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«Щоб виходити пугача,
їздила в 20-градусний мороз
у Ковель по антибіотики»

№4 (16 696) Ціна 8 грн

У селі Солов’ї на Старовижівщині
врятували рідкісного птаха
Фото Людмили ДЕНИСЕНКО.
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n Шок!

У Рівному померла
породілля,
яка вдома
народжувала
під наглядом
акушеркимусульманки
Домашні пологи закінчилися жахливою трагедією.

с. 9
Красеня віддали в надійні руки – у Луцький зоопарк.

n Що віщує небесна канцелярія?

с. 14

Зима цьогоріч
поборюкається
ще навіть із березнем
Народний синоптик із Каменя-Каширського
розповів про погоду на прийдешні два місяці

n Просимо слова!

Леонід ОЛІЙНИК

«Якщо в документах усе добре,
чого ви так боїтеся, батюшко?» В

олинський підприємець Володимир Деркач має
незвичне хобі: він заглядає в майбутнє, передбачаючи синоптичну картину року за давньою
народною методикою. Чоловік спостерігає за природою у проміжку між Різдвом за Григоріанським календарем (25 грудня) і цим же святом за Юліанським
(7 січня). Кожен із цих 12 днів підказує, якою буде
погода у відповідному місяці року. Наскільки достовірний його прогноз, зможете
пересвідчитися самі.

«Н

тований, але моя батьківщина — це Царство
Небесне і життя вічне, до якого хочу дійти всіма
канонічними, правильними шляхами».
То йшли би собі, отче Юрію, тією дорогою,
а не сіяли інтриги, які не личать священнику.
Навіщо було тішити неправдивими обіцянками
прихильників ПЦУ? Вас ми таки мусимо запитати, куди подівся той перший протокол загальних зборів, доки ви рік водили нас за носа,
ніби вичікуючи: може, вдасться зберегти парафію МП у селі, де 30 літ тому замайорів, можливо, перший в Україні синьо-жовтий прапор?
Фото із фейсбук-сторінки Юрія ЗАРАФУТДІНОВА.

ам, жителям села Борочиче, які
ще в січні 2019 року, коли Православна церква України отримала
Томос про автокефалію, заявили про своє
бажання перейти в лоно ПЦУ, досі доводиться потерпати від обіцянки, яку дав ще тоді настоятель Свято-Іллінського храму отець Юрій
Зарафутдінов» (на фото), — йдеться в листі
мешканців на адресу редакції.
Перші збори церковної громади з цього
приводу відбулися 27 січня 2019-го. Не переповісти тієї великої радості, яку ми тоді відчували, бо наш духовний наставник, вислухавши
рішення 120 присутніх на зборах жителів села,
обіцяв перейти разом із вірянами в лоно рідної Православної церкви України. Ми гордилися, що отець Юрій поважає нашу думку, що
любить Україну, яку сьогодні на Донбасі доводиться боронити від російського агресора,
проливаючи кров. Довірили йому бути головою
зборів, зібрали більше 300 підписів про омріяне рішення зректися врешті ворожого московського духу у своїй святині. Й… поплатилися
за це, бо замість дотримати слова духівник,
який перед Богом присягав служити людям,
привселюдно зрікся своєї обіцянки, промовивши вже 9 лютого на чергових зборах таке:
«Я нікого не благословляв хрестом на те, щоб
збирати підписи. Тому за свої неправильні дії
або такі дії, якими я налаштував тих людей
проти тих, прошу пробачення. Я був налаш-

Навіть муркотики
тішаться нинішнім
снігом.

Закінчення на с. 15
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Шкода, що раніше я не знала про Бальзам – тоді моє
друге життя почалася б ще раніше! Мене звуть Зінаїда.
На питання, скільки мені років, я відповідаю – 7. Бо
саме стільки я п’ю Бальзам Болотова. А за паспортом
мені 79. Все почалося в 2013 році дуже банально – організм карає за помилки в молодості. Різко погіршується здоров’я – скаче тиск, суглоби болять, цукровий діабет. У мене завжди зайва вага була. Ходила до лікарів,
пила таблетки, на час допомагали, потім доводилося на інші таблетки
переходити. Щоранку з тонометром «в обіймах». Не життя,,
ші
а існування – а так хочеться багато зробити. Адже в душі
м
ми всі молоді – це тільки тіло старіє. І коли я вже зовсім
ва.
зневірилася, на очі потрапила реклама Бальзаму Болотова.
ов
Вирішила спробувати, і тільки пізніше згадала, що Болотов
– це той відомий вчений, про якого в газетах ще писали в
90-і роки, який написав більше 100 книг.
Почала я пити Бальзам по інструкції. На 3-й день я відчула легкість в животі, ніби «метелики пурхають».
Подумала, спочатку, що вигадала сама це. Але далі
стала відбуватись якась чудасія. Я стала рідше приймати таблетки від гіпертонії. Потім звернула увагу, що
біль в колінах перестав мучити. А коли мені почали задавати питання, як я так схудла?! Я зрозуміла – це все
Бальзам Болотова.
250
Тому для мене є два життя – до і піс- мл
грн
ля Бальзаму. Спасибі академіку Болотову за такий прекрасний винахід. Всім 500
грн
бажаю спробувати цей Бальзам і відчу- мл
ти, що є й інше життя – щасливе та здорове!
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гордилися, що отець Юрій
« Ми
поважає нашу думку, що
любить Україну, яку сьогодні
на Донбасі доводиться
боронити від російського
агресора, проливаючи кров.

»
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У селі Борочиче на Горохівщині прихильники Православної
церкви України (ПЦУ) хочуть молитися в рідній церкві, але
не можуть… зареєструвати новий статут

НЕ Є
ЛІКАРСЬКИМ
ЗАСОБОМ
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РІДНИЙ КРАЙ
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Фото Людмили ВЛАСЮК.

Доброго дня
вам, люди!

Фото bbc.com.

n Календар
29 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.59, захід — 17.04, тривалість
дня — 09.05).
Місяць у Леві. 17/18 день Місяця.
Іменинники: Максим, Петро, Георгій.
30 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.58, захід — 17.05, тривалість
дня — 09.07).
Місяць у Діві. 18 день Місяця.
Іменинники: Антон, Іван, Антоніна.

Залізнична станція
у Нововолинську?
Громадський активіст з
Володимира-Волинського Петро
Веремієнко хоч і розміняв дев’ятий
десяток, переймається усім, що
стосується його рідного міста і
району
Роксолана ВИШНЕВИЧ

І білі велетні тепер мають корону й маску.

Антикоронавірусний...
сніговик
З’явився він завдяки старанням дітей у селі Личини,
що на Камінь-Каширщині
Любов ЧАПКО

Ліпили снігову бабу Ілля, Маргарита, Данило і Меланія
Власюки. Світлинами, які засвідчують результат їхньої праці,
поділилася у фейсбуці мама юних «скульпторів» Людмила.
Шедевру вирішили надати сучасних акцентів, доповнивши
його образ короною і захисною маскою. На руці сніговик
тримає відро. Цікаво: що там? Можливо, антисептик чи дезрозчин?

Сніг допоміг полічити
найбільших мешканців
«Цуманської пущі»
Лісівники нарахували
сліди 19 зубрів, серед
них – і малятка
Оксана КОВАЛЕНКО

Щорічний облік червонокнижних парнокопитних
у Ківерцівському національному природному парку традиційний. Працівники «Цуманської пущі» проводять
його маршрутним методом
разом з екологами та користувачами мисливських угідь.
«Зима, засніжений ліс,
морозне повітря. На снігу
«читаються» сліди ранішнього пересування зубрів з
підгодівлі в затишні хащі на
місця лежанок. Самих тва-

рин не видно – вони старанно уникають зустрічі з нами,
проте зі слідів бачимо, що в
одному місці проходило стадо з восьми особин. Один
слід маленький – цьогорічний приплід», – описали
особливий процес у соцмережі «Фейсбук» інспектори.
На Волині зубри з’явилися у 1965-му: їх завезли
з Біловезької Пущі (Республіка Білорусь) у рамках
тогочасної програми з реакліматизації. За роки незалежності популяція цих тварин в Україні зменшилася з
200–220 особин настільки,
що нині перебуває на межі
зникнення.

n Анекдот
«Хочу пиріжків на вечерю!» – гримнув кулаком по
столу до дружини. І що ви думаєте – наліпив і спік.

www.volyn.com.ua

31 СІЧНЯ

Сонце (схід — 7.56, захід — 17.07, тривалість
дня — 09.11).
Місяць у Діві. 19 день Місяця.
Іменинники: Кирило, Ксенія, Дмитро.
1 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.52, захід — 17.11, тривалість
дня — 09.19).
Місяць у Діві. 20/21 день Місяця.
Іменинники: Антон, Федір, Арсен.
2 ЛЮТОГО

Небайдужий чоловік від імені сотень
мешканців написав чимало листів у різні інстанції, в тому числі до керівництва
Укрзалізниці, з проханням відновити
рух приміських потягів, зокрема тих, що
курсують через села Володимир–Волинського, Іваничівського та Турійського
районів. І дочекався.
З липня минулого року регіональна
філія «Львівська залізниця» дослухалася
до людей і все ж таки відновила пасажирські перевезення поїздом «Червоноград – Ковель» та «Ковель – Червоноград». Пасажирам тепер набагато
зручніше добратися з Іваничів, Ізова,
Устилуга та інших населених пунктів у
міста.
Петро Петрович наполягав також на
тому, аби влада та депутати всіх рівнів
розглянули питання про можливість відновлення залізничного сполучення з Нововолинськом. А чому б ні? Адже із шахтарського міста, як відомо, багато років
товарні вагони доправлялися в різні
куточки України саме через залізницю.
Однак це мало би вирішуватися на рівні
Міністерства енергетики. А там зараз
точно не до того… Високопосадовців
більше хвилює, що робити з вугільними
підприємствами. Отож і стає непридатною залізнична колія, яку поволі «допомагають» розбирати ті, хто шукає, що
«не так лежить». А полотно могло б ще
прислужитися.

Вітаємо!
Цими днями улюблений
відеомайстер волинської
медіаспільноти Рустан ЩЕРБАЧУК
відсвяткував свій ювілейний день
народження
Руля, нехай у Твоєму
житті рахунок 5:0
перетвориться на 10:0!
Щиро — друзі.

Сонце (схід — 7.51, захід — 17.13, тривалість
дня — 09.22).
Місяць у Терезах. 21/22 день Місяця.
Іменинники: Інна, Захар.
3 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.49, захід — 17.15, тривалість
дня — 09.26).
Місяць у Терезах. 22 день Місяця.
Іменинники: Анастасія, Максим, Євген.
4 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.48, захід — 17.17, тривалість
дня — 09.29).
Місяць у Скорпіоні. 22/23 день Місяця.
Іменинники: Юрій, Леонтій, Тимофій.

n Погода

Зима й далі буде
білобровою
На найближчих чотири дні заповідається
невеликий сніжок. І якщо хтось у кружлянні
білих мух бачить красу, гідну вірша й
пензля, інший — один лише клопіт, бо ж
знову мусово братися за лопату
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк,
29 січня — хмарно з проясненнями, невеликий
сніг, ожеледиця. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується від 3 до 8 градусів морозу,
вдень — від 4 нижче нуля до 1 тепла. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було
2002 року — плюс 10, найхолодніше — 1963-го —
25 градусів морозу.
30-го — хмарно з проясненнями, часом невеликий сніг, ожеледиця. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі буде від 4 до 9 градусів морозу,
вдень — від 4 нижче нуля до 1 градуса тепла.
31-го — хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий сніг, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду. Нічна температура — 4–9 градусів морозу, денна — до 5 тепла.
1-го лютого знову хмарно з проясненнями,
подекуди невеликий сніг, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується від 7 до 12 градусів морозу, вдень — 2–7 нижче
нуля.
2-го — хмарно з проясненнями, переважно
без опадів. Вітер західний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі очікується від –3 до –8 градусів, удень буде від
4 морозу до 1 тепла.
3-го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Швидкість південно-західного вітру —
5–10 м/с. Нічна температура повітря — до 6 градусів
морозу, денна — від –4 до +1.
У Рівному всі дні, окрім вівторка, хмуритиметься й сніжитиме. 29 січня температура повітря —
5–2 градуси морозу. У наступні дні — 30, 31 січня
та 1, 2 лютого — мороз поступово
пово
дужчатиме від 4 до 10 градусів. Вітер
ер
змінний, близько 7 метрів за секунду.
ду.
Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72–38–94

ЕКОНОМІКА
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Погляд

n Гаманець і життя

Яйця нині стали «золотими»:
40 гривень за десяток

Катерина ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України

Коли ми всі були
мільйонерами

І подешевшають, можливо, лише перед Великоднем
Фото ampua.org.

Євгенія СОМОВА

радиційний омлет
— нині дороге задоволення. Адже улюблений продукт багатьох
українців — курячі яйця —
суттєво здорожчав. За десяток дрібних у супермаркетах
треба віддати від 35 гривень,
крупніших — від 40 гривень.
За продукцію домашньої
птиці — ще більше.
— Беріть, поки даю по
40 гривень, бо завтра вже
будуть дорожчими, — почула від продавця на ринку.
— Вже й нині деякі фермери
продають по 45–50 гривень.
І причиною того, що яйця
стали «золотими», є аж ніяк
не сезонність. Вони почали
дорожчати ще наприкінці
минулого року. Якщо на початку грудня ще можна було
купити десяток за 30 гривень, то вже ближче до нового року — за 32–35. Тенденція до росту цін спостерігається й у січні нинішнього.
Подорожчання продукції
пояснюється тим, що нині
птицю важче прогодувати,
бо ж зросла вартість кормів. Зокрема, компонентів
для комбікорму, який використовують для вигодовування курей промислові
виробники. А вони ж займають левову частку собівартості виробництва яєць. Тож
якщо раніше вона становила 14 гривень за десяток,
то нині вже 22. Це відбулося

Цей період нам випало пережити в незалежній Україні
на шляху до її утвердження в світі. А пригадався
він у зв’язку з тим, що 10 січня минуло 29 літ від
запровадження купонокарбованців, що замінили рублі
СРСР. Вони були в ходу до вересня 1996 року, тобто
до того, як з’явилася наша національна валюта —
гривня

Т

І несе їх не Курочка Ряба з усім відомої казки.

