14, захід — 16.42, тривалість
дня — 08.28).
Місяць у Водолії, Рибах. 4 день Місяця.
Іменинники: Гордій, Павло, Малахій, Жанна,
Мелетій, Ірина, Яна.

Фото Віктора МАРТИНЕНКА.

17 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.13, захід — 16.44, тривалість
дня — 08.31).
Місяць у Рибах. 5 день Місяця.
Іменинники: Артем, Денис, Архип, Панас,
Остап, Зосим, Олександр.

Мирослава КОЗЮПА

18 СІЧНЯ

«Подивіться, які чуда я побачив
сьогодні у храмі святих Віри, Надії,
Любові і Софії у Володимирі-Волинському! Ялинки, від яких десь
тихо плачуть сто китайців, і зірка,
яка сама «колядує!» — написав
священник. Віктор Мартиненко зауважує, що на ній — жодної іграшки з пластику. Сонечка та зірочки
із соломи, вишиті, плетені кульки,
різьблені дерев’яні фігурки, ляльки-мотанки — справжні українські автентичні вироби. А на іншій
ялинці — плетені з макраме та в’язані гачком прикраси. На території біля церкви — шопка із вертепом, лунають колядки і крутиться
різдвяна зірка. «Поки колядники
гостяться, зоря сама «колядує», —
жартує отець Віктор та додає: —
Святкова атмосфера створює
дуже гарний настрій!».
І ми, за давнім українським
звичаєм, бажаємо вам, дорогі

Сонце (схід — 8.12, захід — 16.45, тривалість
дня — 08.33).
Місяць у Рибах, Овні. 6 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Роман, Аполлінарій, Поліна, Михайло, Хома.
19 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.11, захід — 16.47, тривалість
дня — 08.36).
Місяць в Овні. 7 день Місяця.
Іменинники: Роман, Андрій, Лідія, Домініка,
Лаврентій, Іван, Марія.
20 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.10, захід — 16.48, тривалість
дня — 08.38).
Місяць в Овні, Тельці. 8 день Місяця.
Іменинники: Іван, Опанас.
«Тут зоря сама «колядує».

наші читачі: їжте, пийте, колядуйте, предків звичаї шануйте! Міцного здоров’я, прекрасних ра-

Пам’ятати, що війна триває…
— Під час відвідин сімей загиблих учасників АТО шестирічний
син нововолинського Героя Олега Пушкарука запитав нас:
«А чи ви воювали з моїм татом? І чи вам трудно воювати без
мого тата?» — розповів Володимир Іванович Демчук, голова
громадської організації «Незламні нововолинці», батько
кіборга Вадима Демчука, завітавши в редакцію. — Спочатку
ми розгубилися, бо не сподівалися почути це від дитини. Але
через кілька секунд опанували себе й розказали малому про
те, як його тато справді мужньо захищав батьківщину, і як його
не вистачає там, де продовжується боротьба з ворогом…
Алла ЛІСОВА

Володимир Іванович Демчук
прийшов подякувати через газету тим, хто долучився до благодійної справи напередодні Новорічно-Різдвяних свят. Він разом
із керівником Іваничівського
райвійськкомату, депутатом Володимир — Волинської районної
ради Олександром Кондисюком,

який очолює ГО «Ветерани АТО»,
виконали почесну місію — побували в домівках загиблих Героїв,
вручили дітям солодкі подарунки,
зорганізовані Нововолинським
міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
Також через пана Володимира пожертву склав пастор
Церкви Святої Трійці християн
віри євангельської Володимир

Хай краще діри будуть
на штанях, аніж в головах
Мода на голі щиколотки залишається актуальною і взимку.
Медики твердять: це шкодить здоров’ю. Але прихильники
не зважають на зауваження. Навпаки, додають до образу ще й
рвані джинси. Нещодавно, побачивши чергового «стильнягу»
в дірявих штанях, який мандрував містом морозного ранку,
пригадала одну цікаву історію, якою охоче ділюсь
Любов ЧАПКО

Осінь. Тепло. На сільській автобусній зупинці люди чекають
транспорт. До натовпу велосипедом під’їжджає худесенька бабуся
років 75-ти і, привітавшись, кидає «оціночний» зверхній погляд

на молоду дівчину. За мить вигукує до родички:
— Катьо, ти чого невістці штани не зашила? Тож ти вже вік прожила, то вчи її трохи, що то стид!
І тако вона має їхати в автобуси?
Та я б ніколи на люди в порваних
штанях не вийшла! Пудлогу таки-

дісних подій, любові і Божої благодаті. Зі Старим Новим роком!
З Василем!

21 СІЧНЯ

Сонце (схід — 8.09, захід — 16.50, тривалість
дня — 08.41).
Місяць у Тельці. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Євген, Василина, Домна, Юліан, Антон, Ілля.

n Погода
Грицак. Він передав сім’ям загиблих солодощі та продуктові
набори. Зустріч із дітворою Героїв супроводжувалася колядками та новорічними побажаннями, що викликало емоційне
піднесення. До речі, Володимир
Грицак свого часу активно долучився до волонтерства, передаючи на Схід бійцям берці, каски,
медикаменти та інші необхідні
на війні речі. Під час розмови
Володимир Демчук також розповів, що в усіх церквах міста
з дозволу священників встановлені банери з портретами хлопців, які не повернулися з АТО —
ООС до рідних домівок. Каже,
вони нагадують усім, що війна
триває, і наш важливий обов’язок — пам’ятати про це. І про
них… Бо якщо держава забуває
своїх Героїв, то вона не має майбутнього.

ми тілько мити, та й то не годиться! Стидоттє!
— То мода така зараз, — відповідає жінка. Так вся молодьож
тепер ходить!
— Ото мода… Господи… —
зітхає старенька.
До розмови приєднується
ще одна бабуся, яка вже має внуків-підлітків:
— Знаєте що, Марійо, недавно моя 39-річна дочка теж з міста
до мене приїхала в таких порваних
штанах. Насварила її, а вона що
зробила? Наступного разу прибула у ще більш порваних! Я подивилася на неї й думаю: «Не слухаєш
матір. Ну добре». А про себе кажу:
«Нехай краще діри будуть на штанях, аніж в їхніх головах!»

Водохрещенські
морози скують міцною
кригою волинські ріки
Всі дні від Різдва Христового до Богоявлення
називають святими. Наближається
найбільше і завершальне свято новорічного
циклу. За народними прикметами, якщо
хрещенські морози сильніші, ніж різдвяні,
то рік буде урожайним
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі, 15 січня —
хмарно, невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду.
Вночі очікується від 9 до 14 градусів морозу, вдень —
мінус 8–14. За багаторічними спостереженнями,
цього дня найтепліше було у 1975 році — плюс 7,
найхолодніше — 1972-го — 30 градусів морозу.
16-го — хмарно з проясненнями, місцями невеликий сніг, на дорогах — ожеледиця.
Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду.
Вночі очікується від 15 до 20 градусів морозу,
вдень — від 11 до 16 нижче нуля.
17-го — мінлива хмарність, без істотних
опадів, на дорогах — ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Нічна
температура — від мінус 17 до мінус 22 градусів,
денна — 12–17 морозу.
18-го — мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах — ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується
17–22 градуси нижче нуля, вдень — мінус 10–15.
У Рівному усі дні буде хмарно. 15 січня вночі
йтиме сніг, який до ранку послабшає і приінус
пиниться, температура повітря — мінус
озу,
10–13 градусів. 16-го –15–20 морозу,
ра17-го — 18–24 нижче нуля, а 18-го грав.
дусник опуститься до 15–22 градусів.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94
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n Болить!

ТЕМА №1
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.
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n До сліз

Сумний
Святвечір
Свічка горіла. Жовтий
віск поволеньки стікав на
підсвічник. Свічка горіла,
язик вогника хитався, скакав
з боку в бік. Здавалось, то
дихали предки: з усіх кутів, з
усіх шпар
Роман ДРОНЮК,
із книги
«ДЗИҐАРОК»,
написаної
покутським
діалектом

х так багато прийшло до хати, шо
подихами збивали свічу. І хата
ніби наповнилася спогадами,
колєдками, музикою, пострілами,
вибухами, москальською лайкою,
повстанською піснею і голосінням
жінок. Уся історія роду ввійшла в
хату…
Свіча горіла, тіні ховалися за
образи й розчісували дідуха. На
столі стояла кутя, краплики, узвар,
Святвечір завмер за столом. Сумний Святвечір.
Іван з Марійов, як сироти, сиділи
за столом і їли насилу, і пили насилу. Дві ложки й дві порції стояли по
краях стола не чєпані, не рушіні…
Ніби дзенькнула фіртка надворі.
Іван скинувся, подивився на Марію,
потім війшов. Надворі вітер правив
бал, гойдав яворами, місяць сонно
рахував зірки.
П’єту вечерю візирали, п’єту вечерю надіялисі… Пустка… Лиш полум’я свічки пуджіло тіні на стінах…
Вони ходили на цвинтар, несли
Юрчикови пшенички і крапликів.
Марія вмила холодний хрест слізьми, а Іван грів його своїм чолом.
Юрчик уже не прийде вечеріти.
Відколи впав там, на Майдані, в тім
Києві на холодну бруківку, більше
не прийде. Але вони принесли йому
вечерю, принесли. А Андрій буде
без вечері. Якби вони знали, куди
нести, то снігами, болотами би несли йому пшенички і крапликів на той
Донбас, де він пропав безвісти….
Свічка горіла, потріскувала. І
здавалосі, по кутах зітхнули, йойкнули баби, діди, вуйки — всі, хто
злєг, кого закатували в роді їхнім
за Україну. Свічка рясно заплакала
воском, затріпотіла і згасла, дим
пішов рівно, а потім у всі боки, у всі
шпари. n

Ї
На банері «Вони загинули за Україну» біля Пам’ятного хреста борцям
за волю України в Горохові уже важко розрізнити портрети...

Учасник АТО Роман Луцюк помер
від поранення, отриманого на Донбасі.

Мама загиблого волинського воїна
просить поновити стенд
із портретами героїв
Зустрічі з Емілією Крат, мамою померлого від отриманих поранень воїна
АТО, айдарівця Романа Луцюка, завжди зворушливі до сліз
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

мілія Володимирівна щохвилини пам’ятає, що в Україні —
війна. Через те людиновбивче
пекло на Донбасі 19 березня 2016
року не стало її сорокалітнього
сина. Дасть Бог, і додому повернуться з миром усі наші солдати, та
свою кровинку ця ненька, як і тисячі
українських матерів загиблих доньок
і синів, з болем у серці зможе поцілувати лише на могильній плиті чи на
світлині.
Одного зимового вечора пані
Емілія переглядала сімейний альбом
і натрапила на фотографію свого Романа п’ятирічної давності, яку досі
не бачила.
— Напевне, її поклала туди Романова дружина Тетяна. Тоді, у січні
2015–го, після важкого поранення
в живіт під містом Щастя та шести
операцій, перенесених у Києві, сина
запросили на лікування до Єльського госпіталю Yale New Haven Hospital
в американському штаті Коннектикут. Таня була поруч із чоловіком довгих шістнадцять місяців — до його
останнього подиху, — пригадувала
моя співрозмовниця складний період боротьби за Романове одужання.
Доки мама молилася, зустрічі
з татом в Україні чекали дві донечки — Аліна й Анастасія. Коли Тетяна
відлітала з Романом, всі думали, що
повернуться звідти найщасливішими через місяців зо два, але… Важкі
рани не гоїлися, лікарі дивувалися
міцності організму українського пацієнта і його настільки величезному
бажанню жити, що витримав важку
дев’ятигодинну операцію, через чотири доби спробував успішно зробити перші кроки.
Відмовили нирки, та запрацювали після молитви, звершити яку
Тетяна попросила місцевих священнослужителів. Зупинилося серце,
але лікарі змогли запустити. Роман
боровся за життя. Його очі й уста

Е

усміхалися крізь біль рідним у скайпі,
а розум і тіло повільно втомлювалися
терпіти страждання. І лише дружині
Тетяні, яка не відходила від ліжка чоловіка, судилося бачити, як починає
згасати надія. В цю мить вона, мабуть, уперше усвідомила найстрашніше: додому Роман не повернеться.
Про патріотизм учасника Революції гідності Романа Луцюка, його
вірність фронтовим побратимам–
айдарівцям (отримавши перше поранення в руку, не долікувавшись,
поїхав до них на війну, щоб на собі
виносити поранених із найгарячіших боїв) писала американська

долю країни», — попросила написати пані Емілія на сторінці артиста.
А ще, поцілувавши і сховавши знімок, наче дорогоцінну коштовність,
осяяна спогадами про сина, жінка
враз посмутнішала і запитала: «А до
кого мені звернутися, щоб поновили
стенд зі світлинами наших дітей біля
Пам’ятного хреста борцям за волю й
незалежність України «Вони загинули за Україну»? Якщо на це не вистачає грошей у влади, його власними
коштами відновимо ми, сім’ї загиблих воїнів АТО Горохівщини».
І справді, банер на святому місці
змінився до невпізнанності. Фарби

Тетяна відлітала з Романом, всі думали, що
« Коли
повернуться звідти найщасливішими через місяців зо
два, але… Важкі рани не гоїлися, лікарі дивувалися
міцності організму українського пацієнта і його настільки
величезному бажанню жити.
преса, зокрема популярне видання NewHaven Register. Потребами
родини Луцюків щодня цікавилася
українська діаспора в США. Познайомитися з легендарним українцем,
який вразив Америку любов’ю до
сім’ї і Батьківщини, волею до одужання, приїжджали конгресмени
й сенатори. На цьому фото Емілія
Володимирівна впізнала і відомого
українського співака й композитора
Святослава Вакарчука, який саме
був у США й відвідав пораненого
земляка. Цей момент теж зафіксували заокеанські ЗМІ.
«Дякую вам, пане Свято славе,
що тоді навістили мого сина. Хтозна,
можливо, завдяки і вашому візитові
в Романовій душі спалахнув ще один
вогник надії на життя. Співайте частіше написані вами слова:
Гілля калин похилилося.
Мамо, кому ж ми молилися?
Скільки іще забере вона
Твоїх дітей, не твоя війна?
Нехай їх чують ті, хто вершить

»

вицвіли під сонцем, їх змили дощі
(на фото). Моторошно бачити його
таким, адже ці люди віддали за нас
найцінніше — своє життя.
Авторка цих рядків знає, що на
передостанній сесії районної ради
голова фракції Аграрної партії України у районній раді Галина Дзецько
внесла пропозицію поновити стенд.
Таку ініціативу депутати підтримали
одноголосно, а ось реалізувати її,
очевидно, не встигли, склавши повноваження і ввіривши їх керівництву
новоутвореної Горохівської ОТГ на
чолі з Віктором Годиком.
— Стенд встановлювали волонтери, найближчим часом поцікавлюся, хто виконував замовлення, й
оновимо його. Це — не проблема,
обов’язково зробимо, — запевнив
міський голова в телефонній розмові.
Немає сумнівів, що так і буде,
що оновлення стенду стане першою справою честі нинішніх обранців. n
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На Коломойського
працюють 70 нардепів
До орбіти цього олігарха фактично належать і всі обранці з Волині

США запровадили
санкції проти «слуги
народу» Дубінського

Фотожаба caricatura.ru.

Дарія КЛИЧ

У

Василь КІТ

х покарали за участь у
«пов’язаній з Росією мережі дезінформації за її
спроби вплинути на вибори у
США». Раніше із точно таким
формулюванням Вашингтон
накладав санкції на позафракційного народного депутата Андрія Деркача, якого
Штати вважають «активним
агентом Росії», завербова-

Ї

Дубінський
« «Слуга»
відомий своїми
українофобськими
та антизахідними
поглядами.

»

Олігарха часто порівнюють із Карабасом,
який крутить своїми ляльками-депутатами, як хоче.

США ведеться розслідування щодо Ігоря
« УКоломойського,
якого звинувачують у
скуповуванні нерухомості за кошти, незаконно
виведені з ПриватБанку.

»

зручності, а деякі заявили, що
з Коломойським ніколи не зустрічались.
Нагадаємо, що в США ведеться розслідування щодо

Ігоря Коломойського, якого
звинувачують у скуповуванні
нерухомості за кошти, незаконно виведені з ПриватБанку. n

реагувати, а не керівництво
фракції, наприклад?» — відбуркнувся, зокрема, радник
голови Офісу Президента
Михайло Подоляк.
Тим часом відомий публіцист Віталій Портников санкції проти Дубінського вважає
сигналом Коломойському,
який «повинен відмовитися
від будь–якого втручання у
політичне життя України», а
також Володимиру Зеленському, який має «не чіплятися за владу, сприяти створенню компетентного уряду
і проведенню нових виборів,
що покликані очистити від популістів спочатку парламент
країни, а потім, зрозуміло ж,
і резиденцію Президента». n

ним понад
над 10 років тому.
Одіозного
го Олександра Дубінського
о (на фото) і компанію записують
сують в учасники цієї
мережі.
«Слуга»
га» Дубінський відомий своїми
воїми українофобськими та антизахідними
поглядами.
ми. Він також є керівником важливого
ажливого київського
обласного
го осередку партії
Зеленського.
кого. Його вважають
людиною
ю олігарха Ігоря Коломойського,
кого, проти якого
в США ведуться
едуться розслідування. Проте,
роте, як не дивно,
Олександр Дубінський, який разом із
цю резонансну новину надружиною та матір’ю володіє
разі дуже неохоче коменту- 24 квартирами та 17 автомобілями,
ють як в партії ЗЕлених, так і любить хизуватися цим. Тепер його
в Офісі Президента. «А чому
мама «полюбить» американські
санкції.
саме Президент має на це
Фото dialog.ua.

Верховній Раді IX скликання 70 депутатів відстоюють інтереси бізнесмена Ігоря Коломойського, а 100 — олігарха Ріната
Ахметова. Про це йдеться у
журналістському розслідуванні від Bihus. Info. Як пояснили розслідувачі, допомога
народних обранців полягає у:
написанні вигідних олігархам законопроєктів;
голосуванні за вигідні
законопроєкти;
провалюванні невигідних голосувань;
подачі правок до законопроєктів;
внесенні подань до Конституційного Суду, позовів у
суди;
заявах у правоохоронні
органи;
участі в парламентських
слідчих комісіях;
інформаційних атаках і
кампаніях.
За інформацією журналістів, в інтересах Коломойського працюють дві депутатські
групи: «За майбутнє», в яку
входять 24 народних депутати (включаючи 4 нардепів від
Волині: Ігор Палиця, Ірина
Констанкевич, Степан Івахів,
Ігор Гузь. — Ред.), а також орієнтовно 45 депутатів із фракції
«Слуга народу».
Журналісти звернули увагу
на те, що багато з цих нардепів відкрили свої приймальні
у бізнес–центрі, пов’язаному
з олігархом. При цьому самі
обранці пояснили, що створили там свої приймальні для

Усього під удар Вашингтона потрапило
семеро українців

n Гучна справа
Фото obozrevatel.com.

«Там чітко були його люди,
чітко були схеми»

Фото youtube.com.

Відомий антикорупціонер, нардеп
VIII скликання Єгор Соболєв у програмі
блогера Сергія Іванова «Антиподи» (обоє
на фото) розповів, чому не дивується
інформації про розслідування щодо
ймовірного хабара розміром 75 мільйонів
гривень (!) експрем’єру Володимиру
Гройсману. На його переконання, ще з часів
Януковича корупціонери звикли не надто
ховати докази своїх оборудок
Василина СМЕТАНА

они так живуть.
Пам’ятаєш «чорну
бухгалтерію» Партії
регіонів? Ну який ідіот буде
писати розписку, що «я взяв
мільйон доларів в обмін на такі
і такі дії»? Але вони писали. Я
думаю, що це наслідок багаторічної безкарності. І вони звикли. До речі, що в Україні показує, що потроху ми йдемо на
поправку, — це те, що починає
з’являтися страх. Навіть оці всі
розмови того самого Юрченка,
«плюшки», — вони починають
вже боятися. Вони розуміють,
що є НАБУ з можливістю про-

«В

слушки, є громадськість, є
відкриті реєстри власності для
журналістів–розслідувальників. Але все одно культура безкарності ще далі панує в їхніх
колах. Я б сказав, це вже обережне корупційне рішення. Він
на підставну особу оформив.
Якби не покази Микитася, в
принципі у слідства нічого й не
було б», — переконаний Соболєв.
«Ну а який у Микитася мотив обмовляти Гройсмана? Як
йому зараз Гройсман зашкодить?» — питає Соболєв.
«Насправді Гройсман толерував і вирощував корупцію
в тому самому земельному

Підозрюваний у злочинах Максим Микитась, якому за ґратами розв’язався
язик, добряче підпсував репутацію багатьох колишніх та теперішніх
можновладців, зокрема експрем’єра Володимира Гройсмана.

кадастрі або містобудуванні —
там чітко були його люди, чітко
були схеми, які по всій країні розростались. І тут немає
чому дивуватись», — говорить
Соболєв.
У грудні 2020 року в мережу
злили ухвалу Вищого антикорупційного суду по справі скандального забудовника Максима Микитася. З неї випливає,
що за версією детективів НАБУ
Володимир Гройсман за часів
прем’єрства отримав через
посередників хабар за кадрове
призначення на суму більше 75
мільйонів гривень.
Прессекретар Володимира
Гройсмана заявив, що це «аб-

«чорну бухгалтерію» Партії регіонів?
« Пам’ятаєш
Ну який ідіот буде писати розписку, що «я взяв
мільйон доларів в обмін на такі і такі дії»?
Але вони писали. Я думаю, що це наслідок
багаторічної безкарності.
солютна брехня», а експрем’єр
«не має жодного стосунку до
будь–яких корупційних діянь».
Редактор «Цензор. Нет»
Юрій Бутусов повідомив, що
НАБУ після свідчень забудовника Максима Микитася
провело обшуки у структурах
Гройсмана. Директор НАБУ
Артем Ситник розповів в ін-

»

терв’ю zn.ua, що детективи
перевіряють інформацію про
можливий хабар Гройсману.
Він підтвердив факт обшуків у
приміщенні експрем’єра. Ситник також зазначив, що триває
експертиза, і як тільки будуть
стовідсоткові докази тієї або
іншої версії, у НАБУ все прокоментують. n
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Зеленський без маски в Буковелі: людям
каже одне, а сам робить зовсім інше
«Я ж не лох!»

Фотожаба durdom.in.ua.

Дарія КЛИЧ

еселий Президент у горах на лижах, який без
маски фотографується
із шанувальниками якраз у день,
коли в державі ввели посилений
карантин, і багато бізнесів припинило діяльність, а інфраструктура Буковеля й далі працює —
це не просто порушення правил,
це відсутність моралі». Так відпочинок Президента на найдорожчому гірськолижному курорті
України прокоментував політолог
Ігор Рейтерович.
«Ми повинні чітко зрозуміти одну просту річ — у нас про-

«В

»

сто такий Президент. Він вважає
це нормальним — людям говорити одне, а самому робити зовсім
інше. Бо є громадяни, а є глава

«Ви повинні показати силу, і ви
маєте бути сильними», — звернувся
6 січня на мітингу Дональд Трамп
до своїх прихильників і ті кинулись
на штурм Капітолію
Микола ДЕНИСЮК

аке сталося вперше з далекого
1814 року, коли будівлю, де засідали конгресмени, атакували під час
англо-американської війни. Результати
нинішнього безглуздого бунту «трампістів» шокували Америку — п’ятеро загиблих людей, включаючи поліцейського.
У час штурму конгрес США саме затверджував перемогу Джо Байдена
на президентських виборах, це звична
і чисто формальна процедура. Можливо,
Трамп, який не визнає себе переможеним, думав, що його прихильники змусять
конгресменів та сенаторів передумати?
Хто знає, що було в голові у цього «брехливого нарциса», як характеризують Трампа
його ж колишні співробітники…
Ще у 2018 році 170 членів
Американської
ериканської асоціації
політичних
ітичних наук визнали
Дональда
альда Трампа найгіршим
шим із 44-х президентів
тів США. Тепер він
не просто найгірший,
а ще
е й «кривавий». n

Т

нас просто такий
« УПрезидент.
Він вважає
це нормальним – людям
говорити одне, а самому
робити зовсім інше.