тому, що торік зернові у нас
вродили гірше, ніж у попередні роки. Позначилось
на собівартості продукції й

збитковими, закрилися, інші
зменшили поголів’я птиці.
За даними Держстату, виробництво яєць знизилося

й нині деякі фермери продають яйця
« Вже
по 45–50 гривень.
подорожчання енергоносіїв, підвищення мінімальної
зарплати, яке заклали у виробничі затрати.
Ще одна причина того,
що яйця стали «золотими»,
— скорочення виробництва. Торік кілька птахопідприємств України, які були
через велику конкуренцію

»

на 2,2 відсотка. Тож сподіватися на те, що найближчим
часом вони подешевшають,
не доводиться. Ціни знизяться, прогнозують експерти з птахівництва Асоціації
тваринників України, хіба
що перед Пасхою, коли почнуть краще нестися домашні
кури. n

Нововолинські шахтарі після зміни
не можуть навіть помитися
Початок року не приніс позитивних змін у діяльність
державного підприємства «Волиньвугілля»
ірники досі не знають,
що їх чекає завтра, а
стосовно діючих шахт,
то складається враження, що
все роблять для того, аби там
зовсім припинили видобуток.
Електроенергію і далі відмикають: робітники після зміни
навіть не можуть помитися.
Як повідомив голова Волинського теркому працівників
вугільної промисловості Роман Юзефович, міністерська
комісія прийняла рішення
про реорганізацію шахти №9
— це фактично її закриття.
Хоча раніше була домовленість про те, що лаву, яка дає
вугілля, допрацюють.
Не краща ситуація на копальні «Бужанській». На позицію профспілок чиновники майже не реагують — їх
не турбує доля вивільнених
працівників. Плани влаштувати їх на новозбудовано-

Г

останні роки існування
купонокарбованців ми
й стали мільйонерами,
послуговуючись купюрою
із шістьма нулями. Батьки
дітей, які сьогодні вже відносяться до людей середнього віку, добре пам’ятають, як одержували зарплату цими папірцями, які й
особливого захисту не мали.
А що захищати, коли ці фантики нічого не варті? Посудіть
самі: з січня 1992-го по вересень 1996-го вартість долара
виросла з 400 купонокарбованців до 176 тисяч. А ціни
підскочили у 96 тисяч разів.
Цю інформацію я, звичайно, почерпнула з інтернету
вже тепер. Бо у той час навіть не задумувалась, який
то курс американської валюти, оскільки не купувала
навіть із цікавості бодай одненького долара…
Мільйони, в яких ми одержували зарплату, знецінювалися буквально за добу.
Тому-то, пригадую, в день
зарплати бігла в універмаг
із думкою: «Може, щось викинуть». Справді, іноді вдавалося придбати річ, потрібну
для дому, дітей. А в основному це було поспішне отоварення купонокарбованців,
бо наступного дня за них уже
й того не купиш. Так у нашій
квартирі з’являвся чайний
сервіз з кривобокими чашками чи ще якийсь непотріб,
дивлячись на який з часом
думала: ну як таке можна
було купити? Можна, виявляється, коли треба рятувати гроші, які завтра стануть
сміттям.
От коли доречно було згадувати приказку чи прокляття, яке приписують китайцям:
«Щоб ти жив у час перемін!»
(фраза нібито, як тлумачать,
британського походження
і звучить дещо по-іншому,
але не в цьому наразі суть).
Переміни, до того ж не дуже
приємні, нас, на жаль, і донині супроводжують. Але перша
половина 1990-х з її інфляцією, сумнозвісним бартером, коли люди одержували
зарплату товарами, які самі ж
і виробляли, особливо далася
взнаки. Ще ж уявіть, що в сім’ї
є студенти, які до того ж вибрали виші не в рідному місті, а Києві, наприклад. Хоч
і не треба було нам із чоловіком платити за навчання
(до цього ще тільки йшло),
все ж таким мільйонерам,
якими ми стали, і це давалося нелегко: має ж дитина
щось їсти, у щось одягнутися. Пам’ятається, як дочка,
котра вчилася в Києві, якось,
уже будучи третьокурсни-

В

n Дожилися…
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му вугільному підприємстві
розвалилися, як картковий
будиночок. Там не зупиняється процес вивільнення
робітників, яких залишилося
всього 106. Кошти з державного бюджету передбачені
лише на утримання шахти
№10 у безаварійному стані.
Якщо із зарплатними

ДП «Волиньвугілля» їм винне більше 200 млн гривень.
Нещодавно ТзОВ «Львівенергозбут» відсудило в державного підприємства понад
5,5 мільйона гривень через
невиконання умов договору
про постачання електричної
енергії в частині проведення належних та своєчасних

комісія прийняла рішення
« Міністерська
про реорганізацію шахти №9 — це фактично
її закриття.
боргами гірників держава
більш–менш розрахувалася (26 січня надійшло ще
близько 10 мільйонів гривень на грудень, окремим
категоріям виплачено лише
по 23 відсотки зарплати),
то з енергетиками питання
просто катастрофічне. Роман
Юзефович повідомив, що

»
розрахунків з оплати, виникнення заборгованості та
нарахування у зв’язку з цим
сум пені та відсотків річних.
Чомусь ДП «Волиньвугілля»,
будучи відповідачем у справі,
не скористалося своїм процесуальним правом на подання відзиву на позов. Це
що — початок кінця? n

цею, у телефонній розмові
сказала, що магістратура,
може, буде платною, а це тисяча доларів. Не почувши
нічого у відповідь, спитала,
чому я мовчу. І тоді я роз’яснила причину того, що мені
мову відняло: «Якби ми з татом нічого не їли й не пили,
то не назбирали б таку суму
при своїй місячній зарплаті —
20–25 доларів у перерахунку
на американську валюту.
Слава Богу, до платної магістратури не дійшло (пощастило — хто вступав на державну форму навчання, то так
уже й закінчував виш).
А як прикро було, що я при
тодішній мільйонній зарплаті
не могла купити квитка на поїзд і відвідати сина у Москві —
він залишився там після навчання у престижному інституті, який вибрав ще в кінці
1980-х, тобто за Союзу?!
Тож тішилася, коли тодішній
редактор «Волині» Полікарп
Шафета відправив мене
у відрядження до Білокам’яної за… репортажами про
те саме життя в час перемін.
Це була осінь 1994-го. Потягом «Київ — Москва» їхала
вперше за роки незалежності
України. Його тоді називали
ковбасним. Саме з м’ясними
виробами курсували волиняни на базар, що стихійно виріс біля Київського вокзалу.
Прямо із землі продавали
ковбаси, м’ясо. І так доводилося заробляти на життя.
Але найбільш виграшною
для дорожнього репортажу
була під час цієї поїздки зустріч із молодою жінкою —
Галиною Волосуновою. Вона
народилася й виросла у селі
Видерта на Камінь-Каширщині. А вийшла заміж за військового і опинилася в Оренбурзькій області. Верталася до сім’ї, погостювавши
у батьків. Коли ми познайомилися й попутниця дізналася, що збираю матеріал для
репортажу, то не втрималася
й показала незвичайний багаж: у дорожній сумці лежали бережно замотані молоді
саджанці вишні і сливи. Хотілося їй, щоб колись вони зацвіли далеко від її такої рідної
і незабутньої малої батьківщини…
Чесно кажучи, це зараз
жах охоплює, коли пригадуєш, через що довелося
пройти. Воно й зрозуміло —
з відстані літ і при тому, що
все пізнається в порівнянні,
уже по-іншому оцінюєш пережите. А тоді ми зі своїми
мільйонами, з якими були
дуже бідними, просто жили й,
незважаючи ні на що, раділи
життю. n
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Що Зеленський
отримав на день
народження

В Україні відкрили ще дві кримінальні
справи проти Байдена і Порошенка
Фото dw.com.

Через два дні після
інавгурації
президента США
за відома Офісу
Зеленського
були відкриті нові
провадження
щодо п’ятого
гаранта
нашої країни
і новообраного
глави Білого дому. Про
це на брифінгу повідомив
адвокат Петра Олексійовича
Ігор Головань (на фото)

Соратники принесли дорогезну
книгу, а опоненти приволокли…
рояль
Микола ДЕНИСЮК

25

Василь КІТ

«20

Пане Зеленський, як так – ворогам зазираєте в очі, а тим, хто відстоює Україну,
«шиєте» кримінал?

«Хто ж виконавці цієї провокації? А все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент
держави-агресора Деркач, Пе-

догоду Кремлю
« «На
знову намагаються
зруйнувати такого
роду провокаціями
стратегічне партнерство
між Україною і США»,
– резюмує адвокат Ігор
Головань.

»

черський суд і чинна українська
влада, якою маніпулюють розвідники Кремля», — зазначає Ігор
Головань. «Тобто знову намагаються зруйнувати такого роду
провокаціями стратегічне партнерство між Україною і США», —
резюмує він.
Як відомо, 20 травня 2020 року

n Хроніка реваншу

Суд зобов’язав
Міносвіти переглянути
підручники з історії
щодо подій…
Революції гідності
Скандальний Окружний адмінсуд
задовольнив позов соратника
Віктора Януковича Андрія Портнова,
який повернувся в Україну після
перемоги Володимира Зеленського
на виборах
Василь КІТ

гідно з рішеням суду, Міносвіти має
переглянути вісім підручників для
5–11 класів з історії України, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках. «Попередній політичний режим намагався героїзувати і міфологізувати низку державних
злочинців та учасників масових заворушень
2013–2014 років», — заявив Портнов після
рішення суду.
Наразі не відомо, буде Міністерство освіти подавати апеляцію чи виконуватиме рішення суду. Але цікавим є факт, що інтереси
очільника цього відомства Сергія Шкарлета, який судиться через доведення плагіату
в його наукових роботах, представляє той
самий адвокат, що й Андрія Портнова. n

З

n

під час пресконференції Президент Зеленський публічно прокоментував так звані «плівки Деркача», заявивши, що Генпрокурор
Ірина Венедіктова вже відкрила
провадження. Він зазначив, що
правоохоронні органи мають
реагувати на інформацію з цих
аудіозаписів. «Про Порошенка
і Байдена, так, я чув, і прокоментую. Думаю, це не останній
дзвоник, який помітять українці.
Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи. Генпрокурор
України ще вчора зареєструвала
кримінальне провадження за заявою депутата Деркача, будуть
розслідувати», — сказав глава
держави.
20 січня в Офісі Президента
повідомили, що Володимир Зеленський та Андрій Єрмак дивилися трансляцію інавгурації
Джо Байдена разом із тимчасовою повіреною у справах США
в Україні Крістіною Квін. n

Протест

Студентка попросила…
відрахувати її через
викладачкуукраїноненависницю
«Не можу вчитись у викладачки і виші, який паплюжить
усі принципи державної вищої освіти»
Леонід ОЛІЙНИК

тудентка першого курсу магістратури Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Марія
Прошковська попросила про відрахування з ВНЗ через
антиукраїнські висловлювання її викладачки, професорки Євгенії Більченко. На такий крок жінка пішла через те, що керівництво ВНЗ не звільнило одіозну викладачку (на спеціальній нараді
з цього приводу конкретного рішення прийнято не було).
«Я пройшла Революцію гідності, допомагала армії та цивільним, виховую свого сина в повазі та любові до України, а тому
просто не можу вчитись далі у Євгенії Більченко та в університеті, який паплюжить усі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі», — заявила Прошковська. Вона додала, що її бентежить не лише особиста позиція професорки, а й те, що вона системно «промиває
мізки» молоді, у якої викладає.
Зазначимо, що Більченко виступила проти закону, який
переводить сферу обслуговування на українську мову. Вона
назвала його «черговим опухлим лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії», а всіх громадян, які підтримують ці
правила, — «фашистами». На думку Євгенії Більченко, в Україні
триває «громадянська війна». Викладачка також регулярно з’являється в ефірі телеканалу терористичної «ДНР». n

С

Фото slovoidilo.ua.

січня цього року українці разом із цілим світом стежили за інавгурацією нового президента Сполучених Штатів Байдена. Дивилися
з великими надіями на поглиблення співпраці нашої країни із стратегічним союзником. Оскільки під
час каденції п’ятого Президента
України Порошенка і тодішнього
віце-президента Байдена це партнерство було дуже позитивним
і корисним для нас», — нагадав
Головань.
«З певною радістю — як ми
тепер бачимо, лицемірною, дивилися на цю подію і в Офісі чинного
Президента Зеленського. Чому
я говорю «лицемірною»? Тому що
вже 22 січня, через 2 дні після
інавгурації президента Сполучених Штатів, було зареєстровано
два нових кримінальних провадження, що стосуються начебто
втручання у діяльність колишнього Генерального прокурора України Шокіна з боку п’ятого Президента України Порошенка і теперішнього очільника Сполучених
Штатів Байдена», — повідомив
адвокат Головань.

січня главі держави виповнилося 43 роки. У цей день народні
депутати від «Слуги народу»
подарували йому книгу «Україна — козацька держава». Її вручили під час засідання. Подарунком займався голова
фракції Давид Арахамія. Однак нардепи не знають, яке саме видання було
придбано, адже вартість цієї книги варіюється. В інтернеті її можна придбати
як за кілька тисяч гривень, так і «президентське видання» за 100–120 тисяч
гривень. «Україна — козацька держава» — це книга подарункового формату,
випущена 2004 року. Її автором вказано
вітчизняного історика і мистецтвознавця Володимира Недяка. До книги увійшло понад 5000 фотографій різних культурних об’єктів українських козаків, які
збирали в музеях і приватних колекціях
низки країн.
Тим часом активісти по-своєму привітали Володимира Зеленського. До будівглави держави вони
лі Офісу глав
рояль, нагадуюпринесли р
знаменитий намер
чи про зна
«Кварталу 95» за учасЗеленського, де він
тю Зелен
спущеними шта«грає» зі с
«Хочемо побажати
нами. «Хо
Президенту: ніколи
пану Прези
займати чуже місце
не займа
робити те, до чого
і роб
у тебе є хист.
Пане Зеленський, займайс
ттеся тим, що
у вас виходить.
З днем народження!» — пож
яснили свій
перформанс
організатори. n
о

n Пряма мова
Андрій СМОЛІЙ, громадський
діяч, про російський реванш:

«

Окружний адмінсуд Києва за позовом
Портнова заборонив КМДА відзначати
річниці днів народження українських
Героїв та історичних постатей. Сюди
потрапили Улас Самчук, Юрій Липа,
Володимир Кубійович та інші. Також не
можна відзначати дати та ювілеї полковників УПА Василя Левковича, Василя
Сидора, Василя Галаси. Кілька днів тому
за позовом Портнова також заборонили вивчати історію Революції гідності у
шкільній програмі.
Влада Зеленського разом із поплічниками
Януковича, що вилізли з усіх щілин, продовжує вбивати все українське та топтатись
по нашій історії та гідності, по наших
Героях та нашій мові.
Відбувається не просто
реванш. Це повзуча окупація «руского міра»
в Україні. І хто її не
помічає – або сліпий,
або просто не розуміє,
що всі кроки ведуть
до втрати
суб’єктності
та державності.

»
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n Про це говорять

«Якщо ми на референдумі інтегруємо російських
бойовиків, то отруїмо Україну назавжди»
Фото eurosolidarity.org.

Закон про народовладдя
через всеукраїнське
опитування призначений
для узурпації влади
і ним, по суті, планують
замінити законодавчий
орган. Про це заявила
народна депутатка
фракції «Європейська
Солідарність» Вікторія
Сюмар (на фото).
Як відомо, 25 січня
відповідний закон
прийняла Верховна Рада

ді? Звичайно, вони, швидше
за все, будуть позитивними,
люди це підтримають, — сказала депутат.
За її словами, фактично
це буде означати повний компроміс із Росією і виконання усіх російських «хотєлок».
«А після цього все буде дуже
просто: якщо ми інтегруємо
російських бойовиків і ставлеників в український політичний
організм, фактично він буде
отруєний назавжди, тут ніколи не буде стабільності. І Росія
досягне своєї мети, вона знову візьме Україну під контроль
через своїх агентів», — вважає
Сюмар.
КОМЕНТАР

Петро МАКАРУК

оловне — це мета,
з якою той чи інший
закон ухвалюється.
В Європі референдуми —
це дуже ефективні інструменти. Вони починаються знизу,
де люди самі вирішують, як їм
жити: хто буде сміття вивозити і які паркани встановлювати — метрові чи двометрові.
В цьому люди постійно беруть
участь і то нормально», — сказала Сюмар.
Вона зазначила, що проєкт
Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум передбачає зовсім інше.
«Він покликаний за російським
сценарієм зробити так, щоб
керманичі могли отримати

«Г

На думку Сюмар, закон про референдум влада використає для свого піару. Зеленський думає, що він
допоможе йому більше, ніж його «5 питань»?

повну владу шляхом маніпуляцій… Якщо ти контролюєш
інформаційний простір, то можеш нав’язувати свою думку.
Ви пам’ятаєте референдум
імені Бориса Єльцина зі знаменитими відповідями «ДаДа-Нет-Да», який фактично
привів авторитарного Путіна до влади в Росії? І він був
нав’язаний теж таким шляхом», — зазначила Сюмар.
Вона вважає, що ключова загроза цього закону
в тому, що саме референдумом, до якого може бути дуже
багато маніпуляцій (у тому

числі й через ЦВК), можна замінити законодавчий орган.
Друга проблема — у небезпеці
в голосуванні за територіальні
питання.

Закону про народовладдя покликаний
« Проєкт
за російським сценарієм зробити так, щоб
керманичі могли отримати повну владу
шляхом маніпуляцій.
«Є дуже серйозні підозри, що він пишеться для
того, аби внести в Конституцію особливий статус Доне-

n Політика

n

І відосики не допомагають:
рейтинг Зеленського все нижче
і нижче…
Натомість підтримка експрезидента Петра
Порошенка зростає
Дарія КЛИЧ

віжі рейтинги оприлюднив КМІС.
Володимира Зеленського підтримали б
19,8% респондентів (серед тих, хто визначився
з вибором). Петра Порошенка — 15,7% опитаних
(серед тих, хто визначився із вибором).
У грудні 2020 року
рейтинг Зеленського становив близько 27%, тобто
за місяць його підтримка
знизилась приблизно
на 7% — свідчать цифри
КМІСу.
Петро Порошенко
у грудні 2020-го мав рівень підтримки 13,7%,
тобто за місяць він зріс
на 2%.
Якби президентські
вибори відбулися у другій
половині січня 2021 року,
то ці два політики знову
вийшли б у фінал. І в другому турі за Зеленського готові проголосувати
55,2% серед тих, хто визначився. Порівняно з виборами у 2019 році рейтинг Зеленського впав

цької і Луганської областей.
Тому що можна поставити запитання «Чи ви погоджуєтеся
з тим, що Донецьк і Луганськ
повинні мати особливі статуси

С

»

і це призведе до встановлення миру на Донбасі?». Якщо
питанна буде сформульоване
так, то якими будуть відпові-

Віктор ТАРАН,
політолог:

«На жаль, референдуми були
інструментами, які
дозволяли Лукашенку, Путіну,
Уго Чавесу, Гітлеру та іншим
авторитарним лідерам, маніпулюючи суспільно-політичною думкою, лишатись при
владі на довгі роки. Свого часу
Мартін Лютер Кінг сказав прекрасну фразу: «Все, що робив
Гітлер, було законним, оскільки відповідало тогочасній правовій базі, яка ухвалювалась
на всенародних референдумах і плебісцитах». Можливо,
через це всенародні референдуми заборонені нині діючою
Конституцією Німеччини». n

Болить!

«Він ще в школі писав про
неправду в світі…»
Фото Лищенської ЗОШ.

Снайперська
куля обірвала
життя 22-річного
Миколи Сорочука
22 січня 2020-го
поблизу Водяного
на Донеччині.
Цими днями
в рідному селі
Лище Луцького
району герою
встановили
меморіальну
дошку
Ірина РЕПЕТУХА

Микола для учнів – приклад патріотизму.

Лищенській загальноосвітній
школі, де навчався Микола, його
пам’ятають як світлу,
позитивну, життєрадісну людину.
«Він охоче брав
участь у всіх заходах.
Дуже любив спорт, був
учасником танцювального ансамблю й драматичного колективу,
і йому все вдавалося.
У маршрутці завжди
першим підхоплювався, щоб поступитися
місцем. Я дякувала
його мамі за те, що
виховала такого хорошого сина», — згадує
директор закладу Тетяна Науменко.
«Микола був завж-

У
Ні реформ, ні рейтингу…

на 18%. Натомість Порошенко порівняно з 2019-м
наростив 20%, — за нього готові проголосувати
44,8% респондентів.
Дослідження проведене 22 січня 2021 року

більних телефонних номерів опитано 1005 респондентів в усіх регіонах
України, крім територій,
які тимчасово не контролюються владою України.
Вибірка репрезентативна

грудні 2020 року рейтинг Зеленського
« Установив
близько 27%, тобто за місяць
його підтримка знизилась приблизно
на 7%.

»

методом телефонних інтерв’ю з використанням
комп’ютера. На основі
випадкової вибірки мо-

для дорослого населення
країни. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%. n

ди привітним, мав
тонке почуття гумору. І, мабуть, завдяки
цьому його цінували
учні, з якими він вчився. До його думки
прислухалися і однокласники, і класний
керівник», — додає
заступник директора
з навчально-виховної
роботи Олександр
Ткачук.
«Пригадую, що
Коля навіть пробував
писати вірші. Якось
прийшов в учительську і приніс мені один
із них. І це, як не дивно, був вірш не про
перше кохання, не про
маму, а про наше сьогодення. Про неправду, яка коїться у світі.

Тобто вже тоді було
помітно в цьому хлопцеві порив до справедливості, до добра», — згадує вчитель української мови
та літератури Євгенія
Назарук.
22 січня, у річницю
загибелі односельця,
в Лищі відбулося відкриття меморіальної
дошки на честь Миколи Сорочука. Її встановили на будівлі його
рідної школи. Увічнити
таким чином пам’ять
про Миколу — ідея
його однокласників.
Також власним коштом вони виготовили
пам’ятний знак.
Героя вшанували
хвилиною мовчання. n
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n Уроки пандемії

«А може, й добре, що ми — не перші,
побачимо, які будуть результати…»
Фото pixabay.com.

Нещодавно прем’єр–
міністр Денис Шмигаль
заявив, що 200 тисяч
доз вакцини по лінії
міжнародної інституції
COVAX Україна отримає
вже наприкінці січня.
«У лютому розпочнемо
щеплення від COVID-19»,
— запевнив і Президент
Володимир Зеленський.
Але ця новина
особливого захоплення в
людей не викликає

очікувати зростання
захворюваності на
коронавірус.

»

ДО ЛІТА ПОЛОВИНА З НАС
ПЕРЕХВОРІЄ

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЧОМУ ЧЕРГ НА ЩЕПЛЕННЯ
НЕ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ?

Цими днями деякі інтернет–видання повідомили, що
медики однієї з волинських лікарень не радіють можливості
вакцинуватися в числі перших.
Мовляв, не хочуть бути у ролі
піддослідних кроликів, але
відкрито відмовлятися їм не
випадає. Дивуватися нема з
чого, адже, згідно з опитуваннями, менше половини українців готові сьогодні зробити
щеплення від коронавірусу, і
медпрацівники теж не виняток
— не всі за вакциною у черги
шикуватимуться.
У когось викликає сумніви ефективність китайського
препарату, хтось уже переніс
недугу, а дехто каже, що рівень захворюваності відчутно
зменшився, тож, можливо, і захищатися вже нема резону. Так
в Україні за попередню добу

кілька
« Через
тижнів нам треба

Україна планує закупити в китайської компанії Sinovac
5 мільйонів доз вакцини.

виявили 3 776 нових випадків
зараження, напередодні було
2779, а після вихідних — 2516.
На Волині вчора додалося
76 інфікованих, днем раніше
— 93, у понеділок було 66. На
Львівщині зареєстрували за
попередню добу 221 випадок,
на Рівненщині — 164.
Додає оптимізму, що минулого тижня в Україні було
госпіталізовано майже на 2
тисячі пацієнтів менше, ніж
позаминулого, а кількість тих,
хто одужав, значно перевищувала число інфікованих.
Показники смертності теж
трохи знизилися. Однак учора повідомили про 145 жертв
коронавірусу в країні (25 січня
було 133, 24–го — 63); на Волині попередньої доби померло 4 хворих.

Хоча нині стало легше пройти тестування на COVID-19 і
МОЗ, і керівники лабораторних центрів заявляють про готовність обстежувати всіх, хто
має симптоми респіраторного
захворювання чи контактував
з інфікованими, люди не поспішають робити дослідження
навіть за умови, що вони безкоштовні. А знати свій імунний
статус не завадить, кажуть
спеціалісти.
— Недавно під час відпустки у мене було щось схоже на
застуду. Можливо, я вже переніс коронавірусну інфекцію
у легкій формі. Зроблю тест,
якщо маю антитіла, то кілька
місяців можна жити спокійно,
— так відповів на моє запитання про готовність вакцинуватися знайомий лікар.

Україна належить до тих небагатьох європейських країн,
які поки що не отримали доступу до вакцин, відчули проблеми в їх постачанні через
обмежене виробництво і надмірні «апетити» багатих держав. У зв’язку з цим експерти
Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) нагадують
«загребущим», що проводити
масові щеплення від коронавірусу не варто.
Зокрема, вони не радять
вагітним жінкам робити їх,
неповнолітнім, а також тим,
хто страждає від важких хвороб, наприклад імуносупресії,
розсіяного склерозу і т. д. Вирішувати питання про захист
слабких людей поважного віку
теж потрібно індивідуально,
вважають експерти.
Відомо, що Україна наразі
підписала угоду лише з одним
постачальником вакцин — китайською компанією Sinovac.
Держава планує закупити в неї
загалом 5 мільйонів доз препарату. Однак якщо ефективність його виявиться нижчою,
ніж 70%, то розірвуть угоду. В

межах механізму COVAX МОЗ
очікує отримати 700 тисяч доз
вакцин від Sinovac і ще 210 тисяч від фірми Pfizer.
«COVAX орієнтований на
допомогу злиденним країнам,
яким перепадуть, так би мовити, недоїдки зі столу. Коли
Захід повністю вакцинує своїх
громадян і сформується чітка
логістика залишків препаратів,
то їх, безумовно, передадуть
бідним. Але це відбудеться наприкінці весни — влітку. Коли
активний період пандемії буде
завершуватися й Україна матиме 40—60 тисяч летальних випадків», — прогнозує відомий
імунолог Андрій Волянський,
який вважає, що через кілька тижнів нам треба очікувати
зростання захворюваності на
коронавірус.
На його думку, мінімізувати втрати можна або тривалим жорстким локдауном,
смертельним для економіки,
або адресним захистом літніх
людей із хронічними захворюваннями, яких і слід починати
вакцинувати в першу чергу.
З 25 січня наша країна повернулася до карантинних
обмежень, які діяли в грудні.
Розслаблятися рано. Деякі
спеціалісти вважають, що до
літа приблизно 50% відсотків
українців уже перенесуть коронавірусну інфекцію.
Тому результати недавнього дослідження, проведеного
виданням The Economist, які
свідчать, що ми отримаємо
широкий доступ до вакцин
лише у 2023 році в компанії інших найбідніших країн, людей
не дуже лякають. Дехто каже:
«А може, й добре, що ми — не
перші, побачимо, які будуть
результати…». n

n Актуально

«Чи зможе старенька бабуся заплатити за місце
на любомльському базарі до 100 гривень?»
Таке риторичне питання ставить директор ринку Микола Троць
Фото з архіву ТОВ «Любомль-ринок».

Пенсіонерка Олена
Петрівна поверталася
з міського ринку
«Промтовари» геть
обуреною.
— Настрій зіпсував
той безлад біля
території, де торгують,
— перевівши дух,
розказує. — Влітку й
восени так було зручно,
коли вибиралася щось
купити

« Міськвиконком
на своєму засіданні
від 24 листопада
2020 року
запропонував нові
умови й підняв ціну
у п’ять разів.

»

Олександр ХОМЕНЧУК

а тротуарах, що по
вулицях Володимирській і Дружби, ніхто
не торгував. Продавці перейшли туди, де й належить: до
критих прилавків, за огорожу,
тут же, поряд. Тепер знову
повернулося так, як було.
— Я сьогодні, — додає
Олена Петрівна, — спіткнувшись об кошик з овочами,
ледве не впала. Дивом встояла. Це ж не нормально, є місця обладнані, а люди стоять зі
своїм товаром на тротуарах.
— Мені здається, що нашій міській раді абсолютно
байдуже, як живеться мешканцям, що їх хвилює, засму-

Н

Донедавна на цих тротуарах ніхто не торгував і все виглядало
по-європейськи.

чує, непокоїть, на що сподіваються, — емоційно доводив
чоловік, що назвався підприємцем Іваном Івановичем.
— Правду каже народна мудрість: нема нічого гіршого,
як погані сусіди, п’яна жінка
та безтолковий начальник.
Ситуацію, що склалася зі
стихійною вуличною торгівлею за згаданими адресами, коментує директор ТзОВ
«Любомль–ринок» Микола
Троць:
— За нашої ініціативи, зважаючи на нарікання громад-

ськості, ми уклали з міською
радою договір оренди 150 кв.
м території. На благоустрій із
застосуванням конструктивних елементів «Любомль–ринок» витратив більше двохсот тисяч гривень, створили
зручні торгові місця: будь
ласка, приходьте, ставайте,
сідайте і торгуйте. Ціна за
місце теж була доступна —
15 гривень. За рік до міського бюджету було перераховано 31200 гривень за оренду
землі.
Пропонувалося, щоб і на-

далі на цих умовах пролонгувати договір. Але не так
сталося, як гадалося. Міськвиконком на своєму засіданні
від 24 листопада 2020 року запропонував нові умови й підняв ціну у п’ять разів. Тобто за
їхнім рішенням «Любомль–ринок» повинен щомісячно сплачувати до міського бюджету за
оренду землі по 13500, а за
рік виходить 162 тис. гривень.
Якщо прийняти ці умови,
то «Любомль–ринок» мав би
підняти ціну за одне торгове
місце до 100 гривень. Відверто скажемо, вимоги ці
кабальні. Хто ж працюватиме
собі на збитки? І хіба пенсіонерка, яка прийде на ринок зі
своїми кількома кілограмами буряків, квасолі, грудкою
сиру, жменею часнику, спро-

можна заплатити за місце до
ста гривень? Питання риторичне.
Тим більше, коли маємо
складну економічну ситуацію,
люди потерпають від безгрошів’я й далі лютує коронавірус.
Інвестор, який вклав кошти у проєкт і розбудову нових
торгових місць, розводить,
певне, руками: до біди доріг
багато, а від біди і стежки не
видно. Втім, вихід із цього глухого кута є. Було б бажання в
очільників міста, команди професіоналів, як говорив народний депутат Верховної Ради
Ігор Гузь, характеризуючи перед виборами апарат ОТГ, подивитися тверезо на стан речей. І не планувати нереальних
прибутків. Бо таки ліпше малі
заробітки, ніж великі втрати.
Таки краще синиця в жмені,
ніж журавель у небі.
Ще бачиться тут одна
причина, чому по максимуму
міська рада хоче встановити
плату за оренду клаптя землі під потреби ринку. На мою
думку, наяву — упереджене
ставлення до директора Миколи Васильовича Троця за
його активну депутатську позицію. Але ж, шановні, не плутаймо праведне з грішним,
громадські інтереси з особистими. Справи громади, виборців, яких він представляє,
вимагають злагодженої праці
і конструктивних дій, а не сварок і з’ясовування стосунків.
По правді робімо, по правді й
буде. n

www.volyn.com.ua
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n Освіта

ЧОМУ АНАТОЛІЙ ЦЬОСЬ ПРЕМІЮВАВ
301 ВИКЛАДАЧА

Це найкращий доказ, що ви не «заєць».