«Найгірший
президент США»
став ще й кривавим

Туреччина, Одеса, Карпати, Оман, острів Бирючий – за півтора року свого
президентства Володимир Олександрович навідпочивався за трьох.

держави. Мабуть, Президенту
України дозволили трохи більше,
ніж звичайним людям. От і все.
Він робить це і вважає, що це нормально. І це головна проблема. Чи
є ця проблема політичною? Я вва-

жаю, що вона є етичною та моральною. Але, на жаль, вплинути
на цю етику та мораль ми не зможемо. Треба було на неї впливати
у 2019 році при виборі влади», —
резюмував Рейтерович. n

n Офіційно

«Дайте людям повноцінні субсидії!»

При владі Трамп офіційно перебуватиме
лише до 20 січня, але частина американських
«нардепів» все одно хочуть оголосити йому
імпічмент – за спробу перевороту.

n Пряма мова

Заява «Європейської Солідарності»
Фото eurosolidarity.org.

Фото tverezo.info.

Борислав БЕРЕЗА, політик,
про те, що Україна, на відміну від
більшості країн Європи, не розпочала
вакцинацію від коронавірусу:

«
Політична партія, яку очолює
Петро Порошенко, вимагає
негайно збільшити видатки
на субсидії, передбачені
в бюджеті на 2021 рік,
у зв’язку з невмотивованим
підвищенням ціни на газ

Дарія КЛИЧ

а іронією долі точнісінько
рік тому Зеленський пообіцяв зменшити тарифи
вдвічі, натомість їх підвищив. Як
справжній господар свого слова,
«сам дав — сам забрав». У той же
час уряд Зеленського скоротив
видатки на субсидії, які є дієвим
механізмом соціального захисту
незаможних громадян від ринкових тарифів. Порівняно з 2018 роком обсяг субсидій зменшився майже удвічі. Його урізали
з 71 млрд грн до 36,5млрд грн.
Видатки на субсидії можуть
падати лише у двох випадках: або
при зниженні цін на енергоносії,
або при зростанні доходів громадян. У Зеленського все з точністю
до навпаки. Доходи громадян він
обвалив своєю бездарною економічною політикою, а тарифи — під-

«З

«ЄС» пропонує зняти 7 мільярдів з Офісу Зеленського та силовиків і спрямувати їх
на субсидії.

громадян
« Доходи
Зеленський обвалив
своєю бездарною
економічною політикою,
а тарифи – підвищив
явно в інтересах
відомого газовидобувача
і вигодонабувача
Коломойського.

»

вищив явно в інтересах відомого
газовидобувача і вигодонабувача
Коломойського.
Перше, що ми вимагаємо зробити у цій ситуації, — збільшити
видатки на субсидії та ухвалити
відповідні зміни до Державного
бюджету вже на першому в цьому
році засіданні Верховної Ради.

Дуже складна тарифна реформа 2014–2017 років, яку впроваджували уряди Яценюка та Гройсмана, була частиною боротьби
за енергетичну незалежність від
Росії, і ми важкою ціною «зіскочили» з російської газової голки.
У «Європейській Солідарності»
не виключають, що теперішнє невмотивоване підвищення ціни
на газ є частиною багатоходівки,
в якій російська агентура спробує
повернути Україну в енергетичну кабалу до Москви. Недарма
п’ята колона вже домовляється
про нібито знижку на нібито дешевий російський газ. Досвід
вчить: це закінчується ще гірше,
ніж дешевий сир у мишоловці —
російськими танками на вулицях
українських міст», — йдеться у заяві партії «Європейська Солідарність». n

У великій і мегабагатій Албанії почалася
масова вакцинація. А в маленькій і небагатій
Україні вакцини немає і не відомо, коли та
скільки буде. Ой, я нічого не переплутав? А!
Переплутав. Це Албанія маленька і небагата.
А все інше саме так і є. Володимир Зеленський,
розкажіть нам тепер про те, що тільки великі
й багаті країни змогли отримати вакцину для
масової вакцинації.
Може, причина в тому, що в Албанії думають
про все заздалегідь? Або причина в тому, що
керівництво Албанії не каталося на лижах у Буковелі, а
вишуковувало вакцину для
своїх громадян? А може і
те, й інше? У будь-якому
випадку, вони точно не пропадуть. А ось про нас
я б так не сказав .

»
Р

Е

К

Л

А

М
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«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП»
НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;
РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛC130,
ТC150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.
ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

м. Ківерці, вул. Соборності, 49, тел.: (03365)
2F21F70, 0677767599, 0990339210.
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n Просимо слова!

n Завтра зустрінемо разом!

«Вони хочуть осквернити
митрополита Михаїла,
але їм це не вдасться»

«Своїй газеті ми
не зрадимо»
Пишу від імені жителів села Заболоття, які
виписують «Волинь» не під впливом реклами
«Передплатили і виграли», а тому що вона дійсно
цікава (не тільки у вихідні)

Шановна редакціє! Ми, парафіяни ПЦУ
Ратнівського району, звертаємося до вас
із великим проханням — опублікувати
нашу точку зору на замітку «Владика
Михаїл прийшов на сесію у норковій
шубі», надрукованій у «Волині» 10 грудня
2020 року

вас талановитий
журналістський колектив, забезпечена
повна свобода слова. Це
багато значить, адже преса сьогодні переживає важкі часи. Колись газета була
рупором партії. Передплату забезпечували місцеві
парторганізації. Це я добре
знаю, бо маю вищу партійну освіту. Сьогодні все не
так. Нині ви — комерційна
структура, якій треба виживати. Зробити це важко, бо
різко впав інтерес до друкованого слова. В кожному
селі Любомльського райо-

У

я новина викликала у наших душах величезне обурення. Хіба людина не може
вдягнутися так, як вона хоче? Хіба в цьому є порушення норм моралі? Невже за роки
праці владика Михаїл, не маючи сім’ї, не зміг
і не заслужив того, аби придбати собі таку
шубу? Ми впевнені, що люди, які зробили це
фото та виклали його в соціальних мережах,
служать чужинській церкві, а не Україні. Вони

Ц

священнослужитель
« Кожен
повинен бути зразком, ідеалом
для наслідування для своїх
вірних.

»

хочуть осквернити митрополита Михаїла, але
їм це не вдасться, адже віряни ПЦУ з великою
повагою ставляться до нього.
Священнослужитель із Нововолинська Віктор Мартиненко, який іронічно відреагував на
одяг митрополита, теж повинен подумати про
свій гріх перед Богом і людьми. Просимо надрукувати цей лист, аби московські запроданці
більше не компрометували нашу Церкву.

Сам митрополит, коментуючи цю інформацію,
зокрема сказав так: «Ця річ для мене практична,
зручна. Свого часу мені її подарували».

n Листи наших читачів

Волинян із грудними дітьми
вивозили в неопалюваних вагонах
Потрапляння в барак людям здавалося раєм
орога наша «Волинь»!
Цікаво дізнаватися у
вашому виданні про
все. Про довгожителів, про
ювілярів, про різні події цілої
України і світу. А коли я прочитав про героїчну боротьбу
20–літньої вчительки Галини
Січкарук, у мене пропав сон
від спогадів про власне дитинство.
12 грудня минуло 76 років
з тих часів, як ешелон волинян відправили в заслання
в неопалюваних телятних
вагонах. Люди їхали з грудними дітьми. Після прибуття
на станцію призначення ще
205 кілометрів їхали кінними
саньми. Надвечір, перед заходом сонця, ми прибули в
село Сінєгорьє Нагорського
району Кіровської області.
Після реєстрації нас поселили у добре натоплений барак,
з чавунними плитами посередині. Нам здалося, що ми потрапили в рай…
Але повернімося в Укра-

Д

ну є інтернет, але бібліотеки
закриті, у райцентрі немає
жодного (!) книжкового
магазину, вчителі — і ті не
передплачують періодичних видань. Уявляю собі, як
важко триматися на плаву
в цьому дикому ринку! Але
від імені своїх односельчан
поважного віку (я 1938 року
народження) запевняю вас,
що ми своїй «Волині» не
зрадимо — будемо читати
її завжди.
З повагою
Василь ПАЛІЙ.
с. Заболоття
Ковельського району. n

n Зворотний зв'язок

Від редакції: Розуміючи обурення вірян ПЦУ, все ж мусимо додати, що історію з шубою
коментували не лише журналісти, а й Митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Розмірковуючи про духовенство, яке, попри обітницю, живе нескромно, він, зокрема, сказав: «Кожен священнослужитель повинен бути зразком, ідеалом для наслідування для своїх вірних.
Звичайно, що в іншій церкві є багато прикладів, які суперечать цьому: коли священники не
подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромності, коли, навпаки, показують свій
багатий спосіб життя. Ми, як Церква, з самого початку наголошували, що цього не можна робити. Що не можна спокушати свою паству». n

Ростислав КУШНІРУК

www.volyn.com.ua

їну. Кожен окупант нищить
окуповану країну, як йому
заманеться. Після проголошення Української держави
у 1941 році нацисти почали
вбивати патріотів під маркою
бандитів та злодіїв. З нашо-

роки старший за мене Анатолій Джус (нині вже покійний). — Руки зв’язані назад.
Спереду висить автомат. Заходять у хату й арештовують
мого батька Миколая Івановича. Забрали його разом із

окупанти нищили наших героїв,
« Московські
щоб і слідів не можна було знайти
навіть нині.

го села Німецьке — Кам’янка
— Княгининок заарештували
Івана Миколайовича Джуса.
Усе село стало на його захист, але це не допомогло,
його знищили.
Або візьмімо червень 1944
року. Військові Радянської
армії будують міст через Стир
для переправи важкої техніки
на захід, а НКВД робить свою
справу.
«Дивлюся, приводять до
нас на подвір’я повстанця,
— розповідав мені на два

»
повстанцем Володимиром
Самійловичем Жовніруком».
Відтоді про них нічого не було
відомо, жодних слідів, документів, навіть вироку.
28 жовтня 1944 року відправили в Сибір і Мотруну
Жовнірук — матір чотирьох
червоноармійців.
Ось так московські окупанти нищили наших героїв,
щоб і слідів не можна було
знайти навіть нині.
Село Княгининок Луцького району. n

Уже 63-й рік живемо
в Луцьку і стільки ж
передплачуємо
«рідну Волинь»
«Міцного здоров’я й успіхів у нелегкій роботі всім
працівникам редакції!»
Катерина ЗУБЧУК

ці дні ми одержуємо
листи від наших читачів, у яких вони вітають колектив з Новорічно–
Різдвяними святами. Один
із них — від лучан Марії та
Петра Соколів.
Це як своєрідна зустріч
зі щирими шанувальниками нашої газети, яким є
що розповісти. «У березні 1958–го, — пише Марія
Петрівна, — я, студентка
Львівського медінституту,
приїхала до Луцька на практику в аптечному управлінні.
Тут зустріла свого чоловіка
на все життя. Вже 63–й рік
ми живемо в місті, яке стало й моїм. І з того часу безперервно виписуємо нашу
«рідну Волинь». Виростили
двох синів, але вони за межами України, оскільки закінчили інститути ще за Со-

У

юзу. Вже сильно підводить
здоров’я, але ще якось самі
виходимо з паличками в аптеку, магазин. А ще ми маємо дуже хорошу поштарку
Людмилу Пилипівну, яка
завжди вчасно приносить
пресу…»
Соколи зичать працівникам редакції міцного
здоров’я, сімейного щастя,
здійснення всіх задумів,
Божого благословення на
хороші справи. І ми бажаємо їм та багатьом іншим
нашим шанувальникам
міцного здоров’я, любові,
удач! Дякуємо за незрадливість та обіцяємо, що в
«Газеті Волинь» і надалі на
першому місці будуть наболілі проблеми її читачів.
Тут вони завжди знайдуть
правдиву інформацію, цікаві життєві історії, відповіді
на те, що найбільше їх хвилює. n

Вітаємо!
Щиро вітаємо люблячу матусю,
турботливу бабусю, добру і мудру
свекруху
Тамару Устимівну
ЯБЛОНСЬКУ
з прекрасним ювілеєм!!!
Нехай Господь благословляє, небесний ангел захищає, а Божа Матінка із неба пошле,
чого найбільше треба!
За недоспані ночі, турботливе
серце і працьовиті натруджені руки
наше щире дитяче СПАСИБІ і низький Вам уклін!!!
З повагою
рідні й близькі.

www.volyn.com.ua
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Погляд

n Читач підказує тему

Чи справді ЗНО в училищах забирає
у дітей можливість здобути фах?
«Доброго дня, шановна редакціє! Звертаюся до вас із проханням,
щоб на сторінках улюбленої газети порушили питання, які є
болючими для багатьох батьків. Стосуються вони навчання наших
дітей у школах та введення обов’язкових ДПА/ЗНО в коледжах…» —
пише пані Світлана з Нововолинська
Фото energoatom.kiev.ua.

Софія ГАВРИЛЮК

ановна читачка порушує у листі дві «освітні» теми. По-перше, що
учні, «починаючи з 5–6 класів,
списують домашні та самостійні
й контрольні роботи зі смартфонів» і постійно потребують репетиторів. За її даними, за заняття з 4 предметів для підготовки
до ЗНО батьки віддають приблизно по тисячі гривень щомісяця. Пише, що сьогодні репетиторство як додаток до школи —
норма. Мовляв, навчальний
заклад виконує свою функцію
не повною мірою. По-друге,
пані Світлана засуджує запровадження обов’язкової державної підсумкової атестації (ДПА)
у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у закладах профтехосвіти. «Абсолютно
не враховують того, що годин
із цих предметів в училищах
у рази менше, ніж у школах», —
нарікає жінка.

Ш

ЩО З НАВЧАННЯМ?

За коментарем ми звернулися
до експертів, які представляють
різні сторони «медалі», — до чиновниці, репетитора й мами.
Начальниця управління освіти й
науки Волинської обласної держадміністрації Людмила Плахотна
наголосила, що найм учителів —
це вибір мам і тат: «Репетиторство — це додаткові платні освітні
послуги, які батьки самі оплачують, нерідко починаючи з початкових класів. Тобто вони замість
особистої додаткової уваги дітям
у підготовці домашніх завдань
наймають собі асистента. І так
учні звикають до помічників, що
не сприяє самостійній роботі. Відповідальність за якість освітнього
процесу — це не лише компетенція школи, а й учнів і батьків».
Пані Ольга, яка займається
репетиторством з англійської,
зауважила, що такі заняття
не завжди помічні. За її спостереженням, бажання отримувати
знання в дітей «падає» приблизно
з 6-го класу, а серед її учнів є такі,
які важко сприймають інформацію і в школі, і поза нею: «У мене
є школяр, який часто на початку
заняття озвучує фразу «Життя —
це біль». Вчитися йому не хочеться, хоч і пояснюю, що мову знати
дуже важливо тепер».
У той же час знайома — пані
Ірина, яка виховує 5- й 6-класників, — розповіла, що написала зауваження у вайбер-групі вчительці, яка під час дистанційного навчання дала дітям на контрольній
роботі підбірку питань з інтернету
і сердилася, коли учні скористалися готовими відповідями, які
знайшли в мережі. Таким чином
освітянка отримала зворотний
зв’язок від мами, яка не дозволила собі змовчати, коли помітила
неякісну роботу. Жінка не думає
наймати репетитора: час від часу
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Валентина ПЕТРОЩУК,
заслужений журналіст
України

Пенсія — 2100. Плата
за комуналку — 2100.
Сама, незряча, хвора
на цукровий діабет...
Не встигли споживачі комунальних
послуг оговтатися від платіжок за
доставку газу, придуманих, як на мою
думку, просто зі стелі, як знову звідусіль
шокуючі новини: зростає плата за газ,
електроенергію, а в нашому місті – ще й за
водопостачання. Бо, пояснює керівництво
«Нововолинськводоканалу», не мають як
погасити проценти Світовому банку. А
ще зарплату своїм працівникам змушені
підвищувати. Тільки до чого тут ми з вами?
Якщо знали, що бракуватиме коштів на
розрахунок, то, можливо, не слід було
погоджуватися на мільйонні суми?
латіжки за комуналку й справді шокують. Розповім про це на конкретному прикладі. По добрій волі вже кільканадцять років опікуюся
своєю колишньою сусідкою, котра внаслідок важкої
форми цукрового діабету повністю втратила зір. Їй
свого часу в пенсійному посвідченні поставили букву «А» і сказали, що такі інваліди — на особливому
рахунку і матимуть більші пільги. А як же насправді?
Мабуть, років п’ять тому написала від її імені заяву
на отримання пільгової путівки на лікування в санаторій. З того часу на початку кожного року заношу
довідку з лікарні, що ця людина вкрай потребує
такого лікування, та черга майже не посувається.
Напрошується висновок: швидше помре, як поїде
у здравницю.
А тепер про комуналку. На сьогодні ця сліпа жінка
отримує пенсію у розмірі 2100 гривень. Раніше мала
більш-менш нормальну субсидію і, як кажуть, якось
зводила кінці з кінцями. Зараз, відколи запровадили
так звану грошову компенсацію на субсидію, сума
її далеко не покриває нарахувань. Зрештою, навіть
перераховують її на картку значно пізніше, аніж надходять рахунки на проплату. І ось днями прийшла
платіжка за грудень минулого року за комунальні
послуги, від якої, як кажуть, очі на лоб полізли. Навіть незважаючи на те, що погода як для грудня була
теплою, а відтак нарахування мали б бути невеликими, сума тільки за опалення становить без декількох
гривень півтори тисячі. Коли додати сюди електроенергію, вивіз сміття і т. д., то якраз і виходить...
2100 гривень. А за що ця обездолена жінка має харчуватися, за що куплятиме ліки, без яких не проживе,
мабуть, і тиждень? Чи зрозуміють це коли-небудь
ті, хто приймає драконські закони та постанови про
підвищення проплат? Упевнена, що ні. Бо живуть в
інших реаліях, і пенсії цієї сліпої жінки їм навіть не
вистачить на обід у ресторані.
А тим часом в Україні, в тому числі й нашому місті,
є тисячі тисяч людей, котрі десятиліттями не сплачують комунальних послуг і просто сміються з нас,
совісних платників. Бо вважають себе мудрішими,
адже вже був час, коли їхню заборгованість просто
списали і тепер сподіваються, що так буде й надалі.
Тільки у Нововолинську борг за газ становить уже
понад 32 мільйони гривень!!! Назвіть ще десь таку
державу, де можна користуватися благами і за це
не розраховуватися? Щоб не морочити собі голову і
не воювати з боржниками, перекладають це на наші
плечі, щоразу збільшуючи ціни або придумуючи нові
платежі, як ото доставка газу. Виходить і справді як у
тій народній приказці: хто їде, того ще й поганяють.
Так, і колись були багаті та бідні люди, але такої
прірви в грошовому забезпеченні не було ніколи. То
хіба варто дивуватися, чому тікає з України високоінтелектуальна молодь – майбутнє нашої нації?
А де і в кого шукати захисту людям поважного
віку? Їх обдирають як липку комунальними платежами, ділки нерідко навішують на них кредитні борги,
про які вони, як кажуть, ні сном ні духом, переписують і забирають житло. Де їм шукати правду? У
судах, які давно перестали бути справедливими, та
й при тих зарплатах, якими наділили суддів, вони
дивляться на цих нещасних людей як на другосортних, бо якого хабаря можуть запропонувати зі своєї
мізерної пенсії?
Ось уже майже тридцять років Україна незалежна. Як довго цього чекали українці! Та, видно, не тою
дорогою ведуть нас наші поводирі. Час схаменутися,
щоб не було пізно, і зрозуміти: терпіння людське не
безмежне. n

П

Опановуючи фах, студенти одночасно здобувають загальну середню освіту.

відстежує особливості навчання й
підготовку до уроків сама.
ТАКІ НЕПРОСТІ ІСПИТИ

Друга проблема — чи таке
вже необхідне ЗНО в профтехосвіті. (Йдеться про вимоги до тієї
частини учнів, які зазвичай після
9-го класу вступають в училища,
коледжі.) «Для чого це? Щоб позбавити слабших дітей можливості
отримати професію, а батьків —

« Відповідальність
за якість освітнього
процесу — це не лише
компетенція школи,
а й учнів і батьків.

»

поставити їх на ноги?» — запитує
дописувачка.
Начальниця управління освіти Людмила Плахотна пояснила, що ДПА у формі ЗНО у таких
навчальних закладах є тому, що
коледжі і вищі професійні училища (ВПУ), окрім професійної освіти, надають і загальну середню:
«Підсумкові іспити за курс повної загальної середньої освіти
є лише у формі ЗНО». З іншого
боку, директор Володимир-Волинського ВПУ Володимир Анатолійович Смоляр підтвердив, що
проблема зі складанням іспитів
дійсно є: «У систему профтехосвіти ми беремо бозна-кого, аби
виконати регіональне замовлення. От я приймаю кожного
року 239 осіб, і є моменти, коли
не можу дати ради студентам.
Тоді пропоную їм повернутися
у школу, але й там їх директори
не хочуть, бо вже пізнали за 9 років перебування у навчальному
закладі. Є ж діти, яким вчитися
нецікаво!». Одночасно Володимир Смоляр стверджує, що
за роки свого директорства

(а це 26 літ) за погано здане ЗНО
нікого не відрахував, хіба що через дисципліну.
Пані Олена, мама дитини, яка
закінчила Рожищенський коледж
ветеринарної медицини й біотехнологій (відповідно складала
ЗНО), ділиться своїм досвідом:
«Навчальних годин справді
менше, але з нашими студентами
викладачі працювали над підготовкою. За цими ж результатами
формується рейтинг закладу! Інший момент — не скласти іспит
зовсім дуже складно. Що таке ЗНО
людською мовою? Потрібно набрати мінімум 124 бали, щоб перейти
на другий курс. Я порахувала на результатах дитини, як це працює:
100 балів дається одразу, умовно
за те, що ти прийшов. Скажіть,
зі ста наступних можна набрати 24?
Якщо людина закінчила 9 класів,
то за ці роки весь курс не просто вивчили, а й не раз повторили, бо так
складена програма. Якийсь же мінімум за ті 9 років дитина принесла із собою? Але я ще, наприклад,
допомагала своїй дочці готуватися
з української мови. Репетитора ми
принципово не наймали. Перевірили за комп’ютером, чого вона варта на пробному тестуванні (тепер є
багато програм), і дочка займалася, бо раптом би вона захотіла після навчання змінити фах. У такому
випадку сертифікат з вищим балом
пригодиться, а згадувати правила
знову після коледжу було би проблемніше».
P. S. Умови й особливості
навчання нині направду інакші,
аніж ще навіть п’ять років тому.
У час пандемії вони й далі змінюються, і батькам справді важко
заохочувати дітей до навчання й
контролювати їх. Освітяни ж мусять дотримуватися стандартів,
заданих державною владою. Золоту середину, як завжди, визначає бажання взаємодіяти одних
та інших. n
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Кому вигідно підігрівати «коронавірусну
гарячку» в Україні?
На Різдво нам підкинули
скандал із приводу
«таємної вакцинації
можновладців від
COVID-19». Потім було
цілком передбачуване
обурення покупців,
яким у супермаркетах
перестали продавати
товари першої
необхідності.
А у відповідь на протести
підприємців проти
запроваджених
обмежень з’явилася
інформація, що дію
локдауну, можливо, буде
продовжено

Фото durdom.in.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ГОРІЛКУ КУПУВАТИ
МОЖНА, ШКАРПЕТКИ —
ЗАСЬ

Із 8 по 24 січня в Україні
оголошено жорсткий карантин: заборонено роботу кафе
та ресторанів (крім замовлень на винос і доставки),
магазинів непродовольчих
товарів, розважальних центрів, кінотеатрів, спортзалів, тощо. Більшості з нас
пережити це не дуже важко.
До нічних клубів ходять не всі.
А от хліб і речі першої необхідності потрібні кожному.
Та у перші дні локдауну відвідини магазинів викликали
в покупців неабияке здивування: фарби й олівці для дитини не продавали, а спиртне — будь ласка.
Очільник МОЗ Максим Степанов (на фото) пояснив, що
алкоголь належить до продуктів харчування, а олівцями,
шкарпетками та футболками
потрібно було запастися раніше. Мовляв, заборона торгувати ними «запроваджена
з метою зменшити кількість
контактів між людьми, оскільки
це знижує ризик інфікування».
Хтось обурюється, хтось
кепкує, а більшість каже: «Пе-

Таких уїдливих фотожаб-кепкувань нині з’явилося в соціальних
мережах дуже багато.

ретерпимо». Тим більше, що
обмеження в нас, порівняно
з багатьма іншими країнами,
не такі вже й суворі. Головне, що ситуація з поширенням
коронавірусної інфекції трохи
стабілізувалася.
Учора повідомили про
6 409 нових випадків коронавірусної хвороби в Україні, також за попередню добу було
госпіталізовано 2 564 особи,
195 людей померло. Кількість
тих, хто одужав, перевищила
число інфікованих. Така тенденція спостерігається п’ять
днів поспіль.
На Волині попередньої
доби виявлено 143 інфікованих, зафіксовано 2 летальні
випадки. Як розповіла учора
під час чергового брифінгу
головний державний санітарний лікар області Наталія
Янко, за 12 днів січня жертвами коронавірусу стали

26 волинян. Загалом у нас
уже 16 осіб перенесли недугу повторно. Оскільки вдруге хвороба проходить важче, одного з таких пацієнтів
–51-річного жителя Горохівщини — врятувати не вдалося. Третина хворих потрапляє
у стаціонари у важкому стані.
За словами в. о. начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Людмили Тимощук, нині
у лікувальних закладах Волині перебуває 456 пацієнтів із COVID-19, із них 9% —
у палатах інтенсивної терапії,
14 осіб — на апаратах ШВЛ
у критичному стані.
На Львівщині за добу додалося 277 хворих, померло
22 людини. У Рівненській області побільшало на 235 випадків, двоє людей коронавірус убив. Там теж готуються
до погіршення ситуації.

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті —
30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один раз
публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80 грн
+ 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30).
Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях
ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l

Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли
(під розбір). Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02
527.
l Продається 2-кімнатна квартира у м. Ковель (район Привокзальний). Тел.: 067 10 12
045, 098 95 34 775.

АВТОРИНОК
l

Куплю автомобіль на іноземній реєстрації. Тел.: 095 76 83 339.
l Продається автомобіль «Мерседес Бенц» (бус),
1999 р. в., пасажир, 6 місць. Тел. 068 38 46 177.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Жигулі». Тел. 096 65 47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам нову аеродинамічну зернову віялку. Тел.: 068 84 52 196.
l Продам недорого трактор Т–25 в доброму робочому стані з документами. Можлива
доставка. Тел.: 096 80 48 733.
l Терміново продам трактор Т–40 з документами, у доброму робочому стані ( з малим
напрацюванням). Можлива доставка. Тел.:
096 72 22 134.
l Продам трактор Т–16 М 1996 року випуску, неперефарбований, в доброму робочому
стані. Можлива доставка. Тел.: 066 38 05 882.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони,

ВАКЦИНА ДОСТУПНОЮ
ДЛЯ ВСІХ СТАНЕ
НЕ СКОРО

Досі не вщухає скандал
навколо «таємних щеплень
від COVID-19». Після заяви
політика і власника видання «Обозреватель» Михайла
Бродського, а також матеріалу проросійського видання «Страна.ua» про те, що
в Україну начебто незаконно завезли вакцину проти
коронавірусу для посадовців, політиків та бізнесменів,
за справу взялися українські
правоохоронці. Чи й справді чартерним рейсом у Київ
доставили партію препарату
Pfizer, чи платять наші «слуги»
по 2,5 тис євро за нелегальне щеплення, достеменно
не відомо. І прем’єр-міністр,
і Президент доручили перевірити цю інформацію. «За
контрабанду і контрафакт має
бути покарання», — наказав
Зеленський.
8 січня у Службі безпеки
України заявили, що розпочали розслідування фактів
ввезення в Україну, зберіган-

розповіла учора під час чергового брифінгу
« Якголовний
державний санітарний лікар області
Наталія Янко, за 12 днів січня жертвами
коронавірусу стали 26 волинян. Загалом у нас уже
16 осіб перенесли недугу повторно.

»

ня та застосування препаратів під виглядом вакцини від
COVID-19 виробництва компанії Pfizer. «Група осіб, за попередньою змовою, в порушення встановлених правил,
придбали, перевозили, зберігали та відпускають отруйні чи
сильнодіючі лікарські засоби
під виглядом вакцини», — наголосили в СБУ. Виходить,
розмови про підпільні щеплення — не фейк?
Водночас можна припустити, що тему першочергової
імунізації високопосадовців

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.

РІЗНЕ
l

«розкручують», аби змусити
українську владу закуповувати
російську вакцину. Не важко
здогадатися, кому це вигідно.
Але також усім зрозуміло, що реалізувати розроблені плани, виконати попередні обіцянки щодо захисту
громадян від COVID-19 (мали
розпочати цю роботу в лютому і за рік вакцинувати не менше 50% населення) навряд чи
вдасться. «Епопея» із забезпеченням людей рятівними
препаратами розпочалася
зі скандалів і, схоже, триватиме довго.
Цими днями стало відомо, що вакцина від коронавірусу Sinovac, яку замовила
Україна, має низьку ефективність — всього 50,38%. Раніше
стверджували, що цей показник становить 78%. Виникає
запитання: чи потрібно викидати гроші на вітер?
— Україна підняла поріг ефективності вакцини
Sinovac до мінімум 70%,
якщо ж вона буде меншою, то
компанія-виробник поверне
кошти у повному обсязі, —
заявив на брифінгу міністр
охорони здоров’я Максим
Степанов. — Міністерство
у найближчі дні планує підписати контракти з новими компаніями-виробниками вакцин.
Очевидно, навіть представників пріоритетних груп,

Продам дрібну картоплю, сіно, солому
в тюках, шифер б/в. Тел.: 066 26 20 423.
l Продам насіннєвий овес, ячмінь, картоплю (велику, насіннєву, дрібну), кормовий буряк. Тел.: 095 43 85 889.
l Продається тільна телиця у Ківерцівському районі. Отел 7 лютого 2021 року.
Тел.: 099 39 49 470.
l Продам цеглу білу та червону ( нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
порди), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів,
глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел. 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81 998.
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

людей, які піддаються найбільшому ризику, захистити найближчим часом не буде змоги.
Натомість держава дбає
про нашу безпеку в інший
спосіб. Від сьогодні набуває
чинності закон, яким передбачається покарання для бізнесу
за неналежне запобігання інфекції. Підприємці сплачуватимуть штраф за допуск осіб
у громадське місце без масок,
а також за відсутність попередження про необхідність одягнути засіб захисту, у розмірі
від 3400 до 5100 гривень. n

(нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття.
Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099
18 13 332.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24-34-23, 098 48 13 899, 050
52 37 811 .

l Куплю ВРХ (корів, биків), коней,
лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32
639, 098 58 76 653, 093 44 66 539.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l

Втрачене посвідчення багатодітної
сім’ї, видане на ім’я Козловська Карина
Вікторівна, вважати недійсним.
l Втрачений додаток до диплому спеціаліста Волинського державного університету ім. Лесі Українки (серія ВС № 10597726),
виданий на ім’я Снітко Наталія Петрівна 1
липня 1998 р., вважати недійсним.
l Втрачене тимчасове посвідчення,
видане управлінням соціального захисту
населення Луцької РДА на ім’я Фрончко
Андрій 6 вересня 2019 р., вважати недійсним.
l Втрачений військовий квиток, виданий на ім’я Ходорчук Геннадій Петрович 23
червня 1997 р., вважати недійсним.
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НОВИНИ НАДСТИР’Я

n У номер!

У чоловіка, який торік у липні в обласному центрі Волині
захопив автобус «Краснилівка — Берестечко»
із 13 пасажирами, не виявили психічного захворювання
Тетяна МЕЛЬНИК

У

акт, замах на життя працівника правоохоронного органу
та незаконне поводження зі
зброєю й вибуховими при-

про підозру. Відбулося кілька
судових засідань, утім, остаточну міру покарання могли
визначити лише після прове-

втор проєкту відверто кепкує над владою,
висміюючи промахи місцевих чиновників,
урядовців та депутатів. Передача вже двічі
вийшла в етер на Громадському інтерактивному телебаченні.
Під час минулого ефіру йшлося про дитсадок у
Дачному поблизу обласного центру, який двічі відкривали посадовці: перший раз — керівники області
(голова ОДА Юрій Погуляйко, народий депутат Ірина
Констанкевич), другий — Луцька (міський голова Ігор
Поліщук, його заступниця Ірина Чебелюк, окрім того,
тоді на свято приїхав голова облради Григорій Недопад). Останній випадок виглядає дивно, адже кошти
на будівництво не виділялися з бюджету міськради.
Святослав Лесюк припустив, що церемонію можуть
організувати втретє, адже попіаритися на цьому,
ймовірно, захоче й районна влада. Також повз увагу журналіста не пройшли резонансні голосування в
парламенті й непослідовні дії Луцької міськради, яка
спочатку погодила скандальне будівництво на автостоянці, а потім скасувала. n

А

Серед білого дня
з хати викрали сейф
із тисячами доларів

амбулаторна експертиза виявила у
« Попередня
чоловіка певні розлади психіки. 23 листопада
Луцький міськрайонний суд вирішив помістити
його у Львівську обласну психлікарню в умовах,
які не становлять небезпеки для оточуючих.

»

строями. Усе це відбулося
у Луцьку на Театральному
майдані 21 липня. 22–го
числа Кривошу оголосили

дення психіатричної експертизи. Нині вона вже готова. Її
результати свідчать, що підозрюваний — осудний. n

отерпілий стверджує, що з його оселі, в якій на
час крадіжки були рідні, хтось виніс сейф із двома
тисячами доларів.
Цього дня мешканці села зауважили на вулицях поселення чужий автомобіль, та спохопилися пізно, коли
вже вдарив грім.
Тому чоловік був змушений терміново звертатися до
правоохоронців.
Горохівські поліцейські шукають злочинців і просять
негайно повідомляти про підозрілих осіб, телефонуючи
«102». n

П

Шукають власників
наляканого «петардистами»
песика
Чотирилапий дуже сумує і постійно виє
Тетяна МЕЛЬНИК

учанин Андрій Хоменко просить допомогти розшукати господарів собаки-дівчинки, яка прийшла
до їхнього дому на вулиці Драгоманова, що у районі Старого міста. Він розповів, що тваринка дуже гарна, дружелюбна, доглянута і вгодована. Чоловік припускає, що песик злякався новорічних салютів і втік з
дому. Хоменки підгодовують собачку, але вона постійно
скавулить, немов плаче. Господарів просять відгукнутися, адже мала, ймовірно, чекає зустрічі з ними. Якщо
хтось впізнає свою чотирилапу, телефонуйте за номером 095-534-76-86. n

Л

Буде два районні управління і стільки ж
районних відділів
кого. До Володимир–Волинського районного відділу
поліції увійшли відділення
поліції в Нововолинську, відділ поліцейської діяльності в

Прикрий випадок трапився із жителем села
Шклинь Другий на Горохівщині
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Через ліквідацію районів на Волині
змінюється структура поліції

О

Такий курйоз підмітив у новій телепрограмі
«Проїхали» луцький журналіст Святослав Лесюк

Може, він і не психічнохворий, але з головою у нього направду
не все гаразд.

n Служба «102»

скільки на Волині утворено 4 райони з центрами у Луцьку, Володимирі–Волинському, Ковелі та Камені–Каширському,
наказом Національної поліції
України затверджено нову
організаційно–штатну структуру територіальних підрозділів Головного управління у
Волинській області. Тож віднині в нас — чотири територіальні підрозділи поліції.
До складу Луцького районного управління поліції
входять відділення поліції в
Ківерцях, Горохові та Луцькому районі й відділ поліцейської діяльності в Рожищі. Тимчасове виконання
обов’язків начальника управління тут покладено на підполковника Сергія Рудниць-

«Посадовці двічі з помпою
відкривали дитсадок»
Леонід ОЛІЙНИК

Фото pravda.if.ua.

Ольга БУЗУЛУК
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■ Пульс тижня

Луцького терориста Кривоша
визнали осудним

листопаді суд розглянув клопотання Служби безпеки України та
прокуратури про проведення стаціонарної комплексної
психолого–психіатричної
експертизи підозрюваного. Попередня амбулаторна
експертиза виявила у чоловіка певні розлади психіки. 23
листопада Луцький міськрайонний суд вирішив помістити його у Львівську обласну
психлікарню в умовах, які не
становлять небезпеки для
оточуючих.
Наразі експертизу завершили. Максима Кривоша
визнали осудним. За неофіційною інформацією, нині він
перебуває в Луцькому сізо.
До слова, у слідчому ізоляторі підозрюваний двічі
оголошував голодування.
Перший раз — із 31 липня по
14 серпня, вдруге відмовлявся від їжі у вересні.
Відомо, що рішенням
Луцького міськрайонного
суду Волинської області 29
грудня Кривошу продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2
лютого. Його підозрюють у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258,
ст. 348, ч. 1 2 ст. 263, ч. 2 ст.
263 Кримінального кодексу
України, зокрема: захоплення заручників, терористичний

14 січня 2021 Четвер

рійську. Камінь–Каширський
районний відділ поліції включає в себе відділення поліції в
Маневичах та відділ поліцейської діяльності у Любешові.

Фото Андрія ХОМЕНКА.

Національної поліції України
« Наказом
затверджено нову організаційно-штатну структуру
територіальних підрозділів Головного управління
у Волинській області.

»

Іваничах та сектор поліцейської діяльності в Локачах.
Очолив його майор Василь
Майданюк. Ковельським районним управлінням поліції
керуватиме майор Андрій
Литвин. Сюди увійшли відділення поліції в Любомлі й
Ратному, відділ поліцейської
діяльності у Старій Вижві та
сектори поліції в Шацьку й Ту-

Його керівник — підполковник Сергій Редько.
Усіх нових очільників у чотирьох районах Волині, їхніх
заступників, а також керівників відділів поліцейської діяльності, відділень та секторів представив цими днями
начальник Головного управління Нацполіції в області
полковник Юрій Крошко. n

Можливо, господар чотирилапого зараз сумує, як і сам пес.
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n Обличчя професії

Перша волинська орденоносна
лісникиня народилася… в лісі
Майстер Залізницького лісництва на Любешівщині Марія Дудко прийшла на цю
посаду 17 літ тому, замінивши свого чоловіка Володимира, який захворів. «Треба ж
було якось на ноги трьох дітей піднімати», — скромно каже жінка
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Катерина ЗУБЧУК

«МОЯ ПУПОВИНА
ЗАКОПАНА НА ХУТОРІ
СЕМЕЖЕ»

Про високу державну відзнаку Марії Дудко — орден
княгині Ольги III ступеня,
перший серед жінок-лісникинь Волині, — наша газета
коротко повідомляла, як тільки з’явився указ Президента,
і недавно, коли їй уже вручили
орден. Залишалося зустрітися
із Марією Петрівною у Лобні,
де вона живе, аби поспілкуватися й зрозуміти, чим стала
для неї робота майстра лісу,
якій віддала уже більш як сімнадцять років.
А розмова тим часом почалася зі спогаду про найдорожче й незабутнє:
— Та я ж народилася в лісі.
Моя пуповина закопана,
як то кажуть, на хуторі Семеже, що за три кілометри від
села. Серед сосен і беріз стояла хата. Лісовими стежками
два роки до школи ходила.
Вже як була третьокласницею,
то наша сім’я перебралася
в Лобну. Батько мій працював
лісником років 15 (тепер ця
посада називається «майстер
лісу». — Авт.). Хата, в якій минуло раннє дитинство, ще й зараз є, але стоїть не на тому місці — коли батьки продали свій
хутірський будиночок, то нові
власники перетягли його
в село. А от хутора нема — все
лісом поросло. Тепер якраз
на нашому поселлі облаштовано рекреаційний пункт.
Роки минають, а не забула
наша героїня куточка, де народилася. Хочеться прийти
на таке дороге й пам’ятне місце.
— От і недавно, — розповідає, — 76-ліття батька відзначали там. Як і раніше. У такий
день збирається наша родина (мама з татом виростили
трьох дочок й сина). Імениннику робимо подарунок зустрічі
з минулим, а заодно і собі:
згадуємо, як тут було колись.
Цей спомин і був, вважай,
відповіддю на те, звідки у жін-

що маю роботу,
« Тішуся,
якою задоволена. Хоч,
по правді, страшнувато було
братися за нову для себе
справу.

»

На фоні домашньої оранжереї – Марія Дудко і її наймолодша онука Христинка.
Вишиванки на них – з-під голки бабусі.

ки особлива любов до природи, — те, без чого не можна уявити людину, для якої ліс став
місцем її улюбленої роботи.
«20 РОКІВ
НА КОЛГОСПНІЙ ФЕРМІ
ТЕЛЯТ ДОГЛЯДАЛА»

Хоча, судячи з почутого
в подальшій розмові, до того,
як прийти в лісництво, чимало
часу спливло. Закінчивши вісім класів, дівчина з багатодітної сім’ї середню освіту здобувала вже заочно. І працювала.
— Рівно 20 років я на колгоспній фермі телят доглядала, — каже жінка і хоче, здається, в це коротке речення вмістити величезний кусок життя.
Та ще й якого! Це ж і заміжжя,
і народження трьох діток — двох
доньок та сина, і статус бабусі.
Тож на моє прохання —
ще один спомин. Виявляється, чоловік Марії Петрівни народився на тому ж хуторі Семеже. Його батьки свого часу
теж побудувалися в Лобні.
А що він на сім років старший

від неї, то побачили одне одного вже тоді, як дівчина підросла. На танцях зав’язалося
спілкування, почалися зустрічі, які закінчилися освідченням і весіллям. Зовсім юною
була Марія, коли виходила заміж. Лише вісімнадцять мала,
як народила старшу дочку
Інну. За два роки після неї
на світ з’явилася їхня Надійка.
А ще через десять — подружжя дочекалося сина, якого
назвали Іваном. Вони прожили з чоловіком у парі майже
25 років. Двох днів не вистачило до срібного весілля…
— Володя закінчив Березнівський лісовий технікум
на Рівненщині. Після армії,
як ми одружувалися, в лісгоспі працював. Був і робітником
на підсочці живиці, і єгерем,
а останні 14 літ — майстром
лісу. На жаль, у 2003-му тяжко захворів. Через пів року
йому дали групу. Коли стало
ясно, що на роботу не вернеться, то його посаду запропонували мені. І я пішла,

бо треба було якось дітей
піднімати. Через чотири роки
Володі не стало. Інна й Надя
вчилися в Чернівцях на медиків, Іванові було лише десять.
Зараз уже семеро онуків маю
(чоловік лише одного, найстаршого, бачив)…
«ЯК ПРИЙНЯЛА ОБХІД
ВОЛОДІ, ТО ТАК З НИМ
І НЕ РОЗЛУЧАЮСЯ»

У 43 роки овдовіла Марія
Дудко. Але на жіночу долю,
як вважає, гріх нарікати.
Бо ж доброго чоловіка мала,
гарних діток їм Бог дарував.
13 літ його нема, але він завжди з нею: у спогадах про те,
як одружувалися, як дім, у якому вона живе зараз із сім’єю
сина, зводили невдовзі після
весілля — дуже хотілося мати
своє житло, як раділи діткам.
— Я як прийняла обхід
Володі, то так із ним і не розлучаюся, — говорить Марія
Петрівна. — Тішуся, що маю
роботу, якою задоволена.
Хоч, по правді, страшнувато

було братися за нову для себе
справу. Пригадую, як запропонував мені лісничий Віталій
Рокун посаду, то я сказала:
«Боюсь, що не справлюсь,
не потягну таких обов’язків».
А у відповідь почула: «Потягнеш… Ми допоможемо».
І справді і він, і всі лісники
підтримали мене не тільки
добрим словом, порадою, а й
ділом. Колись товаришували з моїм чоловіком, і як його
не стало, то не залишили мене
напризволяще.
Завдяки їм, а особливо
Івану Черевку — майстру лісу
з більш як сорокалітнім стажем — Марія Петрівна вивчила ліс уже не тільки на побутовому рівні (як затята збирачка
ягід, грибів чи шанувальниця
краси, котру дарує природа),
а як спеціаліст лісової галузі.
Та ще ж із такою відповідальністю, адже на «плечах» майстра і посадка лісових культур,
і догляд за ними, контроль
за рубками, охорона від самовільних рубок та пожеж. І,
до речі, це робота, яка не знає
міжсезоння.
— А до мого обходу, площею 834 гектари, — 15 кілометрів. Він знаходиться на межі
з Рівненщиною, — розповідає
Марія Дудко. — Село Озірці
Володимирецького району
неподалік. Десь кілометр —
і вже хати. Пішки не підеш.
Чоловік в основному коником
добирався. І я якийсь час так
само — запрягала і їхала. Але
скоро пересіла на скутер.
А потім і мотоцикл, вайпер
придбала. Коли його з’їздила,
то другого купила. Як холодно,
то вже машиною довозять чи
трактором.
Лісівники працюють
на майбутнє. Бо ж не скоро
виростає й достигає ліс. Сосну, наприклад, ріжуть у віці
70–80 років. Тобто вже навіть
не внуки, а правнуки побачать
плоди сьогоднішньої праці тих,
хто присвятив своє життя нелегкій, але благородній праці.
…Ми розмовляли з Марією
Петрівною про її роботу, сім’ю
і, звичайно, про захоплення,
яке, як кажуть, зразу впадає
у вічі, тільки-но потрапляєш
в затишну оселю. Тут дуже
багато вазонів — ну прямо домашня оранжерея. Так само,
як і різних вишивок. Зараз,
як зауважила жінка, вже рідше береться за голку, бо й «зір
не той, що був». Зате раніше
встигла навишивати стільки,
зокрема рушників, що й дочкам, коли йшли заміж, не доводилося купувати, і внучкам їх
вистачить. Тож знімки робили
і серед краси, створеної руками нашої героїні. n

n Подробиці

ВРЯТУВАЛИ П’ЯТЕРО ЛЕБЕДІВ, ЯКІ ПРИМЕРЗЛИ ДО КРИГИ
На Теремнівських ставках, що
у Луцьку, місцеві жителі помітили
птахів, які не могли самотужки
піднятися зі скутої льодом
водойми. На допомогу викликали
працівників ДСНС
Ірина ПАСІЧНИК

о крижаної пастки загалом потрапила ціла родина пернатих.
П’ять птахів були на середині
плеса, у важкодоступному місці. В од-

Д

ного лебедя примерзло крило. Як розповів лучанин Анатолій Ліпша, інші чотири були поруч і теж не могли злетіти.
Їм вдалося звільнитися по обіді 12 січня, коли лід почав танути. Водолази,
які прибули на виклик, розбили кригу
та попливли на порятунок птаха, який
досі лишався нерухомим. Злякавшись
людей, лебідь піднявся на крило. «Сам
вийшов із води та вибрався із крижаної пастки», — розповів начальник
рятувального відділення Андрій Левчук. Місцеві жителі розповідають, що

ця перната родина на ставку зимує
вперше. Із настанням холодів люди
підгодовують їх, а відтепер ще й стежитимуть, щоб птахи більше не примерзали.
А от лебедя зі зламаним крилом,
якого на водосховищі неподалік набережної у місті залізничників днями врятували дві ковельчанки, вже прооперували. «Наразі він у Луцькому зоопарку.
В одній із ветеринарних клінік йому
ампутували крило. Далі — лікування
та надія, що буде жити», — повідоми-

ла одна з активісток громадської організації «Kovel Animals» Катерина Миронюк у соціальній мережі. У звіринці
також піклуються про підстреленого
лебедя, якого забрали з озера у Лищі
після дзвінка небайдужих. «Якась двонога істота, вочевидь, добряче «розважилася», — інформують у зоопарку.
Тут констатують, що новий підопічний,
навіть за умови успішного лікування,
навряд чи зможе повернутися у дику
природу. «І все тому, що не всі люди —
люди. Є серед них і людиська, за довіру до яких не раз розплачуються своїм
здоров’ям чи й життям ті, кого називаємо братами нашими меншими». n
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Урізали зарплату апарату
сільради, зате всі дітки округи
харчуватимуться безплатно
Фото Миколи ГУРКА.