Пасажир без електронного
квитка не зайде
в маршрутку

Оксана КОВАЛЕНКО

К

В обласному центрі Волині діятимуть
нові правила користування міським громадським
транспортом
Тетяна МЕЛЬНИК

«Триває реалізація програми «Подвійний диплом» із трьома
польськими закладами вищої освіти за 11 спеціальностями».

Анатолій Цьось відзначив появу
« Окремо
унікального 14-томника творів Лесі Українки,
який презентуватимуть громадськості у лютому
в самій столиці.

»

ботодавцями, тож працюють,
навчаючись.
А ще керівництво вишу інвестує кошти у нові лабораторії.
Приміром, саме в обладнання
вкладуть 23,5 тисячі доларів,
вторгованих за елітний позашляховик Mercedes GL–кла-

су. Нагадаємо, цією автівкою
користувався ексректор вишу
Ігор Коцан, хоча вона, як і 4 інші,
були зареєстровані на Фонд
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морід шириться на
всю округу, сміття
не сортують, а іноді
нелегально спалюють», — такі
претензії до роботи полігону
твердих побутових відходів у
Брищі Луцького району висловила у коментарі кореспонденту «Волині» місцева жителька, громадська активістка
Ольга Матящук. Жінка розповіла, що сільська рада судила-

«С

ся з Луцькспецкомунтрансом,
щоб розірвати договір оренди
ділянки, на якій розташоване
звалище, але Феміда не стала
на їхній бік.
«Люди до цього часу проти
того полігону, ми хочемо його
закрити і забути, як страшне
лихо», — підсумувала пані
Ольга.
Коментуючи ситуацію,
начальник Державної екологічної інспекції у Волинській

до цього часу
« Люди
проти того полігону,
ми хочемо його
закрити і забути,
як страшне лихо.

»

області Олександр Кралюк
розповів, що селяни не зверталися на «гарячу лінію» щодо
можливих порушень законодавства, втім каже, що регулярно буває у Брищі.

На Горохівщині
в колодязі знайшли
закривавлене тіло

Відео з пресконференції –
на сайті

VOLYN.COM.UA
A

Полігон у Брищі закривається:
куди скидатимуть побутові
відходи чверть мільйона лучан?

Леонід ОЛІЙНИК

ідповідно до проєкту рішення міськвиконкому,
єдиним засобом оплати проїзду в громадському
транспорті є електронний квиток.
Крім того, як пояснив начальник управління транспорту Луцькради Володимир Степанов, пасажир, який
не має електронного квитка, взагалі не має права заходити в автобус чи тролейбус. Утім людина може попросити, аби за неї розрахувався хтось інший. Того, хто
заплатить за подорож містом готівкою, можуть оштрафувати. Санкції застосовуватимуть і до водія, який взяв
кошти. Щоправда, Володимир Степанов каже, що попри заборону керманичі маршруток не поспішають відмовлятися від готівки. Усе це в міськраді відстежують
за допомогою відеокамер. Посадовець дивується, що
лучани готівку дають водієві, а претензії щодо якості
перевезень мають до влади.
«Пасажир, який дає гроші шоферу, насправді їде
«зайцем», — наголосив Володимир Степанов.
Також керівник зауважив: якщо маршрутка поламається, то змінами до правил гарантовано, що людина,
яка заплатила за проїзд, доїде до місця призначення
іншим автобусом. Щодо фінансових питань і несправності системи розрахунків лучанам варто звертатися до
оператора в центр підтримки пасажирів. n

В

n Гаряча точка

Державна екологічна
інспекція в області через
суд планує припинити
експлуатацію першої
черги сміттєзвалища
поблизу Луцька, бо вона
повністю вичерпала свій
ресурс. Тимчасово весь
непотріб із обласного
центру мають вивозити
на стару чашу полігону
під час її рекультивації.
Що буде далі — питання
відкрите

Фото lutskrada.gov.ua.

Фото vnu.edu.ua.

Ректор Волинського
національного
університету імені Лесі
Українки назвав
2020-й успішним
для вишу, незважаючи
на пандемію
коронавірусу

ерівник навчального
закладу зустрівся із
журналістами з нагоди
першої річниці перебування
на посаді. На пресконференції
були також його проректори з
різних питань: ректор підкреслив, що це звіт усього колективу. Був у доброму гуморі й
перелічував досягнення, демонструючи підтверджувальні
фото й графіки на моніторі.
Почав зі зміни назви закладу («це зміна світоглядної
політики університету»), а завершив повідомленням, що
преміював 301 викладача за
те, що плідно попрацювали
на ім’я університету. У списку
«плюсів» — високі позиції закладу в міжнародних рейтингах, численні наукові проєкти,
хороша інформаційна політика (про виш говорять, знають,
його обирають студенти як
перший пріоритет), ремонт
аудиторій і кімнат гуртожитку.
Окремо Анатолій Цьось
відзначив появу унікального
14-томника творів Лесі Українки, який презентуватимуть
громадськості у лютому в самій столиці. Серед того, до
чого активно докладатиме зусиль, — зокрема розвиток дуальної освіти. Нині понад 170
студентів уклали угоди з ро-
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За словами керівника, нині
луцький полігон складається
зі старої чаші, яка законсервована і потребує рекультивації,
першої черги, що зараз експлуатується і переповнена
у 2,5 раза, і планових другої
та третьої черг, на яких нині
нічого не відбувається через
спротив громадськості.
«Якби ми торік у суді вимагали припинення експлуатації першої черги, це в умовах
пандемії коронавірусу стало б
для міста стовідсотковим колапсом.
Зараз для рекультивації
старої чаші розроблено проєкт, проведено тендер. Роботи невдовзі розпочнуться,
є можливість туди тимчасово
вивозити сміття. Півтора–два
роки Луцьк має», — зазначив
Олександр Кралюк.
Він каже, що далі місто має
вирішувати, де саме будувати
наступну чергу полігону й наголошує, що в Брищі для цього є всі умови. n

Трагедія сталася в ніч на 25 січня у селі Сільце
Луцького (раніше Горохівського) району. Там
у колодязі місцеві жителі виявили 34-річного
чоловіка
Тетяна МЕЛЬНИК

еред ночі одиноку жінку розбудив собачий гавкіт,
однак перевіряти, що коїться в дворі, сама побоялася. Гамір почули й інші сусіди, посходилися
чоловіки. На території обійстя вони почули людський
стогін, який доносився із колодязя. Коли люди підійшли до криниці, на дні виявили ледве живого чоловіка.
Потерпілого знайшли приблизно о 3:20. Невдовзі він
помер. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. n

С

25-річна жителька Рівненщини
займалася сутенерством
на Волині
За наполегливої позиції прокурорів Луцької
місцевої прокуратури суд обрав підозрюваній
запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Наталка МУРАХЕВИЧ

орік у листопаді та грудні на прохання клієнтів жінка
доставляла у готелі обласного центру двох «нічних
метеликів», одна з яких — неповнолітня.
Застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у
вигляді тримання під вартою строком шістдесят днів,
суд передбачив можливість внесення застави у розмірі
175 120 гривень.
Зауважимо, що у разі доведення винуватості у вчиненні сутенерства, в тому числі щодо неповнолітньої,
жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до
десяти років із конфіскацією майна. n

Т
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НОВИНИ КАМЕНЯ
n Резонанс

Медиків «швидкої»
у Сошичному виганяють
із обжитого приміщення

Заживо згоріла 46-річна
волинянка
У селі Кримне Камінь-Каширського району
в житловому будинку зі шлакоблоків виникла
пожежа в спальній кімнаті
Ірина ВАРВАРУК

юди прибули працівники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини та місцевих пожежно-рятувальних команд сіл Брониця і Воєгоща. Вони
оперативно локалізували, а через годину повністю ліквідували загоряння. На жаль, не обійшлося без жертв —
на місці пожежі було виявлено тіло 46-літньої жінки. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, водяний
насос, пошкоджено 48 квадратних метрів перекриття,
40 — стін.
Ймовірна причина лиха — коротке замикання електромережі.
Крім того, у селі Ворокомле Камінь-Каширського району рятувальники загасили вогонь на дерев’яній господарській будівлі. Їм допомагали працівники місцевої
пожежної команди села Залаззя. n

С

Що знайшли правоохоронці
у в’язнів колонії
Співробітники Маневицької прокуратури спільно
з працівниками місцевої виправної колонії
№ 42 провели нещодавно вибірковий обхід
одного з відділень установи, де відбувають
покарання засуджені
Наталія МУРАХЕВИЧ

У

них було вилучено заборонені для користування
речі — мобільні телефони, аксесуари до них, спиртовмісні речовини, ножі, гральні карти та саморобні
електроплити. Вирішується питання про притягнення
осіб, винних у допущених порушеннях, до дисциплінарної відповідальності.
У прокуратурі наголошують, що тримають на постійному контролі додержання режимних вимог в установах
виконання покарань області. n

Під час операцій уже
застосовують нове обладнання
Хірургічне відділення Маневицької ЦРЛ
укомплектували сучасним апаратом українського
виробництва ЕК 300М «Біозварювання». Він дає
можливість зварювати живі тканини
Юлія МУЗИКА

його допомогою оперативні втручання проходитимуть швидше, малотравматично, з мінімальною
крововтратою та меншим післяопераційним болем.
Лікарі хірургічного відділення на чолі із завідувачем відділення Богданом Сидоруком пройшли відповідне навчання та майстер-класи щодо біозварювання і вже застосовують нове обладнання. n

З

Скуповував металобрухт
без потрібних на це дозволів
23 січня на Камінь-Каширщині працівники
сектору реагування патрульної поліції відділу
поліцейської діяльності № 1 (смт. Любешів)
зупинили вантажний автомобіль Citroеn,
за кермом якого був 21-літній мешканець
Рівненської області
Марина БАЛДИЧ

оліцейські з’ясували, що чоловік скуповував
та перевозив брухт без відповідних документів.
З місця події вилучено автомобіль, близько пів
тонни брухту та ваги. За цим фактом відомості зареєстровано за ст. 213 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення порядку здійснення операцій
з металобрухтом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 25 500 до 34 000 гривень або
виправних робіт на строк до 2 років, або обмеження
волі до 1 року. n

П
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Посеред зими місцевий сільський голова Ігор Волосюк
хоче примусово відселити їх у холодну, неопалювану
і необлаштовану згідно з вимогами будівлю
Фото з архіву сошичненських медиків.

Леся МІНІБАЄВА

акий намір очільника Сошичненської об’єднаної
територіальної громади
Камінь-Каширського району
викликав шквал негативних
емоцій та коментарів, зокрема і серед депутатів сільради.
Означену проблему обговорювали на засіданні сесії місцевого органу влади.
Нині пункт екстреної медичної допомоги і медицини
катастроф (ЕМДМК) розташовується у приміщенні сільської ради, де згідно з договором оренди займає визначену
площу. Ці кабінети, за словами виконувачки обов’язків
головної фельдшерки пункту
екстреної медичної допомоги Юлії Шворак, колектив
більш-менш облаштував своїми зусиллями. Опалюють їх
дровами, придбаними також
власним коштом.
Натомість Ігор Волосюк
хоче переселити «квартирантів» у так званий колишній
будинок шерифа. Таку потребу він обгрунтовує тим, що
зі створенням ОТГ збільшилася чисельність апарату
сільської ради і її служб, тож
сьогодні близько тридцяти
працівників не мають належних робочих місць. На перший
погляд — переконливо. І керівника сільради можна було б
зрозуміти, однак… Згаданий
«будинок шерифа» жодним
чином не пристосований для
роботи медичної служби.
Юлія Шворак розповіла, що
він опалюється старим аварійним котлом, який постійно
димить. Тим часом температура в приміщенні має відповідати певним вимогам, позаяк у межах пункту «швидкої»
зберігається велика кількість
медикаментів, які не повинні
перемерзати. Крім того, там
украй занедбана каналізаційна система.
Спершу, аби знайти порозуміння із очільником сільради та врегулювати ситуацію,

Т

Цей знімок зроблено торік, коли медики одержали новеньку форму.

у Сошичне приїздила делегація у складі представників
обласного центру екстреної
медичної допомоги та старшої фельдшерки Камінь-Каширського відділення ЕМДМК
Любові Глушнюк. Втім, за словами останньої, зустрітися
з приїжджою делегацією Ігор
Волосюк не виявив бажання,
посилаючись на свою надмірну зайнятість.
Відтак з приводу непростої
ситуації медики звернулися
до депутатів під час засідання

« Температура
в приміщенні має
відповідати певним
вимогам, позаяк
у межах пункту
«швидкої» зберігається
велика кількість
медикаментів,
які не повинні
перемерзати.

»

самоврядного органу. Прямо
у сесійній залі Любов Глушнюк зачитала лист-повідомлення від обласного центру
ЕМДМК, де описані умови,
після виконання яких вони готові звільнити кабінети сіль-

ської ради (заміна старого
котла на новий, встановлення
бойлера для підігріву води
та ремонт каналізації). В іншому випадку, каже, змушена
буде перевести тутешні бригади екстреної до Камінь-Каширського відділення. До слова, договір оренди приміщення, орендованого службою
ЕМДМК, що нині слугує для
потреб «швидкої», закінчується лише через рік.
У свою чергу сільський голова запропонував оглянути
обидва приміщення, так би
мовити для порівняння існуючих у них умов, провівши
присутнім на сесії екскурсію.
Він запевнив, що «будинок
шерифа» вже у близькому
майбутньому буде набагато
краще пристосованим до потреб медиків, аніж ті кімнати,
в яких вони туляться нині. Як
пообіцяв сільський голова,
вже до кінця цього місяця у новооблаштованому приміщенні
встановлять новий котел.
Отже, секундомір включено, відліку часу дано старт.
Однак, попри все, переселитися і розпочати роботу в запропонованій будівлі медики
екстреної медичної допомоги
зможуть лише після окремого
висновку-дозволу санепідемслужби. n

n Кримінал

Залякував односельців: затримали
чоловіка, який перебував у розшуку
26 січня поліцейські Камінь-Каширського районного
відділу поліції за силової підтримки роти поліції
особливого призначення провели санкціонований обшук
за місцем проживання 53-річного мешканця Брониці
Ольга БУЗУЛУК

цьому селі тривалий
час відбувалися сутички
між місцевими мешканцями. За силової підтримки
спецпідрозділів хуліганство й
залякування були припинені.