У бюджеті Рівненської
територіальної громади
Ковельського (донедавна
Любомльського)
району на 2021 рік
передбачили збільшення
витрат на продукти для
вихованців садочків
та школярів

аніше за кошти місцевої
скарбниці обідали учні
молодших класів, частково дошкільнята та діти пільгових категорій.
За словами керівника громади Юрія Фініковського,
місцеві органи влади можуть
самостійно приймати рішення
щодо безкоштовного харчування. З огляду на це керівництво громади запропонувало безплатно годувати всіх
вихованців місцевих закладів
освіти за рахунок зменшення
видатків на утримання працівників апарату сільської ради.
Таке рішення депутати підтримали одноголосно.
Отож у школах та садочках
безплатні обіди отримуватимуть 749 учнів та 144 дошкільнятка Рівненської громади.
На це передбачено понад

Р

Юрій Фініковський у 2019 році виграв вибори сільського голови Рівненської
територіальної громади.

1,5 мільйона гривень.
Очільник Рівненської ТГ
каже, що вже чув звинувачення:
мовляв, «це все — піар», водночас зазначає, що пересічні
українці хочуть, аби кожна громада в країні так «піарилася».

так, щоб допомагати тим, хто
першочергово цього потребує.
Ми будемо це робити, поки
дають змогу бюджетні надходження. Ці кошти ми забрали
не з інших соціально важливих
видатків, а зі своїх зарплат.

треба розподіляти так, щоб допомагати
« Ресурси
тим, хто першочергово цього потребує.
— Оскільки збережено акциз на пальне для бюджетів
місцевого самоврядування,
то ресурси треба розподіляти

»

У нас є своє бачення, як має
розвиватися громада, а іншим
ми його не нав’язуємо, — підсумував Юрій Фініковський. n

■ Пульс тижня

На аліменти в батька коштів не було,
а на хабар знайшлися
У пропускному пункті «Ягодин» пасажир автобуса,
котрий їхав до Варшави, запропонував старшому
прикордонних нарядів 200 доларів за безперешкодний
в’їзд на територію сусідньої держави
Євгенія СОМОВА

ід час паспортного
контролю з’ясувалося, що громадянину
України обмежено виїзд за кор-

дон через несплату аліментів.
Тоді 35-річний чоловік спробував вирішити питання за допомогою хабаря. Однак прикордонник відмовився взяти
гроші та поінформував поліцію

Зб поштарку
Збив
на велосипеді й утік
У Любомлі
під колесами
автомобіля
загинула жінка,
яка працювала
листоношею.
Без мами
залишилося
двоє дітей
Оксана КРАВЧЕНКО

а другий день
Різдва обірвалося життя
місцевої жительки,
1981 року народження, яка їхала велосипедом. Близько19.30 на вулиці
1 Травня неподалік
молитовного будин-

Н

Любов ЧАПКО,
редактор відділу листів і зв’язків
з читачами

«Малиї колядують
як-небудь. Головне,
аби дали грошей…»
Щороку на Різдво їздимо до чоловікових
батьків у село Солов’ї на Старовижівщині.
Тут якось по-особливому відчувається дух
свята. Уже кілька літ поспіль місцеві мешканці
ставлять у центрі села велику ялинку,
прикрашають її гірляндами та вогниками,
і вона дарує святковий настрій усім жителям
і гостям. А батьківська хата наповнюється
колядками, одне за одним приходять друзі,
сусіди. Родина збирається разом — і серце
огортає якесь невидиме тепло, бо таке буває
нечасто

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

П

11

ку її збив автомобіль.
Оперативно-розшуковими заходами
правоохоронці встановили, що ДТП скоїв
31-літній мешканець
Бережців. З місця
аварії він утік. Місцева
газета «Наше життя»
повідомила, що кілька місяців тому молодик уже притягався
до відповідальності
за водіння напідпитку.
П о т е р п і л у
із важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували
у реанімаційне відділення Любомльської
лікарні, але врятувати
її не вдалося. n

про правопорушення, передбачене ст. 369 Кримінального
кодексу України «Пропозиція,
обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».
Тож за кордон боржник не потрапить, поки не сплатить аліментів. Окрім того, вочевидь,
відповідатиме перед законом
й за спробу підкупу службової
особи. n

Школяр, який торгував
наркотиками, потрапив
у в’язницю
Учень ЗОШ
№ 2 імені
Миколи Заліпи
селища Ратне
купував канабіс,
а потім його
перепродавав
Власта КРИМСЬКА

ідомо про два
випадки збуту
незаконної наркотичної речовини:
перший — 2,9 грама за 440 гривень,
другий — 8,2 грама
за 700 гривень.
У судовому засіданні школяр визнав
обвинувачення лише
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за першим епізодом.
Суд ухвалив рішення
визнати винним підлітка у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши йому покарання
у вигляді позбавлення волі на шість років.
На час вступу вироку
в законну силу засудженому обрали міру
запобіжного заходу —
тримання під вартою.
Початок терміну рахувати з 23 грудня
2020 року. Він має
сплатити в дохід держави процесуальні
витрати у розмірі
1 961 гривні. n

а цьогоріч Новорічно-Різдвяні свята якісь
не такі. Хоч, як завжди, сяє ялинка, готується
різна смакота, то тут, то там блимають новорічні вогники, а особливого настрою нема. І справа
не тільки в карантині, який теж вплинув на святкування (до речі, чула навіть про те, що хворі на коронавірус чіпляли на двері записку з повідомленням
про хворобу, щоб не наражати дітей на небезпеку).
Не так часто, як минулоріч, сповіщали про народження Спасителя колядники. А якщо й були, то мало хто
з них усвідомлює справжню суть свята.
— Малиї колядують як-небудь. Не всі розуміють, що зайшовши в хату, треба скинути шапку,
ввічливо попросити дозволу заколядувати, — каже
сусід. — Для більшості це нагода заробити грошенят. А те, чи гарно ти колядуєш, — не суттєво. Дехто
пробурмоче собі під ніс, і тільки стежить за господарями, чи вже йдуть по гаманець… Мабуть, основна причина в тому, що батьки не пояснюють чадам,
як і для чого слід колядувати…
І з цим важко не погодитися. А про себе згадую,
як у дитинстві з братами чекали Новорічних свят,
бо можна було поласувати солодощами й «збагатитися». Батько-атеїст завжди сварив нас, щоб не ходили по чужих хатах колядувати. Логіка була така: ви
йдете заробити собі грошей, а їх вистачить і тих, що
дадуть бабуся й рідні тітки (і то віддавали наколядоване мамі, бо вона краще знала, як їх використати).
Про те, що колядка — особлива пісня, яка сповіщає
про народження Христа, він не пояснював. Ми завжди обурювалися, бо так хотілося мати свої грошенята, щоб купити те, що душа забажає. До речі, забаганки у нас були значно скромніші, ніж у сучасних
дітей…
Щоправда, пригадую, як минулого року на Щедрий вечір зі святковою піснею приходив хлопчик років 10–11. Защедрувавши й отримавши «винагороду», радісний вийшов із хати. Було чутно, як за парканом жваво розказував друзям, що заробив уже
кількадесят гривень і за них обов’язково купить
собі… теплі рукавиці! Для когось це звучить смішно,
а для когось — найбільша радість.
Щороку ми з друзями теж організовуємося і ввечері йдемо співати щедрівок. Минулоріч був момент,
який, мабуть, не забудеться ніколи. Як зазвичай, ходимо від хати до хати вечірньої пори. Незалежно від
погоди стараємося обійти максимально багато домівок. Де світиться, туди й повертаємо. Вийшовши від
одних господарів, чимчикуємо компанією до інших.
— А нашу хату чого минаєте? — почулося. — Заходьте й до нас! — закликала односельчанка, яка
чула, що щедрували у сусідів.
Запрошення не ігноруємо. Більшість із нас тут
вперше. Хатина невеличка, сім’я живе скромно.
Заводимо святкову пісню і, дивлячись на обличчя
мешканців, помічаємо, що ми не просто щедруємо — даруємо океан емоцій простим людям, які
щиро, непідробно, нефальшиво, зі сльозами радості на очах співають з нами… Бачили б ви очі дівчини
в інвалідному візку, яка разом із нами виводила «Старий рік минає» так, ніби це робить її серце! Як вона
підтанцьовувала у візку, як трохи неконтрольовано,
але ЩИРО танцювали її руки… Було помітно, що співати їй важко, але вона дуже цього хотіла. Це складно передати словами, але у душі закарбовується
назавжди…
У такі миті розумієш, що щасливим бути просто.
Бо щастя є, воно у дрібницях. Для кожного різне, але
для всіх однаково важливе. Помічаймо його! І шануймо традиції! n
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Коли дере
у горлі й ніс
заклало…

ДОБРОГО
ВАМ ЗДОРОВ’Я!

Симптоми начебто
не смертельні, можна й
перетерпіти. Але навіщо? Існує
багато домашніх засобів, які
допомагають їх позбутися

11 ëèñòîïàäà
2017 ðîêó
¹19 (101)

n Наші реалії

Олена КЛИМКО

обрий ефект дає полоскання
горла і промивання носа соляним розчином. Додайте 1/2 ч.
л. солі у склянку теплої води і робіть
процедуру тричі на день.
Введіть у раціон часник — джерело аліцину, який має антибактеріальні властивості і знищує збудників
хвороби. Він розріджує слиз, знімає
запалення, що призводить до відчуття закладеності носа. Додавайте два
зубки часнику в їжу або розімніть їх
і приймайте разом із медом.
Полегшить самопочуття вживання
продуктів, багатих на цинк, що допомагає організму виробляти більше білих кров’яних тілець, необхідних для
боротьби з патогенами та зміцнення
імунітету. Червоне м’ясо, морепродукти, бобові, насіння та яйця взимку
повинні бути на вашому столі. Гарячий
курячий бульйон — не тільки смачна,
а й корисна їжа для застудженої людини. Вчені підтвердили, що бульйон
полегшує дихання, бо активізується
робота миготливого епітелію і тим самим прискорюється виведення слизу
із носа.

«ДОБРОГО ВАМ
О
ЗДОРОВ’Я!»
Тел. 72-20-07.
07.
e-mail:
et
svitlikv@ukr.net

Д

на цинк, що допомагає
організму виробляти більше
білих кров’яних тілець,
необхідних для боротьби
з патогенами.

»

Фото media.gorzdrav.org.

Протимікробні властивості, важливі у боротьбі з хвороботворними бактеріями та вірусами, має мед. Розмішайте дві чайні ложки його в склянці
теплої води і випийте на ніч.
Також можна готувати різні чаї
з лікувальними приправами. Кориця,
імбир та чорний перець не тільки надають напоям незвичайного пряного смаку, а й допомагають подолати
симптоми застуди. Сильним антиоксидантом, який сприяє вирішенню багатьох проблем зі здоров’ям, є
куркума. Випиваючи склянку теплого
молока з куркумою перед сном, можна швидше позбутись болю в горлі
та кашлю.
Корисно споживати пюре з моркви. Пів кілограма її відваріть, розімніть, додайте 4 столові ложки меду
і ретельно перемішайте до однорідної
маси.
Вживати протягом дня чотири
рази по столовій ложці, додавши
кілька крапель
оливкової
р
олії. За 2–3 дні
забудете
забуудете про
кашель.
каше
ель. n

В. о. медичного директора Волинського обласного центру служби крові Надія Воробей
нещодавно привітала заслуженого донора із 600-ю процедурою здачі плазми.

Донор-рекордсмен здав 188 літрів
плазми і… позбувся роботи

самопочуття
« Полегшить
вживання продуктів, багатих

Закінчення. Початок на с.1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ізнався, що до останнього
сподівався залишитися на заводі «Луцькпластмас». Починав там свою трудову біографію
ще до служби в органах внутрішніх
справ, повернувся у рідний колектив
по її завершенні. Мав, як колишній
працівник правоохоронних органів,
певні переваги, був старшим зміни
і з обов’язками справлявся. Та виявився «невигідним» через скромні
пільги, якими в Україні заохочують
людей здавати кров і її компоненти.
Очевидно, не влаштовувало
те, що чоловік іноді просив перенести чергування, щоб відвідати
Волинський обласний центр служби крові, а після цього мав право
на вихідний. І байдуже, що за своє
життя Юрій Деркач 600 разів безоплатно поділився плазмою, загальна
кількість її сягає більше 188 літрів!
«Це найкращий результат на Воли-

З

ні. Юрій Петрович є нашою гордістю», — підтвердили в обласному
центрі служби крові.
— У Книгу рекордів я не потрапив. Очевидно, там більше уваги
приділяють досягненням людей, які
швидко поїдають сало чи славляться
іншими дивацтвами, — усміхається
наш співрозмовник.
Показує свої відзнаки. Відомо, що в Україні є майже 100 тисяч
«почесних донорів», а звання «заслужений» мають усього 60 осіб, серед
них і Юрій Деркач.
Відомо, що жителю Дніпра Володимирові Ніколаєву, який здав кров
понад 500 разів, було присвоєно
звання «Герой України». А нашого
земляка навіть звання «Почесний
громадянин міста» не удостоїли.
— До теперішнього мера з цього приводу не звертався. Раніше
чиновники мені пояснювали, що є
процедура висунення на відзнаки,

а за мною «ніхто не стоїть». Писав колись лист і до Президента, щоб привернути увагу до проблеми донорства, але моє звернення повернулося на Волинь, а обласна влада навіть
письмової відповіді не дала, — зітхає
чоловік.
«НЕХАЙ БЮРОКРАТИ ЗНАЮТЬ:
ДО 60 РОКІВ Я ЗДАВАТИСЯ
НЕ ЗБИРАЮСЯ»

Як ми вже розповідали, Юрій
Деркач уперше пішов на станцію
переливання крові не за компанію
з начальством під час якоїсь акції,
а з власної волі. Нікому не говорив
про своє рішення, хіба Богу.
— Почав читати Біблію і зрозумів: якщо я можу рятувати людей,
то гріх цього не робити. Спочатку здавав кров, а потім якось їхав
у село до мами автобусом і почув,
як дівчата, які працювали медсестрами, згадували про плазмафорез. Мене це зацікавило. Розговорилися. І завдяки їм я став донором

Сімейній лікарці вже
не треба крутити педалі

Галина
ЬКА.
СВІТЛІКОВСЬКА.

Фото Олександра ФІЛЮКА.

Юрій Деркач в гостях у редакції «Газети Волинь».
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Ведуча рубрики

МЕЕДДИИЧЧННИАЙ
М
КА Т И
Д О ДРАУТБОРКИГ А З Е Ь»
ОЛОИВНА »
ТИН ЬВН
««ГВАОЗЛЕИ

плазми, — згадував Юрій Петрович. — Тепер для мене Центр служби
крові — як рідний дім. Від гардеробу,

Книгу рекордів
« —я неУ потрапив.
Очевидно, там більше
уваги приділяють
досягненням людей,
які швидко поїдають
сало чи славляться
іншими дивацтвами, —
усміхається наш
співрозмовник.

»

де привітно зустрічають, — до апарата плазмафорезу і професійності
медсестри, яка голку вставляє у вену
вміло й акуратно, — все там подобається. Хочу подякувати працівникам
служби за відмінну роботу.
Спілкуючись із чоловіком, розумі-

Завідувачка
Межиситівської
амбулаторії, що
на Ратнівщині,
Катерина Бляшик —
єдиний медик
на декілька сіл,
де проживає близько
3 тисяч людей.
Часто доводиться
відвідувати пацієнтів
удома. Та й щоденно
добиратися
велосипедом
на роботу із села
Щедрогір, де мешкає,
дуже непросто —
тільки в один бік
9 кілометрів. І ось
нарешті в АЗПСМ
з’явився автомобіль

єш, що ділиться він плазмою не заради слави чи якихось пільг. У свої
54 Юрій Деркач підтягнутий, стрункий, сповідує здоровий спосіб життя.
Каже, давно переконався, що робити добру справу і для себе корисно,
і для інших. Напівжартома обіцяє:
«Нехай бюрократи знають: до 60 років я здаватися не збираюся».
— Хворіти, приймати ліки не маю
права. Мушу бути у відмінній формі.
Щодня проходжу до 10 кілометрів
пішки. Колись любив силові вправи,
гирі, гантелі. А потім через проблеми
з хребтом довелося шукати інші способи оздоровлення. Зацікавився корейськими розробками для лікування
своїх гриж і протрузій, придбав найсучасніший масажер, інше обладнання.
А згодом настільки впевнився в його
ефективності, що став проводити
презентації в салоні «Nuga-medika».
На жаль, через карантинні обмеження
зараз нема змоги приймати людей.
Хотів знайти ще якусь роботу, але
не вдається. Тому вимушені січневі
канікули проведу в мами у селі, дрова рубатиму, — ділився планами наш
співрозмовник.
Багатьох дивують незвичні керамічні «прикраси» Юрія Петровича.
Вироби з турманію — південнокорейський засіб оздоровлення. Як
вважає досвідчений донор, цей біоматеріал поліпшує показники крові, що в його справі є дуже важливим.
Говорили ми і про ставлення
до безоплатного донорства в інших
країнах. Приятель Юрія Деркача,
з яким колись разом ходили здавати плазму, нині проживає у Польщі.
Розповідав, що донорів там набагато краще заохочують, більший
«стаж» — більше пільг.
— У нас же стимулів небагато.
Маю невеличку надбавку до пенсії
в розмірі 10 відсотків від прожиткового мінімуму. Видають після процедури 50 гривень на харчування.
Передбачено і додаткові вихідні, але
не всім такий «привілей» на роботі
забезпечують. Тому в Україні люди
стають донорами за покликом серця, — наголошує Юрій Петрович.
Ми ж хочемо лише додати: таке
подвижництво заслуговує пошани
і поваги з боку суспільства. Майже
20 відер плазми, які здав Юрій Деркач, — це сотні врятованих життів.
Тож цей чоловік гідний того, щоб перед ним і у високих кабінетах шанобливо схиляли голови. n

Мирослава КОЗЮПА

атерина Бляшик закінчила Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького і стала сімейним лікарем.
До пацієнтів їй доводилося
добиратися самотужки, а спішити було до кого. Із самого
ранечку бігла на перев’язку
до тяжкого пацієнта, мусила
відвідати дитинку з температурою вдома. Дорогою на роботу консультувала телефоном хворих. За цей час під
кабінетом в амбулаторії могла утворитися черга. Часто
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виїздів до сіл,
де будемо приймати
пацієнтів. Тож
тепер навіть
найвіддаленіші
куточки нашого
«королівства»
не залишаться без
допомоги.

Ірина ГОРОБЧЕНКО
Іри

кщо ж одночасно із цим вас також
турбує часте сечовипускання і «стрибає» тиск, то слід звернутися до лікаря. Захворювання нирок може тривалий
кар
час гостро не проявлятися, тому набряки
під очима допоможуть виявити проблеми
здоров’ям на ранній стадії.
зі з
Неприємні зміни зовнішності може
провокувати
і підшлункова залоза. Під
пр

Я

Чому під очима синці й темні кола?
час святкових застіль із великою кількістю
спиртного та висококалорійних страв цей
орган отримує надмірні навантаження,
тож нерідко виникають збої в його роботі.
Свідченням цього, крім синців під очима, є
також больові відчуття в ділянці підшлункової залози, нудота, виникнення пігментних
плям, а також зміна стану шкіри до дуже
сухої або навпаки жирної.
Люстерко також допоможе запідозрити
гельмінтоз, який провокує темні кола під
очима. При появі глистів паралельно може
турбувати біль і здуття живота, порушення
процесу спорожнення. Хвороба проявляється підвищеною дратівливістю, погір-

шенням здатності концентрувати увагу,
зосереджуватися на чомусь.
Негативно позначається на обличчі і хронічна втома, яка викликає розлади
сну. Людина куняє у світлий час доби, але
не спить ночами.
Не прикрашає нас і порушення обміну
речовин. Причини можуть бути різні, наприклад, дефіцит основних вітамінів, неправильне харчування, різке схуднення.
Одним із симптомів цього стану є темні
кола під очима. Самостійно намагатися
поліпшити метаболізм не варто. Це можна
робити тільки після аналізу крові і відвідування лікаря. n

До пацієнтів – із усмішкою.

»

n Перед люстерком
Такий гандж може свідчити про
порушення функціонування нирок.
Зазвичай він супроводжується
ще й так званими «мішками», які
виникають після сну і проходять
до обіду

Робота загартовує морально та фізично.

нового року
« Зскладаємо
план

Фото 1sa.com.ua.

n Сезон застуд

доводилося затримуватися
до ночі, щоб заповнити багато
різної документації, бо вдень
зазвичай у медзакладі немає
інтернету. Тож одну з найактуальніших проблем — відсутність транспорту — пані Катерина вирішувала як могла.
Іноді спиняла попутки,
підвозили добрі люди автомобілем, а бувало, діставалася досить екстремальними
способами — на підводі чи
на причепі трактора. Про
це із притаманним їй почуттям гумору ділилася з користувачами фейсбуку: «Відкрила новий спосіб доїзду
на роботу — на причепі! Вібромасаж, повітряні ванни,
інгаляції з хвоєю і ще багато
корисних процедур дорогою
забезпечені». І, до слова, молода лікарка не жалілася, лиш
мудро констатувала: «Робота
загартовує і морально, і фізично».
Улітку, коли гарна погода,
добиралася до амбулаторії
велосипедом. Пані Катери-

Появі транспорту радіють і Катерина Бляшик, і голова Самарівської
ТГ Микола Маргес.

на, крутячи педалі, примудрялася на ходу читати і навіть пити каву, не розливши
з горнятка ні краплини. «На
жаль, асфальтована траса
тут є рідкісним явищем. Тому
після 10 хвилин дорожнього
релаксу заїжджаю в ліс —
бездоріжжям, але яке свіже
повітря!». У негоду Катерина
Ярославівна одягала дощовик, взувала кросівки — і знову до пацієнтів.
— Добрий день, можна
зайти? Ні, то я, лікар. Та чесно, он навіть маю тонометр
та пульсоксиметр у наплічнику. Просто їхала велосипедом
8 кілометрів. У дощ, проти вітру. Ви посидіть, я у вбиральні

переодягнусь. Жду виборів,
напевне, найбільше, бо перед
ними обіцяли вручити машину. Ще трошки почекайте, мої
любі пацієнти, скоро я не буду
з’являтися на роботі, як бомж,
поспішаючи змінити мокрий
одяг та взуття», — писала
у фейсбуці сімейна лікарка.
І ось нещодавно Катерина
Бляшик поділилася радісною
новиною: «Межиситівська
АЗПСМ відтепер має транспорт! З нового року складаємо план виїздів до сіл, де будемо приймати пацієнтів. Тож
тепер навіть найвіддаленіші
куточки нашого «королівства»
не залишаться без допомоги». n
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n Ті, що тримають небо
Фото із сімейного архіву Валентини БОРУСЕВИЧ.

Фото з сайту Зимненського монастиря.

Гостинець за знання українських традицій.