У

Ще в серпні 2020 року
цей житель Брониці разом
із родичами та односельцями застосував фізичну силу
до працівників поліції, чинив їм активний фізичний
опір, штовхав та шарпав
за формений одяг, чим пе-

решкоджав їм виконувати
службові обов’язки. За такі
злодіяння йому була оголошена підозра за ч. 2 ст.
342 Кримінального кодексу
України (опір правоохоронцю). Однак зловмисник не
приходив у суд для обрання
запобіжного заходу і переховувався від слідства, тож був
оголошений в розшук. І ось
поліцейські отримали оперативну інформацію, що нещодавно він з’явився за місцем
проживання — минулого вівторка там його і затримали.
З ним проводять слідчі дії. n

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
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n Добро рятує

Фото Людмили ДЕНИСЕНКО.

Фото з домашнього архіву Оксани ЛАБНЮК.
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■ Пульс тижня

Завдяки сусідам
і рятувальникам оселя
не згоріла дощенту
24 січня о 8:13 спалахнув вогонь в одній із квартир
цегляного чотириповерхового житлового будинку
в Ковелі. А наступного дня зайнялася хата у селі
Черемошне
Оксана КРАВЧЕНКО

а жаль, у місті залізничників під час пожежі загинув
господар помешкання. Під час гасіння ковельські
рятувальники виявили в одній з кімнат тіло 66–річного чоловіка. Вогнем знищено речі домашнього вжитку,
пошкоджено внутрішнє оздоблення стін. Ймовірна причина
займання — необережність власника житла під час куріння.
А в селі Черемошне на Ковельщині 25 січня біда сталася через коротке замикання телевізора. Як інформує
пресслужба управління ДСНС у Волинській області, на місце виклику оперативно прибули ковельські рятувальники
та працівники місцевих пожежних команд сіл Уховецьк та
Скулин, які швидко локалізували і ліквідували займання.
Вогонь встиг знищити оздоблення стін, меблі, майно.
До речі, він міг накоїти значно більшого лиха, якби небайдужі сусіди відразу не кинулися допомагати 39-річній
власниці оселі гасити пожежу. Вони організували ланцюжок
і поливали водою з відер стіни, щоб не дати розповсюдитись полум’ю на весь будинок. n

Н
Оксана і Сашко обіцяють обов’язково приїхати у звіринець,
щоб провідати птаха.

Совам і пугачам необхідний
природний корм, тому для них
у Луцькому зоопарку спеціально
розводять мишей.

«Щоб виходити пугача,
їздила в 20-градусний мороз
у Ковель по антибіотики»
У селі Солов'ї на Старовижівщині врятували рідкісного птаха
Любов ЧАПКО

ещодавно директорка Луцького зоопарку
Людмила Денисенко
розмістила на своїй сторінці
у фейсбуці пост–подяку людям, які врятували від морозів
красеня–пугача. Як виявилося, він занесений до Червоної
книги України. То як же потрапив до небайдужих людей?
— О, то ціла історія з тою
пташкою, — усміхаючись, каже
нам Оксана Лабнюк, яка разом
із братом Олександром Семенюком виходжувала пугача.
— На свято Василя телефонує
мені Саша, який живе на іншій
вулиці села, і просить терміново прийти. Приходжу, а під
сіткою–огорожею сидить птах,
схожий на сову, біля нього —
курка з виїденою головою. «То
мені Юра його показав, сусід»,
— каже. Очевидно, прилетів із
лісу, що неподалік, і шукав здобич. Можливо, за те й постраждав, бо згодом, коли підлікувався і став ходити, трохи накульгував на одну лапу. Коли до
нього наближалися, починав
шипіти: був наляканий, розпускав крила (а їх розмах, до речі,
у дорослих сов —150–180 см.
— Авт.). Порадившись із Сашком, вирішили занести його в
хату, бо вже бралися морози,
шкода стало бідолашного, він
неймовірно красивий: очі — як
два мандарини жовтогарячого
кольору. Принесли, постелили
у ванній на підлозі стару шубу,
відігріли і подумали, що було б
добре його нагодувати. Але ж

Н

чим я його накормлю? Знаю,
що сови люблять мишей, та не
змушу ж я кота впіймати гризуна і принести його в дім, —
жартує.
— Поміркували і вирішили
годувати тією куркою, що він

сив» ласки. Це так кумедно!
Згодом виносили потроху на
вулицю, на свіже повітря. А
коли Саша розморозив трохи реберець, то птах уже сам
дзьоб відкривав, коли бачив
їжу: свинина смакувала йому

що сови люблять мишей, та не змушу ж я
« Знаю,
кота впіймати гризуна і принести його в дім.
»
упіймав. Але апетиту в прибульця не було, годували силоміць: Саша розкривав йому
дзьоб, а я закидала м'ясо.
Потім ще сусід Юрій, який показав знайду, приносив рибу,
але бідолашного знудило. Тоді
ми зрозуміли, що птах виснажений, нездоровий і стали шукати якогось ветеринара, аби
порадив, що робити. Знайшли
номер до знайомого ветлікаря
і виклали суть проблеми, той
приписав антибіотики. То була
неділя, 17 січня: мороз більше 20 градусів. Навіть із хати
виходити не хотілося. А щоб
купити медикаменти, треба
їхати до Ковеля — це майже
30 кілометрів. Пересиливши
себе, таки гайнула до райцентру, придбала ліки і через
шприц із Сашком заливали їх
птахові у дзьоб. Наступного
дня помітили, що йому стало
краще: коли виносили з ванної в кухню, щоб погодувати,
він шипів, крила розпускав і
задкував у ванну. А по голові
погладиш — заспокоювався і витягував її знову, «про-

краще. І тут ми зрозуміли, що
можемо приручити його, чим
створимо незручності як собі,
так і сусідам. Бо птах хижий,
якщо задушив курку — може
зробити це знову і постійно
прилітатиме до нас попоїсти.
Тож пані Оксана почала
шукати в інтернеті інформацію
про зоозахисників і таким чином «вийшла» на директорку
Луцького зоопарку, яка приїхала і забрала птаха.
У коментарі нашій газеті
Людмила Денисенко розповіла, що пугач звичайний почувається нормально. Зараз
«мешкає» в окремому приміщенні, проходить лікування
і 14–денний карантин, тому
відвідувачі поки що його бачити не можуть. А рятівникам
при зустрічі подякувала, запросила в зоопарк і пообіцяла
безкоштовний вхід. Оксана і
Сашко кажуть, що обов'язково
приїдуть на екскурсію, бо ніколи не були в звіринці. А ще
неодмінно провідають птаха,
адже прикипіли до красеня
всією душею. n

60 акумуляторів «Entel» та 10 гідростатів «Hammar»
приховав від митників водій вантажівки, що заїхала
у зону контролю митного пункту «Ягодин».
Як з’ясувалося при огляді, чоловік «забув» задекларувати ще два
піддони товару на суму 424,5 тисячі гривень. На нього склали
протокол, товар вилучили до рішення суду.

За непокору правоохоронцям
доведеться сплатити штраф
Суд розглянув протокол, направлений
Любомльським відділом поліції, про притягнення
до відповідальності місцевого мешканця
Євгенія СОМОВА

вечері 22 грудня 2020 року нетверезий чоловік, який
підозрювався у нанесенні тілесних ушкоджень іншому громадянину, у Любомлі на вулиці Незалежності
вчинив злісну непокору правоохоронцям. Він не лише відмовився назвати свої анкетні дані, а й почав шарпати їх за
формений одяг.
Тож суд визнав чоловіка винним у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 185 КУпАП, і наклав на
нього стягнення у вигляді штрафу в розмірі 170 гривень. n

У

Незадекларований товар
вилучили
На КПП «Ягодин» затримали контрабандистів,
які переправляли цигарки до Євросоюзу
Євгенія ЖУРАВСЬКА

ловмисники намагалися доставити товар повітрям
з допомогою квадрокоптера. У ділків, повідомляє
СБУ, вилучили тисячу пачок цигарок, літальний апарат та дві радіостанції. Як з’ясувалося, подібна оборудка
для них була не першою. Контрабандисти щоденно переміщували через державний кордон сигарети. Причім
у чималій кількості — до 2000 — 2500 пачок. Цього разу
переправити цигарки їм не вдалося, адресат не дочекається їх. За фактом протиправного переміщення товару
ведуться відповідні процедурні дії. n

З

У старовижівських лісах
вполювали вовчицю
Сліди сіроманців виявили мисливці
Власта КРИМСЬКА

к повідомив головний інженер державного підприємства «Старовижівське лісове господарство» Олександр Маркевич, очевидно, що хижаки прийшли із
Любомльщини і промишляли тут близько трьох тижнів. Їх
було троє. За цей час встигли наробити шкоди, зокрема,
загризли козу. Мисливцям, щоб вийти на слід, довелося
вивчати поведінку звірів. У полюванні на вовчицю, яке влаштували в сьомаківських лісах, взяли участь до чотирьох
десятків чоловік. Пройти за нею довелось понад двадцять
кілометрів. Хижу тварину виявили в урочищі Вижок, яке розташоване між Рудкою, Сьомаками і Галиною Волею. Сергій
Максимук, Анатолій і Григорій Хомичі записали трофей на
свій рахунок. Заважила вовчиця майже 49 кілограмів. Її передали таксидермістам для виготовлення опудала. Сліди
інших сіроманців повели на Любомльщину і Ратнівщину.
Звідти вони, можливо, знову повернуться на територію Білорусі, звідки здебільшого і приходять на Волинь. n

Я
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n Спеціальний репортаж
Усі фото Ірини КРАВЧУК.

Колись у цих селах вирощували сировину для пива – хміль.

350-річна місцева церква збудована без жодного цвяха.

Історик Євген Євгенович про рідний край
може розповідати годинами.

За дорожнім знаком їхали у Хмелів,
а потрапили в… Хмелівку
Села-сусіди у Володимир-Волинському районі знамениті тим,
що тутешні свекрухи вміють «переробляти» невісток

тут вирощували хміль, тому й
найменували так».
Поки вчитель говорив про
поляків, царську Росію і ремесла селян, у мене мимоволі виникло відчуття, ніби
опинилась у класі 6–му. Та
ностальгічні думки перервав
стурбований голос історика:
«У Хмелеві людей було багато,
а в Хмелівці — кілька хат, нині
— навпаки… Хотілося б, аби
села з'єдналися, але такого
не буде — завелика відстань».

дорогою
« Цією
селяни
користуються
тільки влітку,
коли дуже сухо,
в інші пори року
добираються
манівцями.

Ви лише уявіть, скільки сил жителька Хмелівки Оксана Сокол
доклала, аби створити ці картини!

Найстаріша мешканка Зимнівської ТГ голодним нікого
не відпустить.
Ірина КРАВЧУК

одорож ми розпочали
з Хмелева, але потрапити до села виявилося непросто. Керуючись дорожнім знаком, повернули на
ґрунтовий шлях, та вже через
кілька десятків метрів були
змушені вертатися: подолати
велетенські ями та грязюку не
змогли. Як з’ясувалося згодом, цією дорогою селяни користуються тільки влітку, коли
дуже сухо, в інші пори року добираються манівцями.
Таким чином спочатку дісталися Хмелівки. Притрушені снігом хати, триметровий
металевий колосок — символ
колишнього колгоспу, стара
крамниця з вивіскою «Кафе–
магазин», бабуся у в’язаних
рукавицях, яка помалу обходила слизькі ділянки, й дале-

П

кий гавкіт собак — таким було
моє перше знайомство із селом.
Біля будинку сільради зустріли мешканку сусіднього
Хмелева Людмилу Калашник.
Виявилося, у Хмелівку приїздить на роботу: працює касиром Зимнівської ТГ. Єдине засмучує жінку — села невпинно
вимирають.
— Кому пощастило, той тут
десь влаштувався, а кому ні,
змушений їхати на заробітки в
Литву, Польщу, Італію. А молодь
у пошуках кращого життя тікає
до міста, — бідкається жінка.
За її словами, проблем вистачає, та колорит села нікуди не зник. Жінки тут справжні
рукодільниці: шиють, в’яжуть,
плетуть, тому на празники —
всі у вишиванках. Також пані
Людмила хвалиться тутешні-

ми свекрухами: мовляв, дуже
вміло вони «перероблюють»
невісток. А на зимові свята
місцеві жителі ходять колядувати, посівати, щедрувати
й готують не звичайну кутю, а
«справжню»:
— Ми не купуємо пшеницю на таку страву, а домашню
в ступі товчемо, замочуємо. А
ще масло домашнє робимо,
бо воно легені очищає…
А голубці – особлива страва. За словами селянок, вдаються завжди, бо готуються з
любов’ю. Та найсмачніші крутить 96-річна Ганна Карпюк.
Каже, що готує їх за особливим рецептом: «Вони пісні.
Гречку додала і картоплю, ви
таких ніде не спробуєте». До
речі, бабуся у своєму поважному віці не тільки куховарить,
а й з грядками легко справля-

Вітаємо!
70–річний ювілей сьогодні зустрічає любляча, турботлива дружина, мама, бабуся, учителька за
покликанням, жителька Луцька
Зоя Улянівна
МАРЧУК.
Вам 70, та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа молода.
Хай доля дарує вам доброго віку,
Щоб втіхи і радості було без ліку.
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються сльози.

Міцного здоров’я — з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди.
Ми вам посилаємо ці вдячні слова,
А Бог хай дарує вам многії літа.
Бажаємо століття ще прожити
І внуків всіх ще одружити.
З любов’ю та вдячністю
чоловік Володя, сини
Олександр, Андрій,
невістки Іра, Яна, внуки
Андрій, Дмитро, Настя,
Таня, Саша.

ється: «Сама картоплю копаю,
цибулю саджу і город полю...»
Та найбільша тутешня біда,
на думку Людмили Калашник,
не безробіття і навіть не погані дороги, а… горілка: «На
два села — два магазини й
бар, там і випивають». Cвоєю чергою місцевий учитель
історії Євген Цись припускає,
що пиячать десь 70 відсотків
тутешніх чоловіків.
Пан Євген у школі працює
вже 40 років. Свою роботу називає покликанням. Це було
помітно: тільки переступили
поріг кабінету, педагог відкрив
папку з власними дослідженнями й почав розповідати: «Є
легенда, що поселення назвали на честь Богдана Хмельницького, та це неправда, бо
у рік їхніх заснувань, того ще
на світі не було. Насправді ж

»

За словами місцевого дослідника, єдине, що відрізняє
поселення, — люди: «Споконвіків вважали, що хмелівці добріші за хмельниківців. А ще
у Хмелеві селяни швидше відійшли від комунізму, а жителів Хмелівки довго називали
комісарами».
Посеред поля у Хмелеві
приблизно на кордоні сіл–сусідів блищить купол Свято–
Михайлівської церкви. Згідно
з інформацією про 350–річну
святиню у мережі, її дивне
розташування — 3 кілометри
від хат — залишається загадкою, та місцеві жителі пояснили, що колись там було село,
яке спалили поляки: «Так і напишіть: спалили! Навіть бабця
одна побожна отут, навпроти
церкви, жила…».
Розповіли селяни і містичну історію: «На велике свято
один чоловік возив сіно. Казали йому старі люди, що не
можна в святий день нічого
робити, та він не послухав.
А погода була така гарна, як
раптом із ясного неба вдарив
грім… На смерть його забило». n
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n Тема №1

каву за 35 тисяч гривень
Волонтерка з Володимира-Волинського ще з 2014 року допомагає армії.
Відповідає за взаємозв’язок між бійцями й активістами, пече печиво,
організовує ярмарки й уже не може повернутися в життя «для себе»
Фото Ольги ЖИГУНОВОЇ.

Софія ГАВРИЛЮК

НАШИМ ВОЇНАМ ВАЖЛИВА
УВАГА «З ДОМУ»

«ТЕ, ЧИМ МИ ЗАЙМАЄМОСЯ, —
ВІРА В ЛЮДЕЙ І СВІТ»

Запитую Ольгу Жигунову, чому
вона — волонтерка, й мимоволі
відзначаю, як в її голосі бринить
хвилювання. (Так буває тоді, коли
людина говорить про дуже дороге). Жінка розповідає, що дуже
важко сприймала щоденні зведення із зони бойових дій у Дебальцевому, Іловайську, хоч з рідних
ніхто не воював. У якийсь момент
вирішила, що мусить щось робити
з цим своїм станом, аби не прокручувати у думках по колу страшні
факти. Тож у липні 2014-го стала
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n Пульс тижня

Ольга Жигунова організувала

«Міцного здоров’я усім, хто
не пройшов мимо і підтримав!
Невимовно радію, що все у нас
вдалося! Отак виглядає справжнє
різдвяне диво», — написала Ольга
у фейсбуці, підсумовуючи результати проєкту «Благодійна кава».
Люди, які відгукнулися на ініціативу
волонтерів, зібрали майже 35 тисяч
гривень. На ці гроші, підраховує
волонтерка, «вийшли» генератор,
4 електронні книжки для бійців й
адресна допомога для онкохворої
дитини. Описуючи деталі, зауважує, що літературу просили солдати Бродівської авіабригади. А такі
прохання — це святе, міркує Ольга Жигунова: «Нашим воїнам дуже
не вистачає уваги «з дому». Ви би
бачили, в якому вони захваті, коли
ми печиво передаємо!». Тепер,
якби не було карантину, на книжки би вторгували на ярмарку, а так
використали ініціативу луцького активіста Мирослава Ватащука «Благодійна кава».
Можливість поспілкуватися
зі знаною людиною виставили
як лоти (один із них, до речі, це зустріч із міським головою Володимира Ігорем Пальонкою), тож небайдужі земляки під приводом покавувати переказали, скільки могли.
Волонтерка радіє, бо з друзями
сподівалися зібрати близько десяти тисяч. Перемовин, дзвінків було
немало, як і тривог, чи вдасться.
Розповідає й нюанси: у соцмережі
дописувачі (за її оцінкою, ті, які зазвичай лише спостерігають за акціями зі збору коштів) взялися знецінювати ідею «гроші на книжки».
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Мер Володимира
відремонтував свій
кабінет за власні гроші
У ньому посадовець залишив
тільки годинник, якому близько
100 років
Олена КУЧМА

гор Пальонка показав під час брифінгу журналістам робочий кабінет,
який він оновив за власні кошти під
час локдауну. За його словами, у приміщенні замінили електропроводку, зробили косметичний ремонт та придбали меблі. Тепер робоче місце міського
голови має сучасний вигляд. Пан Ігор
каже, що ремонт вирішив робити сам:
«Поставили недорогі меблі, а старі поки
що зберігаються в приміщенні міської
ради».
Причина таких змін – зауваження
колег щодо вигляду кабінету, мовляв,
це може насторожити потенційного
інвестора. n

І

Через суд домігся
компенсації
від училища
І це через 8 років після
закінчення навчання
Сергій ВИШЕНЬКА

олишній студент Нововолинського професійного училища
(нині — Центр професійно-технічної освіти) Віталій Грабовський як випускник-сирота через суд домігся від
закладу виплати одноразової грошової
допомоги та компенсації для придбання
одягу й взуття. Хлопець навчався за спеціальністю «маляр-штукатур» з вересня
2010-го по травень 2012-го. Закінчивши
два курси, він вирішив достроково залишити навчальний заклад у зв’язку із вимушеним працевлаштуванням. Після
випуску Віталій не отримав ані допомоги
в розмірі 6 прожиткових мінімумів, ані
грошової компенсації на суму не менш
як 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за одяг, взуття, м’який
інвентар і обладнання відповідно до чинного законодавства. Суд вирішив позов
Грабовського задовольнити повністю, хоч
Центр профтехосвіти просив відмовити,
мотивуючи тим, що Віталій не закінчив
повного курсу навчання та не отримав диплома кваліфікованого робітника. Тепер
навчальний заклад зобов’язаний виплатити йому борг. n

К

Не кожна жінка має фото з шинами. А ці, каже Ольга, — для нашої 14-ї бригади,
на автівки, придбані громадою у перші роки війни.

волонтеркою володимир-волинської громадської організації «Активіст».
— Хлопці збирали кошти на армію, і їм потрібен був хтось, хто координуватиме зв’язки. Це те, що

волонтерів
« Серед
я зустріла людей, з якими
мені по дорозі. Ми
дивимося з ними в одну
сторону. Я їх поважаю,
ціную! Спілкування
з ними — це те, що мені
необхідно.

»

мені було потрібно. Здавалося тоді,
якщо кожен приєднається, то війна
скоріше закінчиться, — зітхає Оль-

га, яка має державну нагороду «За
гуманітарну участь в антитерористичній операції». І не приховує, що
був у неї період апатії, коли стала
жити лише для сім’ї. Та довго так
не змогла й повернулася. Як людина з освітою психолога міркує-припускає, що волонтерство є способом латання внутрішніх проблем
і потреб.
А наступної секунди пожвавлюється, згадує дружбу з колегою
Іриною Цигикал й зауважує, що
зазвичай з віком нові друзі майже
не з’являються, а в неї — інакше.
— Серед волонтерів я зустріла
людей, з якими мені по дорозі. Ми
дивимося з ними в одну сторону.
Я їх поважаю, ціную! Спілкування
з ними — те, що мені необхідно.
Війна — це страшне, біда, і те, чим
ми займаємося, — віра в людей
і світ», — каже Ольга. n

Двом волинянкам
присвоять звання
«Мати-героїня»
На засіданні виконкому
Нововолинської міської ради
розглянуто питання про підтримку
двох кандидаток, які народили та
виховали п’ятеро та більше дітей,
для присвоєння почесної відзнаки
Ірина КРАВЧУК

n Влада і громада

У княжому місті скасували пільгові рейси
Громадяни таким рішенням обурені
Сергій ВИШЕНЬКА

Володимирі на маршрутах 14, 14а, 21, 10 зняли пільгові рейси. Про це написав у спільноті
«Маршрутка Володимира-Волинського» Михайло Тищук. За інформацією чоловіка, собез не
уклав договір з перевізником. Заступник начальника

У

профільного управління Володимир Коломий повідомив, що наразі угоди на розгляді: вносяться зміни
та доповнення.
«У січні 2021 року будуть укладені та підписані», –
запевнив чиновник.
Тим часом громадяни обурюються таким рішенням, мовляв, «це потрібно робити завчасно та попереджати людей, щоб не виникали конфлікти між
водіями та пільговиками». n

озглянувши характеристики з місць
проживання сімей та навчання дітей, враховуючи особистий внесок
матерів у виховання, що сприяло творчому та інтелектуальному розвитку дітей, виконавчий комітет Нововолинської міської
ради підтримав кандидатури землячок.
Працівники управління соціального захисту населення підготували пакет документів відповідно до Положення «Про Почесні
звання України» та направили їх на обласну
комісію департаменту соціального захисту
населення Волинської облдержадміністрації з розгляду клопотань «Про присвоєння
почесного звання «Мати-героїня». n

Р

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

ЗИМОВЕ
Ігор ПАВЛЮК

Мокре від снігу твоє волосся
В синій розтане млі.
Гори і море… Небо, що просить
Прощення у землі.
Сосни, наврочені вовчим сміхом,
Мудро кудись біжать.
Ти — несподіваний райський гріх мій
З криком сумних лошат.
Ворон дитячі свої секрети
Чуйно відкриє нам.
Нащо спішиш ти від себе? Де ти?
Хто усміхнувся там?
Серце в долонях, мов тепла сніжка.
В погляді — сон віків.
Хтось там, де ми ще ходимо пішки,
Наше крило згубив.
Місто Київ.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Почуття славетних

n Ніхто, крім тебе
Фото з домашнього архіву родини РИМАРЧУКІВ.

хазяїна. Нинішньої зимової пори про
райський куточок, де живе подружжя,
розповідають численні знімки, які зберігаються в архіві родини. Роздивлялась їх із думкою про те, як то гарно тут
влітку, коли на обійсті цвітуть численні
троянди, лілії. І як людно й весело, коли
у бабусі з дідусем гостюють син, двоє
доньок, п’ятеро онуків.

Поетові було майже 37 років, коли він познайомився з вродливою
француженкою.

Генріх Гейне називав
свою дружину
«домашній Везувій*»

«ЯК МИ ВІНЧАЛИСЯ, ТО НАШІ
СТАРШІ ДІТИ — ЕДІК І АЛІНА —
ІКОНКИ ТРИМАЛИ»

Фото avatars.mds.yandex.net.

ОСЬ У ЧОМУ СИЛА
ПОДРУЖЖЯ
Один священник придумав незвичайний спосіб проводжати пари, які поєдналися в шлюбі. Після церемонії він підводив
молодят до дзвіниці і казав:
— Перш ніж ви підете, нареченій надається
велика честь подзвонити у церковний дзвін.
Після цього він вкладав в її руку товсту мотузку. Вона тягнула з усіх сил, але бачила, що
не може зрушити важкий металевий дзвін. Тоді
священник пропонував нареченому допомогти нареченій. Разом вони бралися за мотузку,
і дзвін оживав, оповіщаючи всіх, що народилася ще одна сім’я.
А священник навчав молодих:
— Коли ви підете по життю, ніколи не забувайте, що дзвони заспівають тільки тоді, коли
ви будете тягти за мотузку разом. n

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Колись через вашу газету я знайшла собі гарного
чоловіка. На жаль, через 6 років він раптово помер від
інсульту. Уже 2 роки сама. І ось знову вам пишу. Може,
й на цей раз мені пощастить – знайду своє щастя...
Мені 57 літ, приємна, симпатична. Сподіваюся на зустріч із вірним, порядним чоловіком віком 55 – 65 літ,
зростом не нижче 172 сантиметрів. Чекаю на дзвінок.
Мій тел. 0502306410.
ххх
Мені за 60, одинока пенсіонерка, живу сама в
селі, тримаю невелике господарство, веду здоровий
спосіб життя, житлом та матеріально забезпечена.
Запрошую для спільного проживання чоловіка без
шкідливих звичок. Перевага тому, хто погодиться на
переїзд до мене. Всі деталі – по телефону. Дзвоніть –
розчаровані не будете. Мій тел. 0984449025.
ххх
Чула, читала, що самотні люди знаходять собі
близьку людину через газету. Може, й на мій лист
відгукнеться чоловік, який, як і я, втомився від одинокості, якому хочеться відчути підтримку у цьому
непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені
людина, яка веде здоровий спосіб життя, яка цінує
взаєморозуміння і теплоту та щирість стосунків. Мій
тел. 0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Мені 48 років, зріст 185 сантиметрів, розлучений,
не курю, алкоголем не зловживаю, живу в селі неподалік від Луцька, виховую неповнолітню дитину. Хочу
познайомитися із жінкою з сільської місцевості (бажано не дуже далеко від обласного центру) з розумною
різницею у віці, не схильною до шкідливих звичок, яка
була б згідна на переїзд до мене. На всі дзвінки відповім
або при нагоді зустрінуся. Мій тел. 0505339718. n
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Галина Петрівна та Анатолій Федорович торік відзначили
35-ліття свого шлюбу.

З таким «уловом» повертається зазвичай із лісу родина Римарчуків.