Ігуменя Стефанія
нагородила малих
колядників
Подарунки в Зимному вручали на традиційному
різдвяному вечорі (на фото)
Софія ГАВРИЛЮК

ього року святкові піснеспіви виконували хорові колективи: сестри Зимненського монастиря, духовенство обителі, хор вихованок регентського відділення ВВДУ, що діє при монастирі, та фольклорно-співочий
колектив «Пісенне джерело» із села Зимне.
Кожна дитина, котра прославляла новонародженого
Христа колядою та віршами, отримувала подарунка від
ігумені Стефанії. n

Ц

Віряни в Галинівці
пів року моляться на вулиці
Йдеться про мешканців села, котрі відвернулися
від священника, який привітав президента Росії
з днем народження
Олена КУЧМА

арафіяни з Галинівки Володимир-Волинського
району майже шість місяців проводять служби надворі, поруч із храмом через те, що будівля опечатана. Як інформує Суспільне Волинь, за перехід з УПЦ
до ПЦУ жителі села проголосували ще в серпні, але юридично перехід громади до Православної церкви України
досі не зареєстрували. На недільні та святкові служби
парафіяни збираються надворі. Проводити богослужіння у Галинівку приїжджає священник ПЦУ Сергій Місан.
Каже, що на молитву зазвичай збираються 30–40 людей.
Олексій Шаран, який необачно «зв’язався» з Путіним,
у церкві теж не з’являється. n

П

Поліцейські на Різдво
ходили у гральний клуб
8 січня співробітники управління стратегічних
розслідувань у Волинській області Нацполіції
разом із поліцейськими ГУНП викрили незаконний
заклад у Володимирі-Волинському
Ірина КРАВЧУК

к повідомляє поліція Волині, організатори підпільного клубу надавали своїм відвідувачам
доступ до віртуальних казино за умови сплати
гравцями певного грошового внеску. Слідчі Володимир-Волинського відділу поліції у приміщенні закладу
виявили та вилучили 11 системних блоків, за допомогою яких надавався доступ до інтернету, 15 800 гривень, отримані від незаконної діяльності, флешнакопичувачі, систему відеонагляду, комплектуючі для
комп’ютерної техніки, мобільний телефон та чорнові
записи адміністратора. Правоохоронці встановлюють
всіх причетних до організації підпільного грального
клубу. n

Я

Блокнот волинянки оцінили в столиці.

Наша мужня героїня потрапила у фінал
На початку грудня газета «Волинь» опублікувала
матеріал про незвичайну жінку з ВолодимираВолинського — Валентину Борусевич, яка взяла
участь в онлайн-фестивалі «Незламні духом», який
стартував 21 листопада, в День Гідності й Свободи.
Нагадаємо, що цей фестиваль мав на меті надихнути
людей з інвалідністю на пошук нових форм творчості,
допомогти їм зміцнитися духовно і подолати складні
життєві обставини та фізичні обмеження, сприяти
розвитку творчого простору для спілкування людей
непростої долі
Алла ЛІСОВА

П

ані Валентина на цей
творчий конкурс у номінації «Образотворче мистецтво» представила
блокнот під милозвучною
назвою «Гармонія», прикрашений точковим розписом.
Вдале поєднання кольорів,
чіткість ліній створили чудовий колоритний малюнок.
Мисткиня, волонтерка, керівник громадської організації
«Стимул осіб з інвалідністю»,

жінка з ІІ групою інвалідності, вона зуміла перемогти
саму себе — є переможцем
спортивних всеукраїнських
змагань для людей з інвалідністю, стала дипломантом
Всеукраїнських та міжнародних фестивалів творчості.
Опанувала більше 14 видів
технік декоративно-прикладного мистецтва.
Валентина Борусевич
не приховувала задоволення
від великої кількості «лайків»,
які схвалили її роботу, вистав-

лену у фейсбуці. Це дало їй
можливість перейти в другий
тур конкурсу, де відбиралися
кращі десять, за які знову ж
таки голосували в інтернеті.
І ось у Різдвяні дні майстриня отримала гарний подарунок — повідомлення від
організаторів фестивалю «Незламні духом». Роботу Валентини Борусевич відібрали у фінал, де 10 учасників з України
будуть виборювати перемогу
далі.
На своїй фейсбук-сторінці
пані Валентина щиро подякувала всім за кожен голос,
а шановному журі — за оцінку
її творчості. «Звісно, переможцями всі не стануть, але приз
глядацьких симпатій я можу
отримати, знову ж таки з вашою допомогою», — написала учасниця конкурсу — наша
героїня.
Хай щастить вам і надалі,
пані Валентино! n

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ
ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЛУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Луцький національний технічний
університет відповідно до ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» оголошує
конкурс на заміщення вакантних посад:
завідувача кафедри дизайну
та графіки;
завідувача кафедри автомобілів
і транспортних технологій;
завідувача кафедри галузевого
машинобудування;
завідувача кафедри прикладної
механіки та мехатроніки;
завідувача кафедри лісового
господарства;
завідувача кафедри комп’ютерних
наук;
завідувача кафедри технологій
і обладнання переробних виробництв;
завідувача кафедри технологій
легкої промисловості;
завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи;
завідувача кафедри соціогуманітарних технологій;
завідувача кафедри іноземної
та української філології;
завідувача кафедри цивільної безпеки.
Термін для подання документів —
місяць від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.
Обов’язкові документи, які подаються на конкурс:
– заява про участь у конкурсі, написана власноруч;

– особовий листок з обліку кадрів
та власноруч написана автобіографія;
– фото — 1 шт. (на особовий листок, розміром 4 на 6 см);
– копія паспорта;
– копія трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Луцькому
НТУ), засвідчена нотаріально або у відділі кадрів;
– копії документів про вищу освіту,
науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України
(відділом кадрів установи, де працює
претендент, чи нотаріально засвідчені);
– список наукових праць (на вимогу комісії наукові праці для підтвердження їх наявності);
– документи, які підтверджують
підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним
законодавством України документи);
– інформаційна довідка щодо
відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам претендента на заміщення посади, зразок якої розміщений
на сайті Луцького НТУ в розділі відділу
кадрів;
– письмова згода на обробку персональних даних.
У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади науково-педагогічного працівника є штатним
науково-педагогічним працівником

Луцького НТУ або працював на посаді за сумісництвом, він може подати
на конкурс документи за скороченим
переліком:
– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
– список наукових праць (на вимогу комісії наукові праці для підтвердження їх наявності);
– копії дипломів про повну вищу
освіту, наукові ступені, вчені звання —
виключно в тому випадку, коли таких
документів до відділу кадрів Луцького
НТУ раніше не було надано, засвідчені
згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів установи,
де працює претендент, чи нотаріально
засвідчені);
– документи, які підтверджують
підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним
законодавством України документи) —
виключно в тому випадку, коли таких
документів до відділу кадрів Луцького
НТУ раніше не було надано.
Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача кафедри повинні мати науковий ступінь та/або вчене
(почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
Подавати документи та звертатися
щодо додаткової інформації у відділ кадрів Луцького НТУ: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018; тел. 74–61–10.
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Інфографіка fakty.com.ua.

n Самородки із народу

ВОДОХРЕЩА. ПРАВИЛА ЗАНУРЕННЯ
Фото Олександра САВЧУКА.

ПЕРЕД

Поїжте не менше
ніж за годину
до занурення

спочатку
розігрійтеся
фізичними
вправами

виміряйте тиск: при підвищеному є
ризик мікроінсульту, при низькому —
судом і втрати свідомості у воді

ЗАНУРЕННЯ
Перебувайте у воді
не довше
1 хвилини,
ідеально —
15 секунд

якщо вперше —
занурюйтесь на
затримці
дихання

не пірнайте
з головою

ПІСЛЯ
розітріться
рушником
і тепло
одягніться

випийте
гарячого чаю

обов’язково —
вовняні шкарпетки
і шапку

ЗАБОРОНЕНО

КОМУ НЕ МОЖНА ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

• пірнати з льоду

• людям із серцево-судинними

• дітям купатися без дорослих

захворюваннями

• ДО та ПІСЛЯ вживати алкоголь

• з хворобами нервової системи

• купатися у непристосованих

• з хронічними запальними

місцях

процесами

• глибина ополонки не повинна
перевищувати 1,2–1,8 метра
• оптимальна погода для новачків
о
— до — 10 С без вітру
• одяг та взуття повинні легко
зніматися та вдягатися

■ Пульс тижня

Розписувати храми майстра запрошують у різні куточки Волині.

«Зранку я малював
Леніна, а ввечері ікони»
Художник-самоучка із села Нуйно Камінь-Каширського
району Анатолій Мокійчук (на фото) ось уже понад
30 років створює образи та розписує храми. За цей час
майстру довелося попрацювати в багатьох церквах у різних
регіонах України. А починав він із малювання… карикатур
та пропагандистських плакатів
Олександр ПРИЙМАК

яга до живопису
з’явилася у нього
ще в ранньому дитинстві. Хлопчаком-третьокласником Анатолій Мокійчук старанно вимальовував
на папері карикатури, які
так подобались одноліткам.
Потім була робота в районній художній майстерні,
де з ранку до ночі доводилося творити зображення
Леніна, передовиків соціалістичної праці та комсомольців. Зацікавився ж іконописом зовсім випадково.
Якось місцева православна
громада попросила підправити образи у храмі, з того
усе й почалося…
– Був це кінець вісімдесятих. Там, у Камені-Каширському, — Ленін і Крупська,
а я тут, вдома — ікони підправляю і картини змальовую. Думав, один раз таке
замовлення виконаю — та й
по всьому. А прикипів до цієї
справи на довгі роки.
Саме з того часу, на великий для пана Анатолія подив, поступово іконописець
став перемагати у ньому
світського художника. Перші
свої роботи майстер копіював із зображень у журналах,
з маленьких іконок, що продавали при храмах.

Т

– Коли ти вмієш малювати, але до написання
образів ще жодного разу
не брався, то це надзвичайно складно, — розповідає
іконописець. — Потрібно
дотриматися усіх канонів,
точно відтворити зображення. Проблемою на початках
було, де дістати фарби. Перебивався старими запасами, які залишились із художньої майстерні. Який

– Робота ця надзвичайно
важка, — каже майстер. — Доводиться працювати по 15 годин на добу в нестерпних умовах: спека, затхле від фарби
повітря, часто без страховки — поставили риштування — та й поліз. Був випадок,
коли не зірвався лише завдяки тому, що нога потрапила
в щілину між дошками. Та й
за день надихаєшся фарбою
так, що голова йде обертом.

Робота ця надзвичайно важка, — каже
« —майстер.
— Доводиться працювати по 15 годин
на добу в нестерпних умовах: спека, затхле від
фарби повітря, часто без страховки — поставили
риштування — та й поліз.

»

образ створив уперше, вже
й не пам’ятаю. Здається,
це був святий Миколай чи
святий Іов. Одне знаю точно: ці перші спроби просто
жахливі.
Та це було колись. Сьогодні ж Анатолій Мокійчук — професійний художник
та іконописець. Розписувати
храми майстра запрошують
у різні куточки Волині. Працював він і в сусідній Рівненській області, а також на Київщині. Нині займається цією
богоугодною справою на Вінниччині. Вистачає замовників
і на написання образів.

Найбільшим критиком
на іконописній ниві для Анатолія Мокійчука, як не дивно,
є він сам.
— Буває, напишу ікону,
кілька років усе нібито нормально, а потім як погляну
на неї, то враз бачу недоліки.
І як тільки випадає нагода
побувати у храмі, де раніше
працював, берусь переробляти. Громада, священник мені перечать: мовляв,
навіщо — то ж добре все?
Підводжу, показую пальцем
на помилку, і аж тоді бачать, — усміхається Анатолій
Мокійчук. n

На Маневиччині виявили
«мисливців» без
дозвільних документів
На порушників натрапили позавчора вранці
під час рейду за участі головного районного
мисливствознавця та представників
громадськості
Світлана ДУМСЬКА

уло затримано автомобіль в Оконському лісництві
ДП «Маневицьке ЛГ».
У машині перебували двоє жителів селища Маневичі. Вони мали із собою зібрану мисливську зброю
та собак. «Полювали» чоловіки на території приватних
мисливських угідь без дозвільних документів.
На порушників складено протоколи, їх буде притягнено до адміністративної відповідальності. n

Б

Колишнього міського
голову, депутата
і землевпорядника
судитимуть за хабарництво
Вони вимагали від підприємця 4300 доларів
Наталія МУРАХЕВИЧ

олинська обласна прокуратура затвердила і скерувала
до суду обвинувальний акт у провадженні про вимагання й одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України) колишнім камінь-каширським
міським головою, а також депутатом та провідним спеціалістом земельного відділу Камінь-Каширської міської ради.
Слідство встановило, що посадовці 24 вересня 2020 року
отримали від підприємця 4300 доларів США за сприяння
у виділенні йому земельної ділянки комерційного призначення для будівництва багатоквартирного будинку.
Викриття міського голови, депутата міськради і землевпорядника — спільна робота прокурорів, управління
стратегічних розслідувань у Волинській області та Головного управління Національної поліції в області. n

В

У переддень Різдва військовослужбовці Володимир-Волинської військової частини одержали
солодкі смаколики від майстрів-кухарів Камінь-Каширського вищого професійного училища. Добру
справу реалізували за посередництва військового капелана, настоятеля парафії Святителя Миколая Чудотворця в Камені-Каширському
протоієрея Володимира Мицька.
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Узяв автомат Калашникова,
розстріляв медика і… втік
Правоохоронці розшукують 34-річного чоловіка, причетного
до умисного вбивства у нічному клубі Дубна. Він має при собі зброю
Фото antikor.com.ua.

Ірина ПАСІЧНИК

розважальному закладі
Дубна 8 січня перебувало кілька компаній.
Близько другої години один
зі сп’янілих відпочивальників
почав поводити себе неадекватно та агресивно. Як наслідок — між двома компаніями
на вулиці виникла сутичка та
бійка. 34–річний зачинщик
конфлікту, отримавши незначні тілесні ушкодження, вскочив
у своє авто Toyota Land Cruiser
та поїхав. За кілька хвилин, як
кажуть свідки, повернувся з
автоматом Калашникова та
випустив декілька куль у 23–
літнього молодика. Близько
25 осіб, які перебували біля
закладу, розбіглися, тож ніхто більше не постраждав.
Утікаючи на своєму позашляховику, убивця протаранив
одну з припаркованих автівок
та в’їхав у стіну. Залишивши
машину, зник. Медики «швидкої», які приїхали за викликом,
лише констатували смерть
свого колеги — 23–річного
фельдшера Руслана Самолюка. Наразі убивцю шукають.
Крім того, правоохоронці встановлюють місцезнаходження підозрюваного в
умисному вбивстві 21–річної
Юлії Сокаль. Розшукували
дівчину протягом місяця, а
виявили під час санкціонованого обшуку у підвалі,
яким користується 27–літній
житель Здолбунова Микола
Алексюк. Її тіло з ножовим
пораненням у спину було за-

У

Мирослава СЛИВА

зоні проведення Операції об’єднаних сил 9 січня приблизно о 19:30 у пункті постійної дислокації помер
військовий Іван Остапович. Чоловік родом із села
Бережки Дубровицького району. Він проходив військову
службу в Збройних силах України за контрактом. 12 січня
захисника поховали у рідному селі. Висловлюємо свої співчуття родині, друзям і знайомим загиблого воїна. n

У

Олена МИТРОФАНОВА

о поліції ще 25 листопада надійшло повідомлення
від начальника служби безпеки торгового центру,
що невідома особа викрала із сейфа в кабінеті директора 10 000 доларів США та 200 000 гривень. Слідчо-оперативна група на місці встановила, що злодій проник у кабінет, демонтувавши конструкції підвісної стелі.
Підібравши електронний код до сейфа, він незаконно
заволодів коштами на загальну суму 482 тисячі 572 гривні. Правоохоронці з’ясували особу крадія. Ним виявився
тоді ще працівник торгового центру. 37–річному рівнянину
повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується
питання про обрання йому запобіжного заходу. Підозрюваному загрожує термін від п’яти до восьми років позбавлення волі. Викрадені гроші чоловік повернув. n

Д

Рустама Тошова підозрюють у вбивстві.

горнуте у тканину. У квартирі
криміналісти виявили сліди
крові та інші речові докази.
Відомо, що між нею і чоло-

натою, рубав двері, тягнув за
машиною», — розповіла мати
загиблої. Дівчина навіть утікала від нього за кордон, але

кілька хвилин, як кажуть свідки, повернувся
« Заз автоматом
Калашникова та випустив декілька
куль у 23–літнього молодика.
»
віком, з яким була знайома
давно, 5—6 грудня виникла
сварка. Родина не раз зверталася до правоохоронців,
щоб ті захистили їх від переслідування цим чоловіком.
«Дитина мене просила: мамо,
не пиши тих заяв, бо нічого
не буде, а він їй ще більше
погрожував, приходив з гра-

повернулася через карантин.
Зловмисника оголошено
в розшук. Раніше він притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне
зберігання наркотиків.
Щось знаєте про можливе місцеперебування
підозрюваних, телефонуйте «102». n

Мирослав Черній стверджує, що флягу знайшов під час відпочинку
в горах. Сфотографував раритет для фейсбуку та викинув його
у смітник. А після зауваження товариша навіть світлину видалив

Г

Попередньою причиною смерті воїна називають
гостру серцеву недостатність

Завдяки чіткій взаємодії оперативних підрозділів
та за результатами проведених слідчих дій
поліцейські Рівненського відділу поліції
встановили особу, причетну до крадіжки грошей у
великих розмірах в одному із торгових центрів

Член Рівненського
міськвиконкому хизувався
в мережі символікою СРСР

ромадський активіст
Олександр Подвишенний разом із народним
депутатом України Соломією Бобровською звернулися
до поліції щодо можливого
кримінального злочину, вчиненого членом виконкому
Рівненської міської ради Мирославом Чернієм («Слуга
народу») — виготовлення,
поширення комуністичної,
нацистської символіки та
пропаганда комуністичного
та націонал–соціалістичного
(нацистського) тоталітарних
режимів. «Що має бути в голові у члена міськвиконкому,

На Донбасі помер захисник
України із Рівненщини

Злодій проліз крізь стелю
і поцупив пів мільйона гривень

n От халепа...

Мирослава КОЗЮПА

www.volyn.com.ua

що хизується атрибутикою
СРСР? Як мінімум щось, що
дає змогу ігнорувати Голодомор, русифікацію, репре-

Україні і ніколи не був фанатом «совєтів», ніякої логіки
пропагувати СРСР зовсім
не має. «Вибачайте, якщо

відповідь Мирослав Черній зазначив, що
« Ународився
в незалежній Україні і ніколи не був
фанатом «совєтів».
»
сії, розстріляне покоління та
окупацію», — заявили активісти. Вони звернулися до
міського голови та громади
з питанням: «Чи має право
така людина знаходитись
у виконкомі?». У відповідь
Мирослав Черній зазначив,
що народився в незалежній

когось образив, — написав
представник виконкому. —
Дякую пані Соломії за зауваження, що не варто виставляти фото з радянською
символікою у мережу, буду
знати на майбутнє, що без
передісторії цього краще не
робити». n

Боротьба зі старателями
триває щодня
Поліцейські посилено відпрацьовують північні
райони у протидії незаконному видобутку янтарю
Мирослава СЛИВА

о щоденних рейдів на території шістьох районів
Рівненщини залучається близько 60 працівників
поліції. Під час відпрацювання Рівненського заповідника поблизу села Мульчиці працівники Володимирецького відділення поліції спільно з оперштабом та
військовослужбовцями Нацгвардії виявили мотопомпу
кустарного виробництва та обладнання для видобутку
бурштину-сирцю, а біля водойми старателі облаштували
укриття. Слідчі розпочали досудове розслідування.
Минулоріч у нелегальних видобувачів було конфісковано 2 797 кг «сонячного каміння», 26 автомобілів та
86 мотопомп. До суду правоохоронці області направили
41 обвинувальний акт, з яких розглянуто 33. n

Д

Кредит в інтернеті виявився
шахрайством
Про аферу із оформленням позики повідомив
29-річний житель Дубна. Чоловік мав намір взяти
65 тисяч гривень кредиту, а натомість втратив
6500 гривень власних заощаджень
Мирослава КОЗЮПА

а одному із сайтів він знайшов вигідні умови кредитування. Телефоном поспілкувався з нібито
уповноваженою особою. Для оформлення позики
його попросили надіслати сканкопії паспорта й ідентифікаційного коду та переказати 10% від запитуваної суми,
які згодом зарахують до суми кредиту. Нічого не підозрюючи, дубенчанин за наданими реквізитами поповнив
рахунок, після чого зв’язок із «кредитором» обірвався.
Усі обставини шахрайської схеми слідчі Дубенського
відділу поліції встановлюють у рамках провадження,
відкритого за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці радять громадянам оформляти позики
в офіційно зареєстрованих фінансових установах, а якщо
ви все ж вирішили скористатися послугами онлайн-кредитування, то під час заповнення анкет ніколи не зазначайте конфіденційну банківську інформацію: СVV-код і
термін дії картки, які вимагають саме шахраї. n

Н

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Тепла історія

Фото Ірини КРАВЧУК.
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n На поворотах долі

І тільки мама
вірила в нього
Закінчення.
Початок на с. 24
Анна КОРОЛЬОВА

ак син жодного внеску
і не зробив. Семенівна
щось там ходила, когось просила. З пенсії щось
навіть намагалася платити. А
через два роки її просто виселили.
Добре, що старші син і
донька прихистили. Хоч і сердились на маму за її вчинок,
але все одно жила по черзі то
в одного, то в другої. Врешті, стала просити у дітей, аби
придбали їй хоч стареньку
хатинку в якомусь селі. Дуже
вже їй оте життя на валізах
набридло. Діти скинулись,
і переїхала жінка у власний
дім. А тут і новина хоч стій,
хоч упади: найменший син
отримав термін — уліз десь
із друзяками, ось і загримів
на п’ять років.
Їздила Семенівна до нього щомісяця. Тягала непідйомні торби. А він мамі руки
цілував і плакав. Просив вибачення і каявся. Нікому він
не потрібен був. Дружина
одразу на розлучення подала, брат і сестра (ще піс-
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Пані Ганна каже, що цю страву полюбляє з картоплею та гречкою й готує її
за особливим рецептом.

96-річна Ганна Карпюк
ще сама на Святвечір
накрутила голубців
Єдине ятрить душу старенької: помер син,
тож нема кого пригощати
Ірина КРАВЧУК

анна Карпюк мешкає у
Хмелівці Володимир–
Волинського району й
вважається найстарішою
жителькою Зимнівської територіальної громади. Втім,
бабуся вражає не тільки віком, а й силою духу, бо доля
випала їй непроста.
Коли переступила поріг
її дому, здалося, що в хаті
живе ціла родина: на плиті
смажилася їжа, на підвіконні стояли квіти, а в кімнатах
панував затишок і чистота.
Проте, виявилося, що жінка
живе зовсім сама.
Не встигла я освоїтись у
новому помешканні, як переді мною вже стояли гарячі голубці, хрін, м’ясо й
заварена кава. Подумала:
напевно, бабці їжу принесла
працівниця соціальної служби, про яку мені раніше розповідала її односельчанка
Людмила Калашнюк. Та мої
здогади за мить розвінчала
Ганна Сергіївна: «Їж, дитино,

Г

то я сама голубців накрутила, і хрін домашній, на городі
в себе накопала, ну а потім
начистила, натерла. Куплений він же не такий…»
Виявляється, всі смаколики бабуся приготувала
власноруч. І з дому голодним нікого не відпускає,

повідати кумедні історії про
собаку Босого, кота Рижика
і своє господарство. Хоча й
підводить вже здоров’я, але
з роботою ще справляється.
— Я і в хаті сама порядок
наводжу, і курей годую, ще й
картоплю копаю. А на грядці
в мене завжди була цибу-

« Як до весни доживу, то буду знову садити. »
мовляв, дуже набридла самотність.
— Чоловіка поховала 30
літ тому. А від смерті синочка ще й два роки не минуло.
Ходи я тобі його карточку
покажу, — провівши мене
до вітальні, бабуся дістала
фото свого найріднішого й
зі слізьми на очах додала:
— Покинув мене, а я його
портрет кожного дня цілую,
ночами не сплю…
А через кілька хвилин,
полишивши сумні спогади,
бабця раптом почала роз-

ля, морква, часник… Як до
весни доживу, то буду знову
садити. Городина завжди доглянута: полю, сапаю, прориваю… Останній рік мені
вже трохи легше, бо Іра приходить, ну з соціальної служби, — ділиться старенька.
Після візиту до бабусі я
спілкувалася з односельцями пані Ганни, які називали
її справжньою господинею.
Виявилося, що паркан дому
нашої героїні колись навіть
прикрашала вивіска «Зразковий двір». n

n Отакої!