«Через сім днів після знайомства
я запропонував Галині руку й серце»
У подружжя Римарчуків
із села Залізниця, що
на Любешівщині, недовгим
був букетно-цукерковий
період залицяння. Але
за 35 років шлюбу подружжя
ніколи не пошкодувало, що
так швидко вирішилася їхня
доля. Подякою за прожиті
в любові літа є їхні троє дітей
і п’ятеро онуків
Катерина ЗУБЧУК

«МЕНЕ, ЧУЖАЧКУ, ЛЕДЬ
НЕ ПОБИЛИ, БО СЕРЕД МОЛОДІ
В КЛУБІ БУЛА, ЯК Я ЗРОЗУМІЛА,
ЗАКОХАНА В АНАТОЛІЯ МІСЦЕВА
ДІВЧИНА»

Вони обоє родом із Рівненщини.
Галина Петрівна — із Кухітської Волі
Зарічненського району. Мала батьківщина Анатолія Федоровича — село
Острівськ, що належало до Кухітволівської сільради. Але його батьки,
ще як син був малий, перебралися
у волинське село Залізниця. Як же
знайшли одне одного наші герої? Коли
про це зайшла мова, жінка пригадала,
як то їх доля звела:
— Я вчилася у Житомирському сільськогосподарському інституті і працювала звільненим секретарем комсомольської організації в місцевому
колгоспі (була така посада, якщо комсомольців налічувалося багато). І ось
у 1985 році мене як керівника успішної
спілки делегували на Всесвітній фестиваль молоді й студентів, що проходив у Москві. Повернулася, сповнена
приємними враженнями, але втомлена
з дороги. А тут наш завклубу каже, що
треба їхати з концертом на Любешів-

щину — в село партизанської слави
Лобна. Погодилася, бо не тільки співала у вокальній групі, а й зазвичай вела
дійство. І сталося так, що за нами приїхав автобусом якраз мій майбутній чоловік, який шоферував у «Сільгоспхімії»
в Любешові.
Тоді вони й зустрілися. Юна Галина
так сподобалася Анатолію, що додому
у Кухітську Волю він віз її уже індивідуальним транспортом — своїм мотоциклом «Ява».
— Як побачив таку гарну дівчину з відкритою душею, компанійську,
то зразу вирішив, що вона буде моєю
дружиною, — говорить Анатолій Федорович. — Це було кохання з першого
погляду — через сім днів після знайомства я запропонував їй руку й серце.
Почуття виявилися взаємними.
Жінка й досі пам’ятає ту їхню першу
зустріч:
— Зайшов в автобус Анатолій — такий високий, підтягнутий, як потім дізнаюся, сильний волейболіст й відразу
дуже сподобався. А ще як після концерту на один-другий танець запросив,
то вже нікого, крім нього, не бачила
(хоч мене, чужачку, ледь не побили,
бо серед молоді у клубі була, як я зрозуміла, закохана в Анатолія місцева
дівчина).
Після тієї першої зустрічі в Лобні, що
припала на 19 серпня, Спаса, Анатолій
кожного дня приїжджав на Рівненщину
у Кухітську Волю. І щоразу із смачними
шоколадними цукерками — дефіцитними на той час трюфелями. Запрошував
дівчину до ресторану («навіть у Зарічне возив, що за 60 кілометрів»). Одне
слово, гарно залицявся. А на восьмий
день після знайомства вони подали заяву на реєстрацію шлюбу.
— Ми того дня якраз картоплю
копали, — розповідає Галина Петрівна. — Анатолій приїхав до нас прямо на поле, взявся допомагати, щоб

швидше в село вернутися. Мати моя
не розуміла такого поспіху, казала
майбутньому зятю, що, може, варто
відкласти на завтра похід до сільради.
Він не прийняв таку пропозицію.
Як сам чоловік тепер зізнається,
поспішав, боячись втратити обраницю — «ще хтось випередить і посватає
раніше». Коли подали заяву, то вже
закрутилося-завертілося: оглядини,
заручини, а 7 листопада й весілля відгуляли.
«СВОЮ ХАТУ МИ ЗВЕЛИ
НА БОЛОТІ, БО В СЕЛІ МІСЦЯ ПІД
ЗАБУДОВУ НЕ БУЛО»

— Після весілля я вже стала залізницькою — в невістки прийшла, — пригадує початок сімейного життя Галина
Петрівна. — Свекруха дуже добра була,
а із свекром у нас стосунки, як кажуть,
не складалися — все йому щось «не
так». А тут я уже й завагітніла. Тож дуже
скоро перебралися ми в хатину, в яку
нас пустила тітка Анатолія: маленьку,
стареньку (потрібно було добре потрудитися, аби лад у ній навести), зате
наша сім’я ні від кого не залежала.
До речі, на відстані й стосунки зі свекром наладилися — він пом’якшав
і приходив до нас. Дуже хлібчик йому
смакував, який я пекла. Казав, «такої
хорошої невістки в світі нема».
Але в тій, як подружжя каже, шевченковій хатині вони недовго жили.
Того ж року, що й одружилися, фундамент під новий просторий будинок
залили, а наступного — й новосілля
справили, хоч ще п’ять літ викінчували
своє помешкання.
— Свою хату ми звели на болоті,
бо в селі місця під забудову не було, —
як ми не просили сільського голову
виділити нам земельну ділянку — відповідь була одна: «Нема». Ми по суті
самовільно побудувалися, а документи
оформили лише в 2000-х, коли з цим

легше уже було. Обійстя наше під лісом, поряд із кладовищем, колись,
як старші люди розповідали, корови топилися. І ми пересвідчитися могли, що
то правда: машина, якою привезли камінь на фундамент, опинилася у проваллі — краном її довелося витягувати.
Рятувало молоду сім’ю те, що той
високий, підтягнутий хлопець, який так
сподобався майбутній дружині з першої зустрічі, виявився ще й майстром
на всі руки. У будинку Римарчуків усе
зроблено ним. Анатолій Федорович
і грубки вміє мурувати, і плитку класти, а коли захотілося, аби й камін, який
надає помешканню романтичного затишку, був, то теж майстра не наймали.
Де навчався такому ремеслу? З цього
приводу чоловік каже:

побачивши його
« Дехто,
на клумбі, біля скроні
пальцем крутить:
мовляв, це ж жіноча
справа. А чоловік їм
на це говорить: «Дружина
любить квіти, живе цим,
то я все роблю для того,
аби їй було легше».

»

— Життя навчило. Перш, може, й
неважна якість була, а з часом і комусь
міг підказати, що й до чого. І син уже
теж не шукав чужого майстра — як побудувався, то я і в його хаті камін зробив.
А те, що їхній будинок стоїть на колишньому болоті, тепер по-особливому цінується. Це місце, як говорять Римарчуки, сам Бог їм дав. Бо ж
у селі — хата на хаті, а тут — роздолля
і для квітів, в яких кохається господиня, і для саду, посадженого руками

Торік подружжя Римарчуків відзначило 35-ліття шлюбу. Якими були ці
роки? Без зайвого пафосу кажуть, що
завжди спільно тягнули сімейного воза.
— Якби не поміч чоловіка, то хіба б
закінчила я свій інститут? Хоч і брала «академки», як народжувала, але
у 1991-му диплом таки одержала.
Ясно, що мама допомагала, коли діти
маленькі були, а в мене сесія починалася: відвозила їх у Кухітську Волю,
а сама вирушала в Житомир. Але ж
як підросли, то на Анатолія залишала.
Він у роз’їздах був (до пенсії працював у «Сільгоспхімії»), але справлявся.
Вранці відводив сина й доньку у садочок, а ввечері, повернувшись з рейсу, забирав. Вночі прав їхні колготки,
сорочечки — тоді машинки-помічниці
ще у нас не було. А зараз із квітниками,
які все більше площі займають, мені допомагає, бо то ж треба і скопати, і посадити, пересадити. Дехто, побачивши його на клумбі, біля скроні пальцем
крутить: мовляв, це ж жіноча справа.
А чоловік їм на це говорить: «Дружина
любить квіти, живе цим, то я все роблю
для того, аби їй було легше».
Через вісім років після весілля
Римарчуки взяли церковний шлюб.
І з приводу цього у жінки такий спогад:
— Як ми вінчалися, син і старша
донька іконки тримали. Коли священник нас привітав і сказав: «О, тепер ви
справжня сім’я!», то наша п’ятирічна
Аліна спитала мене: «Мамо, це що —
ви будете знов дітей народжувати?»
І справді. через два роки на світ з’явилася ніби й не планована наймолодша
донька Наталія. Торік влітку і її заміж
віддали. Родина стала ще більшою.
У розмові з подружжям почула й про
те, що, як і в кожній сім’ї, у них за тридцять п’ять літ по-різному бувало. Років
п’ятнадцять тому, виявляється, до розлучення доходило. Зараз, пригадуючи
це, Галина Петрівна говорить:
— У мене ж робота така, що завжди
серед людей (зараз жінка працює діловодом у Залізницькій сільраді, а свого
часу дві каденції головувала. — Авт.),
а це йому не завжди подобалося.
І в якийсь момент ревнощами своїми
так дістав, що я написала заяву й завезла в суд. Хоч знала, що ми ніколи
не розлучимося, — просто хотіла трохи налякати Анатолія. І ось — день судового засідання. У розмові із суддею
чоловік сказав, що й не думає розлучатися. Нам дали місяць на примирення.
Одне слово, ми удвох своєю машиною
приїхали в Любешів і так само разом
додому верталися.
Після цього у житті Римарчуків,
як зараз вони кажуть, — ніяких ревнощів. Про те «пробне» розірвання шлюбу
більш ніхто й не згадує.
— Зате тепер я п’ю вранішню каву,
яку мені чоловік приносить у ліжко. І так
уже впродовж п’ятнадцяти років…
Мабуть, кожен подумки оцінив,
наскільки є дорогими одне одному
і як треба берегти дароване Богом кохання. n

Ще більше зворушливих історій – на сайті V O LY N . C O M . U A

Матильда була неграмотна й не прочитала
жодного його вірша
Марина ЛУГОВА

наменитий німецький поет народився 13 грудня 1797 року
в Дюссельдорфі на Рейні
в сім’ї єврейського торговця. Його
батько, колишній офіцер гвардії,
продавав тканини, але справи
йшли кепсько, і родина зазнавала постійної матеріальної скрути. Мати була по-європейськи
освіченою жінкою, знала чотири
мови, літературу, філософію і вважала себе ученицею Руссо. Вона
віддає сина вчитися в початкову
школу, потім — у Дюссельдорфський католицький ліцей, один
із викладачів якого, прочитавши
твір, написаний хлопцем, потішив
самолюбство матері, заявивши:
«…з вашого сина виросте велика людина». Втім, на момент закінчення Генріхом ліцею в батьків
не було грошей на його подальшу
освіту. Тому на сімейній раді вирішено було влаштувати хлопця
в банківську контору, щоб він здобув комерційний досвід, а також
кошти для продовження навчання. Та власник контори відразу побачив, що «у хлопця немає ніякого
хисту до наживи».
Гейне залишив контору і перебрався до Гамбурга, де його
багатий дядечко Соломон Гейне
мав власну торговельну фірму.
Два наступні роки він працював
у цій фірмі, очікуючи дядькової
згоди оплатити його подальше
навчання. Зрештою, дядько дав
свою згоду, але за умови, що Генріх стане адвокатом.
Як ми сьогодні вже знаємо,
ним Гейне не став. Хоч і вивчав
юриспруденцію в Боннському,
Геттінгемському університетах
і навіть захистив ступінь доктора
права, але віддав перевагу літературній діяльності. А в пошуках
демократичних змін у суспільстві
у травні 1831 року Гейне поїхав
до Франції і став політичним емігрантом до кінця своїх днів.
Йому було майже 37, коли
він познайомився з молодою
вродливою француженкою Ксенією Ежені Міра, яку поет уперто називав Матильдою. Селянка
за походженням, вона приїхала
до Парижа в пошуках щастя і жила
у своєї тітки, допомагаючи їй торгувати взуттям. Через рік Гейне
одружився з нею. Матильда була
примхливою, вередливою і дуже
запальною жінкою (Гейне називав
її «домашнім Везувієм»). Жінка

З

не вміла читати, і поет марно намагався навчити її німецької мови.
Вона так і померла, не прочитавши жодного вірша чоловіка, навіть
точно й не знала, чим він займається. Але кохана полонила поета
своєю природністю, веселістю,
безмежною відданістю, тож Генріха не дуже бентежило те, що вона
не знала його творів: жінка кохала
його не за гучну славу, не як поета, а як людину. Разом вони прожили 20 років.
З 1846-го сили Гейне підточувала страшна хвороба — сухоти
спинного мозку, з літами недуга
прогресувала. Весною 1848 року
він востаннє самостійно виходив
з дому. Останні вісім років життя
поет, зазнаючи невимовних фізичних страждань, пролежав у ліжку
(за його словами, у «матрацній
могилі»). Але й у цей час він продовжував писати. Напівсліпий,
нерухомий, правою рукою підні-

так і померла,
« Вона
не прочитавши жодного
вірша чоловіка, навіть
точно й не знала, чим
він займається.

»

мав повіку одного ока, щоб хоч
трохи бачити, а лівою на широких
аркушах паперу виводив величезні літери. Матильда турботливо
доглядала за ним. Помер Генріх
17 лютого 1856 року. Його останніми словами були: «Писати!..»
Виконуючи передсмертну волю
Гейне, його поховали без релігійних обрядів та надгробних промов
у Парижі.
До речі, більшість сучасників
доводила, що чудові пісні про кохання були лише плодом творчої
уяви Гейне, а він ніколи не відчував щастя у шлюбі. Існували певні
свідчення про аморальну поведінку Матильди після смерті чоловіка. Але в інших спогадах дружина
поета постала праведницею, яка
вела скромний спосіб життя. Їй
неодноразово пропонували руку
і серце, але вона не могла забути
Генріха і не хотіла носити іншого прізвища. Матильда померла
17 лютого 1883 року — рівно через 27 літ після смерті письменника.
*Везувій – один із трьох діючих вулканів Італії, відомий тим, що в 79 році
н. е. знищив римські міста, зокрема
Помпеї. n
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n Пульс тижня

Обстріляли будинок
підприємиці
31-річна жителька села Стара Рафалівка 22 січня
виявила пошкоджені вікна
Мирослава КОЗЮПА

інка звернулася до поліції. Власниця будинку,
яка є приватним підприємцем, розповіла, що
близько четвертої ранку чула підозрілі звуки
та гавкіт собаки. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група виявила пошкодження трьох вікон. Слідчі
вилучили чотири предмети, схожі на частини від куль, які
залишилися між камерами склопакетів.
За фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням
предмету, заздалегідь заготовленого для нанесення
тілесних ушкоджень, слідчі Володимирецького відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Одна
з версій інциденту пов’язана із професійною діяльністю
чоловіка, який є депутатом Вараської районної ради. n

Ж

Добре, що 12-річна дівчинка
викликала «швидку»
У Костополі медики врятували
від отруєння чадним газом цілу родину
Мирослава СЛИВА

нями на лінію «103» надійшов виклик від дитини, яка
стверджувала, що її мати втратила свідомість. Бригада Костопільської підстанції екстреної медичної
допомоги прибула за вказаною адресою, де їх зустріли
дві малолітні дитини. Мати лежала непритомна.
«У жінки були судоми. Ми одразу ввели потрібні препарати. Через 2 хвилини вона прийшла до тями і розповіла, що їй стало зле, коли готувала їжу на кухні. Ми
запідозрили отруєння чадним газом та відчинили вікна
і двері в приміщенні для провітрювання», — розповів лікар «швидкої» Петро Шигидін.
Під час огляду 36-річної жінки стало зле її донькам
(9 та 12 років). Вони скаржилися на головний біль та запаморочення. На допомогу виїхала ще одна бригада «швидкої». n

Д

Убив прабабусю табуреткою
25 січня близько 22-ї години до поліції надійшло
повідомлення про завдані тілесні ушкодження
83-літній мешканці міста Дубна
Олена ВОЛИНЕЦЬ

лідчо-оперативна група на місці події встановила,
що до прабабусі того вечора навідалися 17-річний правнук і на 3 роки молодша правнучка, які
просили у неї грошей на власні потреби. Коли старенька відмовила їм, то виник конфлікт, під час якого неповнолітній ударив пенсіонерку по голові табуреткою,
а потім – металевим предметом. Усе це він вчинив на
очах у своєї молодшої сестри. Однак, після цього обоє
покинули помешкання.
Підозрілий шум та звуки почув сусід. Коли вийшов
на сходинкову клітку, то побачив привідчинені двері до
квартири бабусі. Він і викликав «швидку». Потерпілу доставили до лікарні із важкою черепно-мозковою травмою. Життя жінці врятувати не вдалося – вона померла
вчора близько першої ночі. 17-річного зловмисника затримано. Неповнолітньому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Як з’ясувалося, ріс
він у неблагополучній сім’ї. n

С

Троє дітей у Рівному
провалилися під кригу
На щастя, вони змогли самостійно вибратися
Мирослава КОЗЮПА

а водоймі на вулиці Волинської дивізії троє дітей
ходили по крихкому льоду. Вмить крига тріснула — і малеча опинилась у воді. На місце події
прибули «швидка» і бійці ДСНС, однак нікого рятувати
не довелося — діти вибралися самостійно.
— Рятувальники застерігають громадян не виходити
на лід за плюсової температури повітря, адже він тане
і може у будь-який момент тріснути. Що і сталося сьогодні на Північному, — сказав речник ГУ ДСНС у Рівненській області Дмитро Мельник. На жаль, не завжди навіть
дорослі люди без сторонньої допомоги можуть вибратися з крижаної води. n

Н

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Шок!