Водія втихомирювали аж два екіпажі поліції
Цілу годину підпилий чолов’яга (на вигляд 55 років) чинив шалений опір патрульним
Олена КУЧМА

одія трапилася в Нововолинську.
Правоохоронці посигналили шоферу чорного Ford Mondeo на іноземній реєстрації, щоб зупинився. А далі,
як свідчать очевидці, почався мало що

П

не бойовик. Чоловік посилав патрульних
в усіх напрямках, «крив» лайкою і копався. «Мусили докласти чимало зусиль, аби
його присадити. Міцний чолов’яга попався,
затятий…» — поділився враженнями один
зі свідків затримання. n

одно його до себе забрала.
Люди в селі вже сторонились
і її, і сина неблагополучного.
А Семенівна ні на кого не зважала. Це її життя і її дитина.
Хай балакають, їй то що.
А син і справді змінився.
Так уже на нього вплинули ті
роки, що, вийшовши з тюрми, життя своє з ніг на голову
поставив. Почав шити. Правильніше, ще там, відбуваючи термін, шив роби, а повернувшись, зрозумів, що тягне
його до тієї справи. Люди
стали потроху зносити речі:
штани підлатати, спідницю
підшити. А він і не проти.
Замовників набралось багатенько, а тут ще й надумав він
верхній одяг шити. Вийшло.
Пішло діло.
Уже через два роки прибудував до хати майстерню
і найняв двох жіночок на допомогу. Готовий одяг радо
купували і місцеві, і брали на
реалізацію перекупники. Семенівна дивилась на все те і,
плачучи, дякувала Господу за
те, що почув її молитви.
Найменший син став гарним і дійсно добрим господарем. Одружився, виховує
двох діточок. Вибудував величезний дім. Має уже десять ательє і два будівельні

ти жінка, Семенівно. За це твого сина
« Сильна
Господь і врятував.
ля афери з квартирою) про
нього й чути не хотіли, друзі
якось розгубились. Лиш та,
кого скривдив найбільше, з
ним і залишилась.
Усе пережили, минулось.
Закінчився термін, вийшов
син на волю — і одразу до
мами в село. Брат і сестра
сказали, що більше матері
абсолютно нічим не допомагатимуть, якщо брат знову щось накоїть, а вона все

»

магазинчики. Свою родину береже, як найбільший
скарб.
А та сусідка, яка колись
радила Семенівні триматись
від такого сина подалі, якось
зізналася:
— Як на сповіді тобі кажу:
свою дитину, якби вона мою
хату на вітер пустила, ніколи б не простила. Сильна ти
жінка, Семенівно. За це твого
сина Господь і врятував. n

n Кримінал

Убив знайомого
через ревнощі
Нещодавно у Рівному в квартирі на вулиці Сагайдачного
було виявлено чоловіка без ознак життя
Олена МИТРОФАНОВА

становлено, що 39–літній мешканець обласного центру
винаймав за цією адресою житло. Того дня у квартиру
до нього прийшли знайомі. Під час розпивання спиртних
напоїв між чоловіками виник конфлікт (попередньо – через
присутню дівчину), у результаті якого квартиронаймач поранив ножем у ногу 44–річного гостя. Після цього кривдник
разом із супутницею залишили помешкання. Мертвим невідомого чоловіка виявив власник житла. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть потерпілого настала від колото–різаної рани із ушкодженням артерії, що спричинило велику
крововтрату.
Правоохоронці встановили та затримали особу, причетну
до злочину. Чоловікові оголосили про підозру та обрали запобіжний засіб — тримання під вартою строком на 60 діб без
визначення застави. Зловмиснику, який уже потрапляв у поле
зору правоохоронців за грабіж, загрожує позбавлення волі
терміном від 7 до 10 років. n

В
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ЩО ТАКЕ САМОТНІСТЬ, ЗНАЄ…
ОСТАННІЙ ПРЕЗИДЕНТ СРСР
Фото artdock.com.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім часом
відповідальний
ий
секретар
«Газети
Волинь» Тамара
ара
ТРОФИМЧУКК
… КАМЕНЕМ СПОТИКАННЯ
ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

Ще перед оголошенням локдауну, спершу міністр охорони здоров’я, а потім і сам очільник країни повідомили нам парадоксальну
звістку, що в розпал пандемії хворих
на коронавірус раптом стало менше — з 16 до 9 тисяч, потім взагалі
до 6. Поліпшення ситуації пояснили
карантином вихідного дня, мовляв,
виявився ефективним. У відповідь
на це люди тільки знизали плечима:
за словами лікарів, епідемія знаходиться на піку, кожен бачить, як хворіють його рідні і знайомі. Проте
можновладці продовжують гнути
свою лінію (при цьому зменшивши
в рази кількість тестувань), а Президент навіть випустив відеозвернення на цю тему, принагідно копнувши
свого політичного суперника Петра
Порошенка: «Кількість хворих перестала рости так стрімко і геометрично, як колись магазини «Рошен»
по всій країні».
Прикро спостерігати, що скоро
мине два роки перебування при
владі, а Зеленський все змагається
із Порошенком. Ця його дивна слабкість (якщо так далі піде, то «Порох»
для гаранта буде, як для Кремля
Степан Бандера) набуває все нових форм і стає по-своєму символічною. Справа в тому, що у Біблії
є такий вислів: камінь спотикання.
Очевидно схожою перешкодою
у житті Зе-президента став у прямому і переносному значенні Петро
Порошенко (до речі, Петро в перекладі з грецької означає скеля або
камінь). Скільки ще разів спіткнеться об нього нинішній глава країни?
Якби очільник влади мав дійсно
державницьке мислення, то у відкритих магазинах «Рошен» він би
бачив нові робочі місця і сплачені в бюджет податки. Але оскільки
такого мислення не спостерігається, так і хочеться сказати: «Пане
Президенте, та відволічіться хоч
на трохи від Порошенка, його магазинів і нав’язливого бажання його

Упізнали такого Михайла Сергійовича?

посадити! Зверніть свою увагу, що
в нас епідемія коронавірусу, а ви —
керівник штабу по боротьбі з ним,
виміряйте лінійкою відстань, що відділяє країну від фінансової прірви.
А ще в нас, дозволю собі нагадати,
окуповані ворогом території…»
Між іншим, якщо продовжити логічний ряд того, що в нас «перестало
зростати», то ланцюжок виявиться
чималий. Буде в ньому економіка,
рівень життя, міжнародна підтримка, реформи і головне — рейтинг
самого пана Президента і його
партії. Збільшується в країні наразі
лише одна річ — утримання слуги
№ 1, котрий обіцяв бути скромним
та не схожим на попередніх керівників. А насправді живе розкішно, незважаючи на сказані красиві слова.

колись найбільшої
« Керівник
в світі країни доживає віку
самітником на державній
дачі, де немає жодної живої
душі, крім помічника.

»

Приплести магазини «Рошен»
до статистики захворювання, від
якого люди помирають, цинічно
і недостойно глави держави. Магазини «Рошен» з’являються тому, що
на їхню продукцію є попит. Це закон
ринку. В Україні більше немає аналогічної за якістю кондитерки, про
асортимент я взагалі мовчу. А тому
здається, що президентський «відосік» не тільки нікому не зашкодить,
а й зробить продукцію «Рошену»
ще більш популярною. Тож піду і куплю «Ромашки», поки всю не розібрали. А ще — медову «Корівку» —
як не як рік Бика настав.

… ГОРБАЧОВИМ, ЯКОГО ВСІ
ПОКИНУЛИ

Щаслива старість в оточенні родини випадає далеко не кожному,
і один із тих, кому не пощастило, —
останній Генсек КПРС Михайло Горбачов. Керівник колись найбільшої
в світі країни доживає віку самітником на державній дачі, де немає
жодної живої душі, крім помічника.
Про це розповідає фільм режисера Віталія Манського «Горбачов.
Рай». Митець, до речі, вже знімав
стрічку про Михайла Сергійовича
20 років тому і зараз знову повернувся до цієї теми. Але якщо у свої
70 Горбачов здавався йому дідом,
то тепер режисера вразив ясний
розум і самоіронія, влучність оцінок
колись могутньої людини, тіло якої
зараз неймовірно ослабло.
Горбачов чудово знає свій фізичний стан. Він ледве піднімається
з крісла — без сторонньої допомоги
це вже неможливо, пересувається
з допомогою спеціального пристосування. Добре, що знайшлися люди, які побудували для нього
ліфт на другий поверх, щоб дорога
в спальню не займала цілу годину. Вражає, що, будучи біля керма
могутньої держави, Горбачов нічого, крім московської квартири,
не має. Живе за рахунок того, що
донедавна міг заробити, читаючи
лекції по світу. За одну з них заплатили 400 тисяч доларів, але це було
лише раз.
Годину і сорок хвилин глядачі перебувають у підмосковному
службовому будинку, наданому
в пожиттєве користування першому і останньому президенту СРСР.
Помешкання оточує високий паркан із колючим дротом, всюди встановлені камери спостереження. Але
пристрої нічого не фіксують, адже

людина, яка колись змінила світ,
живе в самотності. Це справляє
гнітюче враження. Стіни заміського будинку прикрашені портретами
коханої дружини Раїси Максимівни,
якої немає 20 років. Генсеку ставлять питання: невже чоловікові просто достатньо зустріти кохану жінку,
виховати з нею дітей, і більше ніякої
високої мети перед собою не ставити? Горбачов відповідає: а що
може бути ціннішим у цьому житті?
Потім він кидає лише одну фразу про те, що до нього тепер і внучки не приїжджають. Ніяких інших
слів більше не треба. У фільмі ми
бачимо покинуту родичами людину, і все інше сприймається у цьому
світлі. Дочка і дві внучки Горбачова живуть у Німеччині, в Росії вони
майже не бувають. Сам Михайло
Сергійович тепер у такому стані, що нікуди вибратися не може.
Він взагалі рідко де буває, хіба що
у Фонді свого імені та на Новодівичому кладовищі, де хоче лежати
поряд зі своєю коханою Раїсою.
Загалом у фільмі останній керівник
могутньої колись держави нагадує
героя Вільяма Шекспіра — короля
Ліра, якого незаслужено зрадили
діти, і від цього на душі стає дуже
важко.
... ЩО НАШИХ ЛЮДЕЙ ТАК
ВАЖКО ДО ЧОГОСЬ ПРИВЧИТИ

На тролейбусному маршруті
№ 5 у Луцьку працює темпераментна жінка-водій, яка бореться
за дотримання порядку у салоні під час пандемії всіма силами.
За небайдужість, фантазію і творчий підхід я б навіть дала їй якусь
премію. Бо пані за кермом так пристрасно виховує пасажирів, аби ті
займали сидячі місця, що викликає
посмішку у кожного, хто слухає
її репліки. «Вам там мед дають чи
що?» — запитує вона молодого
чоловіка, четвертого по рахунку,
який заходить у салон і зупиняється у кутку напроти середніх дверей. «Тьотю, сядьте уже нарешті з вашими банками, поки носа
не побили», «Люди добрі, можна
слона навчити на велосипеді їздити, а до вас не доходить, що треба
займати сидячі місця».
Ця її боротьба за порядок у салоні нагадує мені мою власну за збереження тепла у під’їзді. При вході
в коридор нашого будинку встановлено двоє дверей — зовнішні і внутрішні — але на енергозбереження
це не впливає, бо другі майже ніхто
не зачиняє. Вони завжди широко розчахнуті, байдуже, на вулиці
зима чи літо. Оголошення, попередження, усні прохання керівництва
ОСББ не мають ефекту: людям наче
пороблено, щоб не зачиняти за собою. Я коли дивлюся на це дивовижне несприйняття елементарного порядку, то згадую слова Авраама Лінкольна: «Мій мозок схожий
на металеву монету. На ній дуже
важко щось вишкрябати, але практично неможливо стерти те, що
одного разу було написано». Якби ж
то… n

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Гірка звістка сколихнула колектив ОЗНВК «Колківська ЗОШ І — ІІІ ступенів-ліцей» — пішов із життя
директор, заслужений вчитель України
Віталій Дмитрович
КОТЕЛЕНЕЦЬ.
Людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця, мудрий наставник і талановитий лідер, усе
своє життя він присвятив навчанню та вихованню підростаючого покоління. Директор із 55-річним
стажем ніколи не пасував перед труднощами, згуртовував колектив і націлював його на успіхи. Він
був тим керівником, який ніколи не скупився на добре слово, підтримку, не шкодував
ні сил, ні часу, щоб втілити задумане.
Світлий добрий спомин про Віталія Дмитровича назавжди залишиться в серцях тих,
хто його знав, любив і поважав, хто жив і працював під його керівництвом. Працівники
опорного закладу та шкіл-філій висловлюють щире співчуття родині покійного. Вічна та світла
йому пам’ять.

Колектив Горохівського районного суду Волинської області
глибого сумує з приводу непоправної втрати — смерті адвоката
Володимира Павловича
САВЕЛЬЄВА
і висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійного.
Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й інших людей, залишивши сльози та печаль.
Нехай добрий, світлий спомин про Володимира Павловича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх,
хто його знав, любив та шанував.
Сумуємо разом з вами, підтримуємо в годину скорботи.
Вічна йому пам’ять!

www.volyn.com.ua
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n Світ захоплень

Здається, вона просто ріже папір,
а витинаються унікальні картини
та портрети

вить у певні рамки, про які постійно
треба пам’ятати, а це відволікає мене.
І взагалі, коли розпочинаю роботу,

можливості
« Коли
обмежені, а тобі хочеться
творити — берешся
за щось нове.

Фото з архіву Олесі ІЩУК.

»

Закінчення. Початок на с. 24
Людмила ВЛАСЮК

«РАНІШЕ МОЇ РОБОТИ НЕ БУЛИ
ТАКИМИ ВІДВЕРТИМИ,
ЯК ЗАРАЗ»

Це її нове захоплення, коли картини та живопис відійшли на другий
план, з’явилось після народження
дітей.
— У мене немає майстерні,
де можна було б працювати, — розповідає мисткиня. — А токсичні випари фарб шкідливо впливають на здоров’я дітей. Коли можливості обмежені, а тобі хочеться творити — берешся
за щось нове, зокрема малювання
папером. Спершу це були якісь симетричні огірочки, грона винограду:
тоді воно здавалось таким милим
і гарним… Відчула — це моє. Традиційну витинанку люблю, але не у своєму виконанні. Гадаю тому, що це ста-

«За допомогою паперу можу виразити весь свій всесвіт», — каже Олеся.

забуваю, що в мене в руках лише папір і ніж, малюю папером на папері.
Не дотримуюсь відповідності фактури, товщини, головне — форма і колір.
Сьогодні у своїх понад 2000 витворів лучанка демонструє унікальний
світ образів, роздумів, емоцій, створений техніками витинанка й аплікація. Роботи — ажурні, складені з кількох аркушів паперу, симетричні й асиметричні, поліхромні та однобарвні.
— Теперішні мої роботи відрізняються від попередніх сміливістю, —
зазначає Олеся. — Раніше не були
настільки відвертими, як зараз. Я вже
вийшла за межі симетрії, можу творити на будь-які теми, хоч їх насправді
і не так багато у художників. Тепер
за допомогою витинанки можу сказати все, що наболіло в душі, з приводу чого радію, виразити весь свій
всесвіт. n

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

16, 23, 30 січня

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!
Завдяки сильному дару
допоможе позбутися алкоголізму,
наркоманії, дитячого переляку,
нав’язливої пристрасті, жіночих
та чоловічих проблем, депресії,
заїкання, а також вінця безшлюбності,
заздрощів, родового негативу,
самотності, безпліддя. Їй відкриті
найсильніші знання, допоможе
захистити ваш бізнес, налаштувати
особисте життя, налагодити
гармонію в шлюбі, захистити дітей від
впливу вулиці та поганих компаній.
Допоможе знайти вихід від складних
та безвихідних ситуацій.

Тел. 096 40 10 108

Наш YouTube-

канал

n Многая літа!

Фото volyn.tabloyid.com.

Волинянка-віцеміс Всесвіту
відсвяткувала 85-літній ювілей

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Хто в лісі хазяїн?»
06:40 М/ф «Тяв та Гав» 06:50
М/ф «Справа доручається
детективу Тедді» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 21:00, 23:15
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10 Суспільна студія
09:30 Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35, 23:40
Спорт 15:20 UA Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Імперія» 17:25
#ВУКРАЇНІ 18:00 Суспільна
студія. Церемонія інавгурації
новообраного президента США
20:00, 23:45 Д/ц «Суперчуття»
20:25 Д/ц «Дикі тварини» 21:45
Канабіс: Особливо небезпечний
22:35 Д/ц «Боротьба за
виживання»

Мова про знану акторку та телеведучу Аліцію Бобровську
Сергій ВИШЕНЬКА

же багато років жінка разом із
родиною мешкає в США. Славу їй принесла участь і призове
місце в конкурсі «Міс Всесвіт», який
відбувся 1958-го в Каліфорнії (США),
пише сайт «Район. Історія».

У

Аліція Бобровська народилась 8 січня 1936 року в польській родині у Володимирі–Волинському. Там вона мешкала
до початку Другої світової війни. Потім
із сім’єю переїхала у Ґданськ на півночі
Польщі. Ще з дитячих років Аліція любила співати і танцювати. Вже тоді мріяла стати відомою акторкою. Саме тому

після закінчення школи вона поїхала до
Кракова вступати на акторський факультет. Студенткою вона часто брала участь
у конкурсах краси. Приміром, у 1956
році стала найсимпатичнішою студенткою міста Кракова, а в 1957–му — віцеміс
Балтійського узбережжя. Популярність
їй забезпечила перемога на першому
післявоєнному конкурсі «Міс Полонія» у
Кракові. Згодом Аліція їде до США, щоб
позмагатися за звання «Міс Всесвіт». У
підсумку вона стала IV віцеміс Всесвіту.
Після того уродженка Володимира–Волинського отримала чимало вигідних
пропозицій від кінорежисерів і зрештою
оселилася в Америці назавжди. n

1+1
У СРСР такі досягнення українці навіть
і не снилися б.

Програма телепередач на 18 — 24 січня
ПОНЕДІЛОК, 18 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Що на що схоже»
06:40 М/ф «Чудасія» 06:50
М/ф «День народження Юлії»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 21:00, 23:15 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10 Суспільна студія 09:30
Т/с «Гранд готель» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35,
23:40 Спорт 15:20 UA Фольк.
Спогади 16:45 Всенічне
бдіння (ПЦУ) 19:30, 21:45
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 20:25
Д/с «Дика прогулянка» 22:10
Д/с «Світ дивовижних тварин»
23:45 Перша шпальта

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
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 «Життя відомих людей
2020»
10:20, 12:20 Х/ф
«БЕТХОВЕН 4»
12:40, 14:15 Х/ф
«БЕТХОВЕН 5»
14:50 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
22:10 Х/ф «МЕХАНІК:
ВОСКРЕСІННЯ»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «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» 10.10,
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 12.25
Т/с «Квартира невинних»
14.10 Х/ф «ЗАМІЖ НА 2
ДНІ» 16.10 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» 23.55 Т/с «Згадати
молодість 5» 01.55 Х/ф
«НЕМОЖЛИВЕ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха чи невістка
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Т/с «Несолодка помста»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07:55 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
11:45 Т/с «Сліпа»
13:40, 14:50, 18:05
Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:20 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Коханка у
спадок»

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Служба розшуку дітей
05:20 Громадянська оборона
06:05, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10 Секретний фронт
09:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ З
ПОЛОВИНОЮ
БАЛІВ»
13:15, 16:15 Х/ф «10.5:
АПОКАЛІПСИС»
17:00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
19:20 Надзвичайні новини
20:05, 21:25 Х/ф
«ТІЛООХОРОНЕЦЬ
КІЛЕРА»
22:40 Х/ф «ХИЖАКИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
11:30 Х/ф «ЯСОН ТА
АРГОНАВТИ»
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
20:50 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»
22:50 Х/ф «РІДНЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 01.50 Правда життя
10.10, 00.40 Речовий доказ
11.20, 23.40 Інженерні ідеї
12.20, 18.05 Особливий загін
13.20 Код доступу
14.20, 19.55 Битва
цивілізацій
15.15 Таємниці королівських
вбивств
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Смертельна
Австралія
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Таємнича Аравія
02.45 Історія українських
земель
05.35 Теорія Змови

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 М/ф «Віллі та круті
тачки»
12:40 Х/ф «МАШИНА»

ВІВТОРОК, 19 СІЧНЯ

14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00, 19:25 Т/с «Дзвонар»
09:45 Х/ф «ЧОРНИЙ
ЯСТРУБ»
12:25 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:00 Олімпік - Маріуполь.
Чемпіонат України 07:45, 18:00
Журнал Ліги чемпіонів 08:15
Ніцца - Бордо. Чемпіонат
Франції 10:00, 17:45, 18:30
Топ-матч 10:15 Аталанта
- Дженоа. Чемпіонат Італії
12:00 Барселона - Арсенал.
1/4 фіналу (2009 /10). Золота
колекція Ліги чемпіонів
13:50 Ліон - Мец. Чемпіонат
Франції 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 15:55 Інтер - Ювентус.
Чемпіонат Італії 18:45 Арсенал
- МЮ. 1/2 фіналу (2008 /09).
Золота колекція Ліги чемпіонів
20:35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра 21:30 «Вмикай
підігрів» 22:45 Чемпіонат
Франції. Огляд туру 23:40
Наполі - Фіорентина. Чемпіонат
Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий
рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «ВТЕЧА З
ДЖУНГЛІВ»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу

НТН
05.00 «Top Shop»
05.50 Х/ф «ГУДДІ»
08.10, 16.50, 21.10
«Випадковий свідок»
08.55 Х/ф «СПРАВА
РУМЯНЦЕВА»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок»
12.50 «Таємниці світу»
14.45 «Речовий доказ»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
М/ф «Чому зникла шапканевидимка» 06:40 М/ф
«Чого в лісі не буває» 06:50
М/ф «Хлопчик з вуздечкою»
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини 07:05, 08:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
09:00 Божественна Літургія
Православної Церкви України
15:10, 21:35, 23:40 Спорт
15:20 UA Фольк. Спогади
16:30 Т/с «Імперія» 17:25
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Світ дикої природи»
19:55, 23:45 Д/ц «Суперчуття»
20:25 Д/с «Дика прогулянка»
21:45 #ВУКРАЇНІ 22:10 Д/с
«Світ дивовижних тварин»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
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 «Життя відомих людей
2020»
10:20, 12:20 Х/ф
«ОБЕРЕЖНО!
ПРЕДКИ В ХАТІ»
12:50, 14:15 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВШЕ»
15:05 Х/ф «ОПТОМ
ДЕШЕВШЕ - 2»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
22:05 Х/ф «ТРИНАДЦЯТЬ»

СЕРЕДА, 20 СІЧНЯ

23:10 Контролер
23:50 Т/с «Білі троянди надії»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
07:55 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
11:50 Т/с «Сліпа»
13:45, 14:50, 18:05 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Мій коханий
ворог»

ICTV
05:40, 20:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
20:55 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Антизомбі
11:05 Секретний фронт
13:15 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
КРОВНА ПОМСТА»
14:50, 16:15, 21:20 Т/с «Нюхач»
17:05 Х/ф «С.В.О.Т: В
ОБЛОЗІ»
23:15 Х/ф «С.В.О.Т:
СПЕЦНАЗ МІСТА
ЯНГОЛІВ»

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
ІНТЕР
11:20 Х/ф «ТЕМНА ВЕЖА»
05.00 «Телемагазин» 05.30,
13:10 Кохання на виживання
22.10 «Слідство вели... з
16+
Леонідом Каневським» 07.00,
17:10, 19:00 Хто зверху?
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
12+
Новини 07.10, 08.10, 09.20
20:50 Х/ф «ПЕРЛИНИ
«Ранок з Інтером» 10.00
ДРАКОНА:
«Корисна програма» 11.05
ЕВОЛЮЦІЯ»
Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних» 22:30 Х/ф «ГОТЕЛЬ
13.50, 15.30 «Речдок» 16.25
«АРТЕМІДА»
«Речдок. Особливий випадок»
МЕГА
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
06.00 Бандитський Київ
«Подробиці» 21.00 Т/с
09.00, 01.50 Правда життя
«Речдок. Особиста справа»
10.35, 00.40 Речовий доказ
23.55 Т/с «Згадати молодість 11.45, 23.40 Інженерні ідеї
6» 01.55 Х/ф «ЗАГНАНІ»
12.45, 18.35 Особливий загін
13.45 Код доступу
УКРАЇНА
14.45, 19.55 Битва цивілізацій
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
15.40 Дике виживання
Україною
16.40, 21.50 Технології їжі
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
17.35 Дива природи
23:00 Сьогодні
19.05, 05.10 Містична Україна
09:00 Зірковий шлях
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія
10:45 Свекруха чи невістка
02.50 Таємниці дефіциту
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
К-1
17:00 Історія одного злочину
16+
06:30 «TOP SHOP»
20:10 Ток-шоу «Говорить
08:00 М/с «Юху та його друзі»
Україна»
08:40 «Ух ти show»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»

11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ГЕЛІОС»
08:30 Х/ф «БИТВА
ПРОКЛЯТИХ»
10:15 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
12:20 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:20 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 11:15, 17:45,
19:45 Топ-матч 06:10 Рух Інгулець. Чемпіонат України
08:10 Кальярі - Мілан.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
«Вмикай підігрів» 11:25 Реал
- Баварія. 1/4 фіналу (2016 /
2017) Золота колекція Ліги
чемпіонів 13:50 Анже - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 15:55
Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії
17:55 Севілья - Ліверпуль.
Ліга чемпіонів УЄФА 19:55
Інтер - Ювентус. Чемпіонат
Італії 21:45 «Головна команда:
різдвяні підсумки» 22:45
Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:40 Марсель - Нім. Чемпіонат
Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Пташині пригоди»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 21.10
«Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «РАНКОВЕ ШОСЕ»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Свідок. Агенти»
14.40 «Речовий доказ»
18.20 «Будьте здоровi»
22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+)

05:35 «Життя відомих людей»
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 «Життя відомих людей
2020»
10:40, 12:20 Х/ф «КОВБОЇ
ПРОТИ ПРИБУЛЬЦІВ»
13:15, 14:20 Х/ф «САМОТНІЙ
РЕЙНДЖЕР»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «МЕХАНІК:
ВОСКРЕСІННЯ»
22:15 Х/ф «ВІЙНА»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
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 «Квартира невинних»
13.50, 15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.50
Т/с «Згадати молодість 6»
01.55 Х/ф «СМЕРТЬ СЕРЕД
АЙСБЕРГІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ЧЕРВОНА
ШАПОЧКА»
13:10 Кохання на виживання
16+
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
20:50 Х/ф «ГРА ЕНДЕРА»
22:50 Х/ф «ГОСТЯ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.25, 01.50 Правда життя
10.05, 00.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Особливий загін
13.15 Код доступу
14.15, 19.55 Битва цивілізацій
15.10 Дике виживання
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Дива природи
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія
02.50 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:40 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Х/ф «ВИННА ВІЙНА»
07:40 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВ’ЯТОГО
ЛЕГІОНУ»
09:45 Х/ф «КРЕДО ВБИВЦІ»
11:45 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:15 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 20:30 Топ-матч
06:10 Минай - Дніпро-1.
Чемпіонат України 08:10
УКРАЇНА
Аталанта - Дженоа. Чемпіонат
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
Україною
NEWS 10:15, 17:55 «Головна
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 команда: різдвяні підсумки»
11:05 Чемпіонат Франції. Огляд
Сьогодні
туру 12:00 Шахтар - Базель
09:00 Зірковий шлях
(2008/09). Золота колекція Ліги
10:45 Свекруха чи невістка
чемпіонів 13:50 Ніцца - Бордо.
11:40 Реальна містика
Чемпіонат Франції 15:55 LIVE.
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
Удінезе - Аталанта. Чемпіонат
17:00 Історія одного злочину
Італії 18:40 Інтер - Барселона.
16+
1/2 фіналу (2009 /10). Золота
20:10 Ток-шоу «Говорить
колекція Ліги чемпіонів 20:40
Україна»
Кальярі - Мілан. Чемпіонат Італії
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
22:45 Чемпіонат Нідерландів.
23:10 Т/с «Вір мені»
Огляд туру 23:40 Ліон - Мец.
СТБ
Чемпіонат Франції
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
ТЕТ
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
06.00 ТЕТ Мультиранок
історія»
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
08:00 «Битва екстрасенсів.
18.15, 19.45, 21.15,
Таємниці екстрасенсів»
22.15, 23.15 Одного разу
16+
під Полтавою
11:50 Т/с «Сліпа»
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
13:45, 14:50, 18:05
09.45, 22.45 Країна У. Новий рік
Т/с «Слід»
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаТанька і Володька
Новини»
11.45, 23.45 Казки У
18:15 «СуперМама»
12.15 М/ф «Пташиний відліт»
20:15, 22:45 Т/с «Рецепт
14.00 Панянка-селянка
кохання»
15.00 4 весілля
ICTV
16.15 Богиня шопінгу
05:40, 10:05 Громадянська
НТН
оборона
05.00 «Top Shop»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55 06.00 М/ф «Ну, постривай!»
07.50, 16.50, 21.10
Факти
«Випадковий свідок»
09:15, 19:20 Надзвичайні
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
новини
«Свідок»
11:50, 13:15 Х/ф
09.00 Х/ф «РОЗІРВАНЕ
«СУПЕРФОРСАЖ»
КОЛО»
14:05, 16:20, 21:20
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
Т/с «Нюхач»
(16+)
16:40 Х/ф «С.В.О.Т: СПЕЦНАЗ
12.50 «Таємниці кримінального
МІСТА ЯНГОЛІВ»
світу»
20:10 Секретний фронт
14.35 «Речовий доказ»
23:05 Х/ф «С.В.О.Т:
18.20 «Вартість життя»
ПЕРЕХРЕСНИЙ
22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+)
ВОГОНЬ»

ЧЕТВЕР, 21 СІЧНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Справжній
Ведмедик» 06:40 М/ф
«Таємниця країни Суниць»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
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
Біатлон. Кубок світу. VІІ етап.
Індивідуальна гонка 15 км,
жінки 17:00 Д/ц «Боротьба за
виживання» 18:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 19:55, 23:45 Д/ц
«Суперчуття» 20:25 Д/ц «Дикі
тварини» 21:35, 23:40 Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:10 Д/с «Світ дивовижних
тварин»

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
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 «Життя відомих людей
2020»
10:05, 12:20 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ГОЛОС»
12:40, 14:20 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ГОЛОС 2»
15:05 Х/ф «ІДЕАЛЬНИЙ
ГОЛОС 3»
17:10 Т/с «Жінка»
20:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ»
22:20 Х/ф «КАРТИ, ГРОШІ,
ДВА СТВОЛИ»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.05 «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 «Квартира невинних»
13.50, 15.35 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00

«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.50 Т/с
«Згадати молодість 6» 01.55
Х/ф «ВИКУП»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:45 Свекруха або невістка
11:40 Реальна містика
14:40, 15:30 Т/с «Філін»
17:00 Історія одного злочину
16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Забута жінка»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
08:00 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
11:55 Т/с «Сліпа»
13:50, 14:50, 18:05 Т/с «Слід»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
18:15 «СуперМама»
20:15, 22:45 Т/с «Снайперка»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 20:55
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Секретний фронт
12:10, 13:15 Х/ф «ПОЛІТ
ФЕНІКСА»
14:45, 16:15, 21:20 Т/с «Нюхач»
17:05 Х/ф «С.В.О.Т:
ПЕРЕХРЕСНИЙ
ВОГОНЬ»
20:10 Антизомбі
23:05 Х/ф «С.В.О.Т: В
ОБЛОЗІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:02 М/с «Том і Джеррі»

П’ЯТНИЦЯ, 22 СІЧНЯ
07:32, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
11:20 Х/ф «БІЛОСНІЖКА:
ПОМСТА ГНОМІВ»
13:10 Кохання на виживання
16+
17:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ»
23:10 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.00, 01.50 Правда життя
10.05, 00.40 Речовий доказ
11.15, 23.40 Інженерні ідеї
12.15, 18.05 Особливий
загін
13.15 Код доступу
14.15, 19.55 Битва
цивілізацій
15.10 Дике виживання
16.10, 21.50 Технології їжі
17.05 Дива природи
19.05 Містична Україна
20.50 Крила війни
22.40 Невідома Австралія
02.45 Бандитська Одеса
03.10 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Х/ф «ЗА МЕЖЕЮ
ПОРОЖНЕЧІ»
07:50 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ 3»
09:50 Х/ф «ПРИНЦ»
11:35 «Загублений світ»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»

22:20 Т/с «Кістки-8»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:30 Топ-матч
06:10 Ворскла - Колос.
Чемпіонат України 08:10
Удінезе - Аталанта. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 Марсель - Ланс.
Чемпіонат Франції 12:00 Порту Ліверпуль. 1/8 фіналу (2017/18).
Ліга чемпіонів УЄФА 13:50 Інтер
- Ювентус. Чемпіонат Італії 15:55
Анже - ПСЖ. Чемпіонат Франції
17:45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру 18:40 МЮ - Баєр
(2013 /14). Золота колекція
Ліги чемпіонів 20:40 Наполі Фіорентина. Чемпіонат Італії
22:45 Журнал Ліги чемпіонів
23:15 Лілль - Реймс. Чемпіонат
Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15,
19.45, 21.15, 22.15,
23.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45 Країна У. Новий рік
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька
і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Покахонтас»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу

НТН
05.50 М/ф «Свято новорічної
ялинки»
07.20 М/ф «Рукавичка»
07.50, 16.50, 21.10 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «ПРАВДА
ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Вартість життя»
14.40 «Речовий доказ»
18.20 «Правда життя»
22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+)

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:10, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
05:55 «Життя відомих людей»
07:00 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
17:35, 20:15 «Вечірній квартал»
21:50 «Жіночий квартал 2020»
23:15 «Світське життя. 2021
дайджест»

«Подробиці» 22.30 «Ювілейний
вечір Михайла Шуфутинського
«Артист» 00.10 Х/ф
«ГУВЕРНАНТКА» 02.05 Х/ф
«СПАСИБІ ЗА ЛЮБОВ!» 04.15
«Орел і Решка. Шопінг»

13:50 М/ф «Тачки»
16:00 М/ф «Тачки 2»
18:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ»
23:40 Х/ф «РІДНЯ»

УКРАЇНА

МЕГА

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:10 Х/ф «КУРКА»
11:10 Т/с «Торкнувшись серця»
14:50, 15:20 Т/с «Після зими»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу «Маска»
23:00 Т/с «Два життя»

06.00 Бандитський Київ
08.10, 01.55 Містична Україна
08.55, 18.30 Місця сили
10.25 Речовий доказ
11.35, 01.00 Битва
цивілізацій
12.30, 21.00 Божевільний
світ
16.30 Невідома Австралія
02.40 Скарб.UA

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:25 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:20, 11:00 Т/с «Одружити не
можна помилувати»
08:00 «Неймовірна правда про
зірок 2021»
13:05 Т/с «Другий шанс на
перше кохання»
17:05 «Хата на тата» 12+
19:00 «Звана вечеря» 12+

ICTV

18:30 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ:
ВИПРОБУВАННЯ
ВОГНЕМ»
21:00 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
ЛАБІРИНТОМ: ЛІКИ
ВІД СМЕРТІ»
23:50 Х/ф «ТЕМНІ РОЗУМИ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 01.50 Правда життя
09.55, 00.40 Речовий доказ
11.05, 23.40 Інженерні ідеї
12.05, 18.00 Особливий загін
13.05 Код доступу
14.05 Гучна справа
15.05 Дике виживання
16.05, 21.50 Технології їжі
17.00, 22.40 Невідома
Австралія
19.00 Містична Україна
19.50 Битва цивілізацій
20.50 Крила війни
02.50 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
12:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
18:35 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»
20:10 Х/ф «НА ГЛИБИНІ 6
ФУТІВ»

2+2

Чемпіонат України 08:10
Лаціо - Рома. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:15 Анже - ПСЖ.
Чемпіонат Франції 12:00
Аталанта - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:50 Кальярі
- Мілан. Чемпіонат Італії 15:55
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру. Прем’єра 16:25 Марсель
- Ланс. Чемпіонат Франції 18:15
Чемпіонат Франції. Передмова
до туру. Прем’єра 18:45
Баварія - Ліверпуль. 1/8 фіналу
(2018 /19). Ліга чемпіонів УЄФА
20:50 Журнал Ліги чемпіонів
21:30 «Вмикай підігрів» 22:45
Чемпіонат Італії. Передмова до
туру 23:15 Удінезе - Аталанта.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
18.15, 19.45, 21.15,
22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 19.15, 20.45 Сімейка У
09.45, 11.45, 22.45, 23.45
Казки У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
12.15 М/ф «Король - Лев»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу

НТН

05.00 «Top Shop»
06.00 М/ф «Новорічна
06:00 Х/ф «МІЧЕНИЙ»
подорож»
07:50 Х/ф «РОБІНЗОН
07.10 М/ф «Вовка в
КРУЗО»
тридев’ятому царстві»
09:35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
07.50, 17.25, 21.05
ПЕРЛИНИ НАГА»
«Випадковий свідок»
11:40 «Загублений світ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 22.00
18:15 «Спецкор»
«Свідок»
18:50 «Джедаі»
09.00 Х/ф «ДОВГА, ДОВГА
19:25 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
СПРАВА...»
ПСІВ»
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
21:10 Х/ф «ОСТАННІЙ
(16+)
ЗАМОК»
23:45 Х/ф «ПОВОРОТ З ТАХО» 12.50 «Правда життя»
14.45 «Речовий доказ»
ФУТБОЛ-1
16.50 «Наші права»
18.20 «Таємниці світу»
06:00, 08:00, 20:35, 21:20
22.30 Т/с «Нарко - 2» (18+)
Топ-матч 06:10 Минай - Зоря.

НЕДІЛЯ, 24 СІЧНЯ

СУБОТА, 23 СІЧНЯ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:55
Новини 07:10 М/ф «Уроки
тітоньки Сови» 07:30 М/ф
«Як козаки сіль купували»
07:40 М/ф «Як козаки у
футбол грали» 08:05 Д/ц
«Суперчуття. Особливий загін»
09:05 Відтінки України 09:40
Музеї. Як це працює 10:10
Т/с «Снігопад» 11:55 Х/ф
«ЗАКОХАТИСЯ У ВЕРМОНТ»
13:30 Телепродаж 14:05
Біатлон. Кубок світу. VІІ етап.
Масстарт 12, 5 км, жінки 14:55
UA Фольк. Спогади 16:00
Біатлон. Кубок світу. VІІ етап.
Естафета 4х7, 5 км, чоловіки
17:20 Д/ц «Дикі тварини»
18:00 Х/ф «ІСУС. БОГ І
ЛЮДИНА» 19:50 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:25 Д/ц
«Боротьба за виживання» 22:00
Х/ф «ВІНСЕНТ НА ШЛЯХУ ДО
МОРЯ»

«Чекай на мене. Україна» 04.20
UA: ПЕРШИЙ
«Орел і Решка. Шопінг»
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Світла особистість»
УКРАЇНА
06:40 М/ф «Синя Шапочка»
06:30,
07:10, 08:15 Ранок з
06:50 М/ф «Подарунок» 07:00,
Україною
08:00, 09:00, 13:00, 18:00, 21:00
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
Сьогодні
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Гранд готель» 09:00 Зірковий шлях
11:25 Телепродаж 14:10
10:40 Т/с «Хлопчику мій»
Біатлон. Кубок світу. VІІ етап.
14:40, 15:30 Т/с «Се ля ві»
Індивідуальна гонка 20 км,
20:10 Ток-шоу «Говорить
чоловіки 16:00, 21:45 Д/ц
Україна»
«Боротьба за виживання» 16:30 21:00 Свобода слова Савіка
Т/с «Імперія» 17:25 Перша
Шустера
шпальта 18:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 19:55 Д/ц «СуперСТБ
чуття» 20:25 Д/ц «Дикі тварини» 05:15 Т/с «Коли ми вдома»
21:35 Спорт 22:10 Д/ф «93: бій
05:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
за Україну»
історія»
06:45 «Битва екстрасенсів.
1+1
Таємниці екстрасенсів»
05:10 «Світське життя. 2021
16+
дайджест»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна06:00, 09:25 «Життя відомих
Новини»
людей 2020»
14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
20:15, 22:45 Т/с «Другий шанс
«Сніданок з 1+1»
на перше кохання»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
ICTV
«Телевізійна служба
05:40 Громадянська оборона
новин»
06:30 Ранок у великому місті
09:45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
ПЕРЕГОНИ»
Факти
11:45, 12:20 Х/ф «ПРИГОДИ У
09:15, 19:20 Надзвичайні
ВЕГАСІ»
новини
14:20 Х/ф «ІНША ЖІНКА»
10:05, 20:05 Дизель-шоу 12+
17:10 Т/с «Жінка»
11:30 Т/с «Вижити за будь-яку
20:30, 22:05, 23:30 «Ліга
ціну»
сміху»
13:15, 22:45 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
ІНТЕР
14:35, 16:20 Х/ф
05.00 «Телемагазин» 05.30,
«ОБЛАДУНКИ БОГА»
23.00 «Слідство вели... з
16:45 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
Леонідом Каневським» 07.00,
БОГА-2: ОПЕРАЦІЯ
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
«КОНДОР»
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00
НОВИЙ КАНАЛ
«Корисна програма» 11.05
06:00, 07:30 Kids’ Time
Т/с «Мене звати Мелек 2»
12.25 Т/с «Квартира невинних» 06:02 М/с «Том і Джеррі»
07:32 Орел і Решка
13.50, 15.35, 00.50 «Речдок»
08:30 Т/с «Надприродне»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 01.35 Ток-шоу 10:10 Вар’яти 12+
12:00 Суперінтуїція 12+
«Стосується кожного» 20.00
16:20 Х/ф «ТОЙ, ЩО БІЖИТЬ
«Подробиці» 21.00 Х/ф
ЛАБІРИНТОМ»
«НЕВИДИМИЙ ГІСТЬ» 03.10

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «ВЕЛИКА ГРА»
12:35 Х/ф «НА ГЛИБИНІ
6 ФУТІВ»
14:20 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2

06:00 «Шалені перегони 2018»
05:15 Т/с «Копи на роботі»
07:05, 09:30, 10:30 Скетч-шоу 08:00 «Джедаі 2019»
09:05 «Джедаі 2020»
«На трьох» 16+
10:05 «Загублений світ»
08:55, 10:00 Т/с «Вижити за
14:00 Х/ф «МАЙСТЕР
будь-яку ціну»
ТАЙ-ЦЗИ»
11:00, 13:00 Т/с «Нюхач»
15:55 Х/ф «НЕ ВИХОДЬ»
12:45, 18:45 Факти
16:40 Х/ф «ТІЛООХОРОНЕЦЬ 18:00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
20:05 Х/ф «ПЕКЛО»
КІЛЕРА»
ІНТЕР
22:05 Х/ф «ГРІМ У ТРОПІКАХ»
19:10 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
05.00 «Телемагазин» 05.30
21:05 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
Х/ф «ЛЮБОЧКА» 06.50 Х/ф
ФУТБОЛ-1
23:30 Х/ф «НЕЗВАНИЙ
«ДІТИ ЗАЛІЗНИЦІ» 09.00
ГІСТЬ»
06:00 Львів - Маріуполь.
«Готуємо разом. Домашня
Чемпіонат України 07:45, 15:15
кухня» 10.00 «Корисна
НОВИЙ КАНАЛ Чемпіонат Італії. Передмова
програма» 11.00 Х/ф
до туру 08:15 Інтер - Ювентус.
06:00, 07:10 Kids’ Time
«БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 14.50
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
Х/ф «НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ» 06:02 М/с «Том і Джеррі»
22:30 Футбол NEWS 10:15
07:12 Вар’яти 12+
16.20 Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ
«Вмикай підігрів» 11:15
08:00, 10:00 Орел і Решка
ПУСТЕЛІ» 18.00, 20.30 Т/с
Чемпіонат Франції. Передмова
12:00 У кого більше? 12+
«Два серця» 20.00, 03.45

до туру 11:45 Борусія (Д) Реал. 1/2 фіналу (2012/ 2013)
Золота колекція Ліги чемпіонів
13:30 ПСЖ - Монпельє.
Чемпіонат Франції 15:55 LIVE.
Рома - Спеція. Чемпіонат Італії
17:55 Д/ф «Розгнівані» 18:50,
21:05 Топ-матч 18:55 LIVE.
Мілан - Аталанта. Чемпіонат
Італії 20:55 «Суперматчі».
Ліга чемпіонів УЄФА 21:30
«Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА 21:40 LIVE. Фіорентина Кротоне. Чемпіонат Італії 23:40
Марсель - Ланс. Чемпіонат
Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.35 М/ф «Гніздо дракона»
12.10 Х/ф «КОКО НА ВСІ 100»
13.50 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
15.30 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ У
ВЕГАСІ»
17.15 Х/ф «ПРОДЮСЕР» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30, 22.30 Танька і
Володька
20.30 Сімейка У
23.00 Країна У. Новий рік

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «ОДЕСЬКІ
КАНІКУЛИ»
07.35 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
ФАРВАТЕР»
13.00 «Легенди карного
розшуку»
15.30 «Випадковий свідок»
18.00 «Переломні 80-ті»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
21.05 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ,
ПОЛІЦІЯ!»
23.05 Х/ф «ЗАКЛЯТІ
ВОРОГИ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:50 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:30 М/ф «Парасолька
у цирку» 07:40 М/ф «Як козаки
у хокей грали» 08:20 Д/ц «Дикі
тварини» 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 13:35
Телепродаж 14:10 Біатлон.
Кубок світу. VІІ етап. Естафета 4х6
км, жінки 15:40 Біатлон. Кубок
світу. VІІ етап. Масстарт 15 км,
чоловіки 16:30 Студія «Біатлон»
17:00 Древні невидимі міста.
Афіни 18:10 Д/ц «Неймовірне
місто» 19:05 Д/с «Масштабні
інженерні помилки» 20:00
Канабіс: Особливо небезпечний
21:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 22:00 Д/ф
«Українські шерифи»

1+1
05:00, 19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
07:00 «Життя відомих людей
2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30 «Світ навиворіт»
13:55 Х/ф «ВІЙНА»
15:55 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК»
17:45 Х/ф «ПЕРЕВІЗНИК - 2»
21:00 «Голос країни 11»
23:05 Х/ф «ПАРФУМЕР:
ІСТОРІЯ ОДНОГО
ВБИВЦІ»

ІНТЕР
05.30 «Орел і решка. Дива світу»
06.25 М/ф «Ну, постривай!»
06.55 Х/ф «ВІЙНА ҐУДЗИКІВ»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00 «Інше життя» 12.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
16.45 Т/с «Детектив Ренуар»
20.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф

«ВІЗИТ ІНСПЕКТОРА» 22.20
Х/ф «БІЛЕ СОНЦЕ ПУСТЕЛІ»
00.00 «Речдок» 02.30 «Легенди
бандитської Одеси»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
09:20 Т/с «Одна на двох»
13:20 Т/с «Чужий гріх»
17:00, 21:00 Т/с «Згадати себе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Два життя»

СТБ
05:15 «Невідома версія. Вірні
друзі» 12+
05:45 «Невідома версія.
Білоруський вокзал» 12+
06:45 «Невідома версія.
Стережись автомобіля»
12+
07:35 «Невідома версія.
Операція И» 12+
08:30 «Невідома версія. За
двома зайцями» 12+
09:15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦЯ»
11:10 «СуперМама»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
22:05 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
06:15 Теорія змови
07:00 Більше ніж правда
07:50 Антизомбі
08:45 Секретний фронт
09:35 Громадянська оборона
10:25, 13:00 Т/с «Таємні двері»
14:30 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
16:30 Х/ф «ПРАВЕДНИК»
21:10 Х/ф «ВІКІНГИ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
23:25 Х/ф «НАЙМАНИЙ
УБИВЦЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
07:00 У кого більше? 12+

08:50, 11:00 Kids’ Time
08:52 М/ф «Тачки»
11:02 М/ф «Тачки 2»
13:10 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ»
16:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ: У
ВОГНІ»
18:50 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 1»
21:00 Х/ф «ГОЛОДНІ ІГРИ:
ПЕРЕСПІВНИЦЯ.
ЧАСТИНА 2»
23:40 Х/ф «ГОТЕЛЬ
«АРТЕМІДА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
07.55, 02.00 Містична Україна
08.45, 18.30 Місця сили
10.25 Речовий доказ
11.35 Битва цивілізацій
12.30, 21.00 Божевільний світ
16.30 Невідома Австралія
01.00 Гучна справа
02.45 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «КІНОЗІРКА В
ПОГОНАХ»
12:00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
13:30 «Орел і Решка. Дива світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
08:05 «Джедаі 2019»
09:10 «Загублений світ»
14:05 Х/ф «КІБЕР»
16:25 Х/ф «СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
18:20 Х/ф «ІНШІ СОРОК ВІСІМ
ГОДИН»
20:10 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР»
22:30 Х/ф «КОЛОНІЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:25 Топ-матч
06:10 Шахтар - Минай.
Чемпіонат України 08:10 ПСВ -

Валвейк. Чемпіонат Нідерландів
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:45 Д/ф «Розгнівані»
11:40 Мілан - Аталанта.
Чемпіонат Італії 13:25 LIVE.
Ювентус - Болонья. Чемпіонат
Італії 15:55 LIVE. Верона - Наполі.
Чемпіонат Італії 17:55 LIVE. Ренн
- Лілль. Чемпіонат Франції 19:55
Бордо - Анже. Чемпіонат Франції
21:40 LIVE. Парма - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 23:40 Реймс Брест. Чемпіонат Франції

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «11 ДІТЕЙ З
МОРШИНА»
11.15 М/ф «Пташиний відліт»
12.40 М/ф «Пташині пригоди»
14.10 Х/ф «ВТЕЧА З
ДЖУНГЛІВ»
15.50 М/ф «Покахонтас»
17.20 М/ф «Король - Лев»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30, 22.30 Танька і
Володька
20.30 Сімейка У
23.00 Х/ф «ПОБАЧЕННЯ У
ВЕГАСІ»

НТН
05.45 Х/ф «ДОЖИВЕМО ДО
ПОНЕДІЛКА»
07.40 «Будьте здоровi»
08.10 «Страх у твоєму домі»
11.50 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.15 Х/ф «ЛЕГКЕ ЖИТТЯ»
15.00 Х/ф «РЕСПУБЛІКА
ШКІД»
17.00 Х/ф «ВІДЧИНІТЬ,
ПОЛІЦІЯ!»
19.00 Х/ф «ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ
РІК ВІЙНИ...»
20.45 Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА
СЕБЕ»
22.10 Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ - 2»
(18+)

n Проблема

Овечу вовну й шкіру зі Щитиня
масово возили у Білорусь, де з неї
шили добротні кожухи й дублянки
Фото spec-kor.com.ua.
Фото Олександра ПРИЙМАКА.

Курячі блохи —
небезпечний паразит

На жаль, нині, через відсутність
постійного ринку збуту продукції
тваринництва та низьку ціну
на неї, багато селян перестали
розводити овець. «А навіщо?» —
знизують плечима люди, якщо
хутро, шкури в Україні фактично
нікому не потрібні. Продати
м’ясо теж проблема. Серед тих,
у кого ще є добре поголів’я, —
Василь Саливончик. Чоловік
не поспішає закидати справу,
котрій присвятив уже не одне
десятиліття. Хоча на власному
досвіді знає про всі її підводні
камені

Вони потрапляють в курник
із дикими птахами або
переміщуються з інших місць.
Зараження починається
непомітно. Якщо ж виповзають
на оголені частини тіла птиці
(голову і ноги), то це означає, що
на її тілі вже кишать сотні комах.
Купки бліх біля очей і дзьоба
можуть виглядати як скупчення
родимок або наростів. Через
це знижується несучість курей
та відбувається зараження
інфекціями й іншими паразитами

Олександр ПРИЙМАК

вець у родині Саливончиків
вирощують з діда-прадіда.
Сьогодні господар утримує
14 вівцематок. Загалом у їхньому Щитині, що на Любешівщині, набереться заледве до сотні тварин. Однак
це не порівняти з тим, які стада були
раніше. Понад тридцять років тому
в Щитині налічувалося близько 800 голів дрібної рогатої худоби. Займатися
цим людям було вигідно. Ще до початку дев’яностих років, пригадує Василь
Миколайович, вовну та шкіру зі Щитиня возили до білоруської Жаб’янки. Тут
із неї шили добротні кожухи, дублянки.
За кілограм зданої вовни можна було
отримати 10–12 карбованців, що було
досить непогано.
— Тепер же нікуди здати ні шерсті, ні шкіри, — бідкається чоловік. — А тому їх доводиться просто
викидати на смітник. Якби у нашому
районі чи десь в області були спеціалізовані переробні підприємства, пункти прийому продукції тваринництва,
тоді б і люди мали стимул займатися
вівчарством. А так, добиратися до тих
підприємств, що ще животіють на теренах України, далеко, а закупівельна
ціна там зовсім низька.
За останніми даними, нині за вовну
дають від 3,5 до 5 гривень за кілограм.
У порівнянні з тим, на що могли розраховувати господарі колись, це мізер.
На думку пана Василя, таку невтішну ситуацію потрібно виправляти. За активної підтримки держави
вівчарство може стати для селян до-

О

Василь Саливончик не поспішає відмовлятися від вівчарства.

сить прибутковою справою. Навіть
за умови збереження сьогоднішньої
порівняно низької ціни на м’ясо.
— Зазвичай середній баран набирає впродовж року до 50 кілограмів живої ваги. Продати його можна
за 1000–1500 гривень, правда, купують лише мисливці на шашлик,
і то нечасто. Звичайно, доглядати

активної підтримки
« Задержави
вівчарство може
стати для селян досить
прибутковою справою.
Навіть за умови збереження
сьогоднішньої порівняно
низької ціни
на м’ясо.

»

за вівцями — справа клопітка. Вони
перебірливі у кормах, взимку потребують утепленого сараю, влітку —
просторої кошари. Слід пильнувати,
щоб вівцю не розірвав бродячий пес.
Зібрати стадо із паші теж проблематично — тварини дуже полохливі.
Клопіт ще й у тому, що маєш якось
розрізнити де свої, а де чужі (винахідливі щитинці вигадали оригінальний
спосіб — чіпляють баранцям на шию

різнокольорові стрічки. — Авт.). Але
то ніщо проти переваг, які б могло дати
господарям вирощування овець, якби
на місцях створили умови для збуту
продукції. Без цього вівчарство у нашому селі, як власне і по всій Україні,
може дуже скоро зникнути, — розмірковує чоловік.
Уже тепер щитинські господарі
об’єднуються, аби хоч якось допомогти один одному виростити новий
приплід. Разом випасають свої стада. На моє запитання, чому ж вони
продовжують займатися цією невдячною справою, Василь Саливончик відповідає: «Бо вівці — джерело
гною, що так потрібен для господарства, і, звичайно ж, м’яса». Щоб набрати вагу, вівці чи барану потрібно
лише сім місяців. Зазвичай, одна вівцематка приводить двох ягнят. Тобто
вигода таки є. Окрім того, молоко
овець дуже цінне, з нього виготовляють смачні сири, їхнє м’ясо дієтичне,
а лій має просто неймовірні лікувальні властивості: зміцнює організм,
його прикладають до ран, синців,
використовують як зігрівальні компреси при застудних захворюваннях.
Раніше місцеві жінки виготовляли
з шерсті овець ковдри та килимки.
Сьогодні ж цю справу вже призабули. n

n На часі
Фото youtube.com.

Готуйте захисні щити
Головне завдання
городника взимку —
заготівля снігу. Що
його більше, то краща
буде зимівля, адже
захищатиме від
морозів. Окрім того,
навесні розтане і дасть
таку цінну вологу

n Домашня ферма

На окремих ділянках
(на узвишшях тощо) вітер
здуває сніговий покрив. У такому випадку треба нагорнути снігу на оголену площу
та утрамбувати його.
Можна поставити з підвітряної сторони (тобто з боку, куди
дме вітер) щити з фанери чи
пластику, які затримають сніг. n

Особливо болісна навала цих комах
для птахів у закритих курниках, бо вони
не в змозі самостійно позбутися цих мучителів. Тому при підозрі на наявність
паразитів потрібно обробити кожну особину та й усе приміщення. Кури, які вільно гуляють по вулиці, можуть купатися
в пилу і попелі, бігати по кущах і високій
траві і таким чином хоч трохи звільнятися
від бліх.
Перш за все для профілактики треба регулярно видаляти стару підстилку
в гніздах і на підлозі курників. До неї добре додавати підсушені частини ялівцю,
полину, бо ці рослини відлякують паразитів. Також можна обладнати корито із попелом для купання.
Якщо ж курячі блохи таки розвелися,
то без дезінсекції не обійтися. Потрібно
обробити кожну курку і саме приміщення. Важливо спочатку зайнятися птахами,
а тільки потім — курником. Тоді шкідники, що впали на землю, будуть знищені
разом зі сміттям із підлоги та сідал. Вміст
гнізд, підстилок треба обробити хімічними препаратами відповідно до рекомендацій виробника. Потім кілька годин або
навіть днів провітрити. Використовувати
м’ясо, перо чи яйце птиці в період обробки не варто, бо будь-який інсектицид має
негативний вплив на людський організм.
Лялечки комах стійкі до хімікатів,
тому через 2–3 тижні заходи слід
повторити. n

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
•курчата (бройлер, іспанка, несучка);
•каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий
фаворит, мулатка, мускусна, чері веллі, пекінка);
•гусенята (легард та велика сіра);
•індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні).
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер,
фініш), премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко,
ветаптечки.

Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна), 067 1195313,
0996278855 (Світлана), 0676348334,
050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Спробуйте – не пошкодуєте!

«Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю!»

1

2
3
4
5

Січень щедрий на свята, а отже, на гостини й частування.
Аби празникове меню було цікавим і різноманітним,
господині намагаються щоразу приготувати щось нове,
оригінальне, особливе. Пропонуємо добірку святкових
смаколиків
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10

САЛАТ «НАТХНЕННЯ»
Фото smachno.ua.

Швидкий
у приготуванні,
ситний і свіжий,
він стане окрасою
святкового столу
Інгредієнти: 300 г вареної яловичини, 1 цибулина, 2 ст. л. оцту (9%),
2–3 мариновані огірки,
6–8 помідорів чері, пучок
листя салату, 4–5 гілочок
петрушки, 2 ст. л. олії, сіль,
перець — за смаком.
Приготування. Відварене м’ясо нарізати соломкою. Цибулю почистити, покраяти півкільцями, скласти
в миску, залити оцтом і залишити на 10–15 хвилин,
після чого маринад зцідити.
Огірки нарізати соломкою.
Змішати в мисці м’ясо, цибулю й огірки, посолити,
поперчити за смаком, заправити олією. Листя салату промити, обсушити
і встелити ним пласку тарілку чи блюдо. На нього
гіркою викласти салат, прикрасити помідорами чері
та петрушкою.
САЛАТ «ГАРМОНІЯ»
Фото papigutto.com.ua.

Усього з кількох
простих компонентів
виходить справжнє
кулінарне диво
Інгредієнти: 400 г курячого філе, по 150 г твердого
сиру та бринзи, 2 ст. л. ли-

монного соку, 1 ч. л. медової гірчиці, 4 ст. л. оливкової
олії, 1 пачка сухариків, листя салату.
Приготування. Замариновану у спеціях курячу
грудку запекти, охолодити. Нарізати м’ясо і сири
великими кубиками, перемішати. Для заправки
змішати гірчицю, лимонний сік та олію до однорідного стану. Пласку тарілку
встелити листям салату,
на нього викласти курятину і сир, полити заправкою
і посипати сухариками.

ВАРЕНО-ПЕЧЕНИЙ
КУРЯЧИЙ РУЛЕТ
ЗІ СПЕЦІЯМИ
Фото lady.tochka.

Фото 4ernika.com.
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1–2. Йордан, або… 2–3. «Та ..? промовив до них: «Не лякайтесь…» (Лк. 2,10). 3–4. Християнське богослужіння. 4–5. Дитяче новорічне або різдвяне свято. 5–6. Один із біблійних патріархів. 6–7. Те саме, що метрополітен. 7–8. Дідух як амулет. 8–9.
Мужність, проявлена бійцями під Крутами. 9–10. Богородиця
у католиків. 10–11. Бог кохання (гр. міф.). 11–12. «Обійдеться на ..?.. без свяченого, а на Великдень без куті (прислів’я).
12–13. Назва хору Свято-Троїцького собору в Луцьку. 13–14.
Ранкова зоря (перен.). 14–15. Виконавець ролей у театральних
виставах. 15–16. «Старий ..? у ноги — Новий у пороги» (прислів’я). 16–17. Вона і багата, і щедра, і голодна. 17–18. Бог,
в честь якого січень названий януаріусом (рим. міф.). 18–19.
Єдність усіх територій України.
Склав Ярослав Ройко.
ВІДПОВІДІ – В НАСТУПНОМУ НОМЕРІ.
ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 6 СІЧНЯ:

Поєднання м’яса
із сухофруктами —
це завжди цікаво,
оригінально
і неймовірно
смачно
Інгредієнти: 1 кг свинини, 200 г чорносливу без
кісточок, 6 зубочків часнику, 150 г майонезу, 3 ст.
ложки гірчиці (меленої або
в зернах), 0,5 ст. л. паприки,
0,5 ст. л. меленого духмяного перцю, чорний мелений
перець та сіль — за смаком.
Приготування. Чорнослив помити і залити теплою
водою на 20 хвилин. М’ясо
помити, позрізати плівки й
сухожилля, обсушити. Часник пропусти через прес,
додати сіль, перець і перемішати. Половину чорносливу відкласти цілим, а другу половину подрібнити.
М’ясо змастити часниковою масою, зробити глибокі
надрізи, нафарширувати їх
подрібненим чорносливом
та часниковою сумішшю
і залишити на 2–3 години,
щоб просочилося. Змішати
майонез із гірчицею та паприкою. Покласти свинину

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

на фольгу, обмазати гірчично-майонезним соусом,
зверху викласти цілий чорнослив, загорнути у кілька
шарів фольги і залишити
як мінімум на 5–6 годин для
маринування, після чого
покласти на деко і запікати
при 200 °C у духовці близько години. Потому зняти
або розрізати фольгу і пекти ще 20 хвилин до рум’яної
скоринки.
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Ніжний і ароматний
рулет готується без
начинки, виключно
з м’яса із додаванням
спецій.
Інгредієнти: 0,5 кг
курячого філе, 2 зубки
часнику, 2 лаврові листки,
коріандр, чорний мелений
перець та сіль — за смаком.
Приготування. Куряче філе відбити, щоб воно
мало рівномірну товщину. Натерти м’ясо сіллю
та спеціями і залишити
на годину, щоб замаринувалося. Тоді згорнути його
в рулети, замотати у фольгу, скласти у високу форму
для запікання і налити води,
щоб вона покрила м’ясо
приблизно на дві третини.
У воду додати порізаний
скибочками часник, лавровий лист і сіль. Пекти у розігрітій до 200 °C духовці
1–1,5 години. Остудити готові рулети, не дістаючи їх
із форми, а потому поставити на 2–3 години в холодильник. Перед подачею
на стіл фольгу зняти, а м’ясо нарізати тонкими скибочками.

По горизонталі: 2. Мах. 3. Драма. 5. Серпантин. 9. Вареник. 13. Дрова. 17. Церемонія. 22. Вертепи. 25. Маскарад. 26. Таїнство. 27. Татри.
По вертикалі:
1. Маланка. 6. Петро. 7. Нонна. 10. Голуб. 11. Короп. 12.
Розум. 18. Естрада. 19. Оркестр. 20. Анонс. 21. Октет. 23.
Сани. 24. Іній. 28. Торт.
По дугах:
4. Прелат. 8. Родина. 9. Віхола. 14. Пророк. 15. Хрещення. 16. «Сніжинка».

SUDOKY
Правила нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від 1 до 9 так, щоб
у кожному рядку і кожному
стовпчику не було двох
однакових цифр.
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
SUDOKU, ОПУБЛІКОВАНИЙ
10 грудня

:)) Анекдоти
:)):)):))
Зустрілись дві подруги:
— Як ти схудла! — вигукнула одна.
— Чоловік мені зраджує, я так
страждаю, так страждаю!
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n На поворотах долі

n Світ захоплень

Фото globalwomenconnected.com.

Здається, вона просто
ріже папір, а витинаються
унікальні картини та портрети
Усі фото з архіву Олесі ІЩУК.

Олеся Іщук мріє створити в обласному центрі Волині осередок витинанки.

З-під її леза проглядає обличчя Василя Стуса. Дивуюсь,
як за допомогою канцелярського ножа та кольорового
паперу можна передати в погляді поета всю
його кришталеву чесність чи зробити
так, щоб зі складених маленьких
паперових клаптиків зацвіли квіти…
Уже шістнадцять років луцька
майстриня Олеся Іщук (на фото)
створює «витинанну графіку» —
картини, в яких вона втілює свої
думки, емоції, найрізноманітніші
образи
Людмила ВЛАСЮК

«ДЕ ВИ КУПУЄТЕ
ЛЯЛЬКИ?» — «САМІ
СТВОРЮЄМО! ОДНАК
ПРО МАНІКЮР ВАРТО
ЗАБУТИ»

— У дитинстві я багато
часу проводила не в компанії
надворі, а вдома, — розповідає жінка. — До бабусі часто
їздила в село, і це був мій окремий світ, де я надихалася
природою. Хоча у художню
школу почала ходити лише
у 8-му класі. До того займалася гімнастикою, танцями,
але це все було не моє, бо там
треба мати сталевий характер
та терпіння. То були сльози —
оці шпагати! Я любила малювати, і батьки це розуміли.
В художній школі потрапила
до чудового викладача Галини Івашків. Вона дуже творча
й цікава людина, і на той (пострадянський) час це була
нова європейська особистість.
Продовжила навчання
у луцькому ВПУ № 2 на відділі
живопису. Вищу освіту здобула в Інституті мистецтв Волинського національного університету ім. Лесі Українки,
після закінчення якого Олеся
влаштувалась у Волинський
академічний обласний театр
ляльок, де не тільки створювала ляльки, але й була художником-постановником
вистав.
Цей світ заворожував.
Адже створення театральної ляльки — це магічний,

але водночас складний і колективний процес, у якому задіяно багато людей.
Спочатку режисер-постановник обирає п’єсу, разом
із художником вони обдумують та візуалізують об-

працювати руками, і про манікюр варто забути. Спершу
за параметрами, зазначеними в ескізі, ліпиться голова
з глини, яку потім розділяють
навпіл та заливають гіпсом,
щоб отримати відбитки.
Коли пап’є-маше висохне, ці
дві половинки виймаються
та склеюються. Готову голівку
віддають механізатору, який
робить рухомі деталі — ручки,
ніжки, очі. А потім лялька знову повертається до художника-оформлювача: він одягає
на неї поролон, з якого за викрійкою створював животик
і спинку. Коли ця частина роботи завершується, за справу
беруться костюмери.
Як художник-постановник
Олеся й сама поставила три
спектаклі за своїми ескізами: «Як горобець розуму
шукав», «Івасик-Телесик»,
«Гусеня» (Волинський академічний обласний театр ляльок) і «Лесь Курбас та Пауль
Клее. Зустріч на небі» (відбулась у Києві). Було створено Imagination Format Studio
Паперовий театр. Специфіка
таких вистав дуже складна,
тому що тут і ляльки треба
знати, і костюми акторів, і закони сцени.
— Іноді на екскурсію у театр ляльок викладачі приводили діток і запитували: «Де
ви купуєте ляльки?» — усміхається Олеся. — Самі створюємо! Перша вистава для мене
була найвдалішою, бо в ній
перегукувалися волинські
мотиви: колір, колористика
і, звісно, витинанки.
Нині вона працює у Палаці

вистава для мене була найвдалішою,
« Перша
бо в ній перегукувалися волинські мотиви: колір,
колористика і, звісно, витинанки.
»
раз майбутньої постановки.
Малюються ескізи — художні та технічні. З технічними працює механізатор,
який і наділяє ляльку здатністю рухатись.
— Насправді це дуже важка фізична робота, — розповідає Олеся. — Там треба

культури Луцька, де долучається до організації мистецьких заходів та виставок. Є
керівником «Паперової майстерні», в якій навчає як дітей,
так і дорослих. І мріє створити в обласному центрі Волині
осередок витинанки. n
Закінчення на с. 19

На всі зауваження Семенівна вперто мовчала.

І тільки мама
вірила в нього
— Чи ти геть,
Семенівно,
на старості глузд
утратила? —
здивовано говорила
сусідка. — Нащо ти й
його сюди притягла?
Він тобі вже квартиру
вітром пустив, якби
не діти — спала б
під тином. Невже й
без оцього будинку
залишитись хочеш?
Анна КОРОЛЬОВА

Семенівна уперто
мовчала. Що мала
казати оцій жінці?
Вона нічого не розуміє,
і ті, що засуджують її позаочі, нічогісінько не розуміють. Вона — мати. Яка ж
то мати, якщо свою дитину,
хай і непутящу, у скруті залишить.
Років із десять тому
те було. Прибіг її найменший син якийсь увесь сам
не свій. Говорити толком
не може, все то у вікно,
то на сходовий майданчик поглядає. Розповідати
нічого не хоче, ледь уже

А

— мати. Яка ж то мати,
« Вона
якщо свою дитину, хай і непутящу,

»

у скруті залишить.
зі сльозами на очах від нього правди допиталась. Він
у карти в незнайомій компанії велику суму програв.
Думав, жарти, а ні. Тепер
ходять за ним двоє молодиків, кілька разів йому від

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
На ринку цінних паперів
лідирує туалетний.

:)) :)) :))
«Коли розпочинаю роботу, забуваю, що в мене в руках лише папір і ніж,
малюю папером на папері», – каже Олеся.

них перепадало вже. А зараз за родину обіцяють
узятись.
— Я уже у трьох банках кредит, мамо, узяв,
а грошей усе не вистачає. Що робити, сам уже
не знаю, — сказав і заплакав.
Хіба ж вона не мати? Як
можна свою дитину у такій скруті лишити! Пішла
того ж дня і заклала свою
квартиру у банку. Син пообіцяв виплачувати. Грошей якраз із боргом розрахуватись вистачило. Після
того вона свого найменшого сина не бачила десь
із місяць. Хвилюючись,
дзвонила невістці, а та, відмахуючись, казала, що він
і вдома рідко буває, заливати за комір став багато.
Прийде в себе і до матері
прибіжить обов’язково.
Уже за місяць у квартирі Семенівни пролунав
перший дзвінок із банку.
Мовляв, коли внесете необхідну суму. Семенівна
знов стала сина шукати,
уже сама до нього поїхала — нема. Невістка, по-

Одна панянка
опублікувала допис у
фейсбуці: «Перегоріла

чувши причину приїзду, —
в сльози. Ні про який борг
не знала і не чула, а те, що
Семенівна квартиру заклала, для неї — взагалі новина. n
Закінчення на с. 17

лампочка, треба поміняти.
Чоловіки, допоможіть! Help!
SOS!». Перший коментар:
«Зробив репост по всіх
групах. Чим зміг – допоміг. З
тебе – кава»...

:)) :)) :))
Самоізоляція – це
ознайомлення з пенсією:
грошей нема і зайнятися нічим.