Померла породілля, яка
народжувала вдома під наглядом
акушерки-мусульманки
Немовля, яке з’явилося на світ вагою 4 кілограми 570 грамів,
здорове. Хлопчик перебуває в лікарні, де медики вирішують,
що з ним робити, адже такий випадок у Рівному перший
Фото pixabay.com.

Мирослава КОЗЮПА

-річна жінка, яка вже
має одну дитину, другі
пологи вирішила провести вдома. Про це заздалегідь повідомила медиків жіночої консультації, куди за час
вагітності навідувалася всього
тричі. Оскільки вона була вегетаріанкою, то пацієнтці призначили препарати заліза, однак
від їх прийому майбутня мама
категорично відмовилася. Так
само, як і від усіх запропонованих обстежень. Свого первістка вагою 4,4 кілограма жінка
привела на світ у 2013 році, народжувала в іншому місті, проте у медзакладі. З майбутніми
батьками лікарі провели бесіду
про безпечність пологів в умовах стаціонару. Але ті не погодилися, мовляв, домовилися
з так званою «духовною акушеркою». Доула (так називають професійного консультанта, що підтримує та допомагає
жінці, не втручаючись у медичні
процеси, бо має забезпечувати психологічний комфорт),
яка супроводжувала процес
народження дитини, мала мусульманське вбрання. Вона
понад три години після народження дитини спостерігала,
як її підопічна стікала кров’ю.
Щоб лікарі надавали допомогу, нібито була проти сама потерпіла, бо разом із чоловіком
були членами організації, яка
сповідує тісний контакт із природою і заперечує стандартну медицину. Тому зволікали
і не телефонували до лікарів,
навіть коли жінці стало погано.
Родичі викликали «швидку
допомогу» лише тоді, коли породілля втратила свідомість.
Уже майже мертву рівнянку
екстрена служба привезла
до міського пологового, що
на вулиці Медичній 23 січня
о 18.20.
Зі слів близьких, дитинка
з’явилася на світ о 15.15. Чоловік сказав, що дружина втратила близько 5 літрів крові, тоді
як доула запевняє — «трошки
більше літра». При госпіталізації стан породіллі був украй
важкий: вона не реагувала
на зовнішні подразники, артеріальний тиск упав до 40/0 мм
рт. ст, пульс на центральних
та периферичних судинах
не визначався, а спроба взяти забір крові була невдалою.
Лікарі негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію,
провели післяродову чистку,
адже після пологів пуповину
не перерізали. Попри всі реанімаційні заходи врятувати жінку
спеціалістам так і не вдалося,
адже було вже надто пізно.
О 19:10 вона померла.
«Яскравий приклад, чому
не варто народжувати вдома, — прокоментувала прикрий інцидент головна лікарка

34

Пологи в медзакладі безпечніші для матері і дитинки.

закладу Світлана Муравська. —
Дуже важливо, щоб жінки розуміли, що безпека під час пологів понад усе! Роди повинні відбуватися у медичному закладі,
де надають кваліфіковану допомогу. На сьогоднішній день
партнерські пологи дозволено
в більшій частині пологодопоміжних закладів України. При
бажанні жінка може отримати
підтримку доули на пологах
у стінах медзакладів».

важливо, щоб
« Дуже
жінки розуміли, що
безпека під час
пологів понад усе!

»

Тим часом лікарі стурбовані: в Україні є гастролюючі акушерки, які їздять по країні, супроводжують пологи. За словами Світлани Муравської,
торік у них дві пацієнтки народили вдома, але їх відразу привозили до пологового. Вони
тут отримували допомогу. «Це
були стрімкі пологи. Тоді викликають «швидку», яка примчить
за кілька хвилин, і за чверть
години породіллі вже в пологовому будинку. До того ж наші
вагітні проходять тут дородові
курси», — зазначає головна лікарка.

Біда сколихнула не тільки
все Рівне, а й усю Україну, особливо медичну спільноту. Київська акушерка Тетяна Попова
звернулася до вагітних, щоб застерегти їх від домашніх пологів. «Я бачила на власні очі, що
таке акушерська кровотеча.
Зволікати не можна. Навіть
у пологовому при розгорнутій
операційній час іде на хвилини,
а з дому в пологовий доки потрапиш, то може бути трагедія,
яка, власне, і трапилась… А так
звані «духовні» домашні акушерки не приймають пологів,
тому не відповідають за стан
породіллі».
Рівнянку, яка наважилася
народжувати другу дитину
без супроводу медиків, уже
поховали. У пресслужбі Національної поліції зазначили, що за цим фактом розпочали досудове розслідування
за попередньою правовою
кваліфікацією «умисне вбивство з приміткою «нещасний
випадок» і «ненадання допомоги». Підозру наразі нікому
не оголошували. За результатами судмедекспертизи
стане зрозуміло, хто відповідатиме за смерть породіллі — чоловік, рідна сестра,
яка також була присутня під
час домашніх пологів, чи «духовна акушерка».

P.S. Днями на Рівненщині сталася ще одна біда – померли хвора на коронавірус породілля і немовля з Млинова. Стан майбутньої мами погіршувався за акушерсько-гінекологічними показниками, а тому через нагальну
потребу зробили кесарів розтин. Хлопчик народився недоношеним, на 28 тижні вагітності. «Дитину забрали відразу в
реанімацію в Рівне, але врятувати не вдалося», – розповів
головний лікар Дубенського пологового будинку Ростислав
Андрощук. Породіллю також перевели в міську лікарню обласного центру. Через кілька днів і мама, і маля померли.
За неофіційною інформацією, жінка мала патології, а
коронавірус і вагітність спровокували захворювання, що
«дрімали». Остаточну причину смерті встановлять після
розтину. n
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n Що віщує небесна канцелярія?
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Зима цьогоріч поборюкається
ще навіть із березнем
БЕРЕЗЕНЬ

Закінчення. Початок на с. 1
Леонід ОЛІЙНИК

ЛЮТИЙ

Перша декада місяця почнеться з помірних
морозів і невеликих опадів у вигляді снігу. Десь із
середини цього відрізка потепліє. Хоча нічні морози і далі будуть дошкуляти волинянам. Друга десятиденка зустріне нас плюсовою температурою,
але перші дні цього періоду ще будуть прохолодні.
Останні десять днів продовжиться тенденція потепління. Щоправда, зима ще повернеться наприкінці
лютого.

На початку весни очікується багато опадів: снігу та
мокрого снігу, зрідка йтиме дощик. Майже постійно
вночі примерзатиме, вдень час від часу стовпчик термометра підніматиметься вище нуля. Друга декада
буде біднішою на опади, температура підвищуватиметься повільно, на стрімкий прихід весняної погоди
сподіватися не варто. На початку останнього відрізка
березня прийде незначне похолодання, а далі поступово теплішатиме. Можливі опади, але незначні.
Підсумовуючи свій прогноз на два прийдешні
місяці, Володимир Деркач зазначив, що на початку
лютий лякатиме морозцем, а далі час від часу даруватиме не по–зимовому теплі дні. Березень також

морози
« Нічні
і далі
будуть
дошкуляти
волинянам.

»

А як березневі коти прореагують на примхи природи?

трішки пообнімається із зимою, а далі поволі весна
вступатиме у свої права. n

Р Е К Л А М А

n

Втрата
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ЛАРРІ КІНГ МРІЯВ,
ЩОБ ЙОГО У 160 РОКІВ
СПІЙМАЛИ
У ЧУЖОМУ ЛІЖКУ
Але серце найкращого
телеведучого світу
(на фото) зупинилося
у 87-літньому віці
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Лія ЛІС

ого телепередача «Ларрі Кінг наживо» потрапила в «Книгу рекордів
Гіннеса» як найтриваліше регулярне телешоу з незмінним
ведучим – вів її з 1985 по 2010
рік, записавши за цей час 50
тисяч інтерв’ю. Були серед
його гостей і українці, зокрема Віктор Ющенко та Микола Азаров. У Партії регіонів
дуже гордились цим фактом,
щоправда, згодом з’явилася інформація про те, що за
це інтерв’ю зірці телебачення
заплатили 225 тисяч доларів.
Ларрі любив казати: «Якщо
жінка тобі подобається і хочеш бути з нею – одружуйся».
Так і робив: мав сімох дружин
(з однією з них женився двічі,
мав четверо дітей від різних
шлюбів). Сьомою й останньою
дружиною стала молодша за
нього на 36 років колишня модель Playboy Шон Саутвік.
Сам Ларрі жартував, що
хоче, аби його похорони починались зі слів: «Сьогодні ми
вшановуємо життя 160-річного
мужчини, якого спіймав у ліжку
розгніваний чоловік. А похорони відбуваються так пізно
тому, що у нас пішло шість днів
на те, аби прибрати задоволену посмішку з його обличчя».
В останні роки Ларрі Кінг багато хворів, боровся з раком
легень та простати, діабетом.
А помер, за непідтвердженими
даними, після того, як 3 січня
його госпіталізували з коронавірусом. n
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n Редакційний щоденник

Майбутній голова ОДА
одягнув 69 трусів одночасно
Фото procherk.info.

Чим переймався і з чого
дивувався останнім часом
заступник
ик головног
головного
го
редактора
ра
«Газети
Волинь»
Сергій
НАУМУКК

…НОВИМИ УКРАЇНСЬКИМИ
ЧИНОВНИКАМИ

…НЕБЕЛЬГІЙСЬКИМ
ХАРАКТЕРОМ НАШОГО ЛОКДАУНУ

На Новорічно-Різдвяні свята
160 тисяч бельгійців рвонули за кордон, проігнорувавши рекомендації
уряду щодо поїздок. І от недавно
Бельгія заборонила виїжджати з метою туризму чи відпочинку (дозволено лише для лікування та по роботі).
Тож громадянам цієї країни з 27 січня
до 1 березня доведеться сидіти вдома. А все тому, що тамтешня влада
хоче уникнути повторення минулорічної зими, коли жителі привезли вірус
із гірських курортів. Попри те, що нині
у цій країні один з найнижчих в Європі
показників зараження, разом з тим —
один із найбільших показників смертності. От уряд і думає, як би то виправити ситуацію.
Наш локдаун навпаки — суцільний анекдот. Стільки претензій та невдоволення не було навіть під час
першого українського карантину.
Причому той, як відомо, був з куди
більшими обмеженнями, аніж нинішній. Певно тому, що той був суворий,
а нинішній — алогічний. Бо як робити, то робити. А то щойно карантин
почався — в інтернеті з’явилися світлини буковельських відпочивальників
разом із Зеленським. Так, формально
нічого не порушено: діяльність лижних курортів не була заборонена.
Ми ж не бельгійці. І за кордон нам

з Біловезької пущі. І саме в нашому
краї створили найбільшу популяцію
цього звіра в Україні.
Звісно, чисельність царів лісу в нашій області зменшилася не сьогодні.
Але все одно прикро, що зубрів у нас
настільки мало, в той час як інші мають значно більші популяції. І пошук
нових територій, які є перспективними для випуску і мешкання зубрів,
як ішлося в одній програмі, вже давно
не актуальний.

Черкащиною керуватиме справжній мачо.

можна: ще й путівки он подешевшали. Якийсь дисонанс: на лижі можна,
а купити шкарпетки зась? І після цього чиновники хочуть поваги до себе
і своїх рішень?
…ВТРАТОЮ ВОЛИННЮ СТАТУСУ
КРАЮ, ДЕ НАЙБІЛЬШЕ ЗУБРІВ

Недавно екологи та працівники НПП «Цуманська пуща» спільно
зі співробітниками управління екології Волинської ОДА, Державної екологічної інспекції у Волинській області
та з користувачами мисливських угідь
провели зимовий облік зубрів. По слідах виявили 19 особин. Ще два роки
тому йшлося про 16 зубрів у нашій
області. Тож популяція хоч і потрохи,
але росте.
Та це повідомлення про підрахунок наштовхнуло на роздуми: де ж
цих звірів найбільше? Чесно кажучи,
знайти офіційну зведену інформацію
у відкритому доступі так і не вдалося.

Тим не менше картина така: на Львівщині — 114 царів лісу (дані на січень
2020 року, на той час це найбільша
в Україні кількість), Вінниччина мала
95 (станом на січень 2019-го), на Сумщині — 54 зубри (на січень 2020 року),
на Буковині — 37 (на 2018-й). Про
популяцію у Київській області даних

дисонанс: на лижі
« Якийсь
можна, а купити шкарпетки
зась? І після цього чиновники
хочуть поваги до себе і своїх
рішень?

»

знайти не вдалося (може, вона вже
канула в Лету вслід за стадами у Рівненській, Чернігівській, Хмельницькій
та Івано-Франківській областях).
Волинь була однією з перших,
куди у 1965 році перевезли 15 зубрів

Р Е К Л А М А

Нещодавно 29-річного нардепа
Олександра Скічка (на фото) Кабмін
погодив на посаду голови Черкаської
облдержадміністрації.
До депутатства він був телеведучим та шоуменом. Але найбільше відомий іншим. 23 листопада 2012 року
чоловік встановив національний рекорд України… з одягання трусів.
Так, майбутній нардеп натягнув тоді
на себе 69 пар нижньої білизни. Заради здобутку Скічку довелося постраждати, бо вже після 40-х трусів
у нього оніміли ноги, але він мужньо
все витримав, і експерт Національного реєстру рекордів Віталій Зорін
засвідчив, що справді встановлено
рекорд із найбільшої кількості одягнених трусів.
Щоправда, кілька днів тому телеведучий «Телебачення Торонто»
Майкл Щур просто у прямому ефірі
перевершив досягнення майбутнього губернатора і одягнув 71 пару
нижньої білизни. І зробив це з благих
помислів: щоб інформацію про рекорд Скічка було важче знайти, коли
жителі Черкащини шукатимуть дані
про нього.
Отож, національний рекорд перевершено, але до світового ще далеко.
Бо Гері Крейг із Великобританії зміг
одягнути одночасно 211 трусів, а коли
американка Джанін Кебліш перевершила його (одягла 252 пари білизни),
то Гері зробив другий захід. Цього
разу йому вдалося натягти 302 трусів.
Отакий от креативний чоловік керуватиме Черкащиною. Правда, формально Скічко ще не голова Черкаської
ОДА. Але за Президентом не заіржавіє.
Цікаво, а коли рекордсмена призначать очільником місцевої адміністрації, чи зроблять у Черкаській області святковим днем 23 листопада? n
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Фото з архіву родини ОЛЕКСЮКІВ.

Зі снігового полону
довелося визволяти
і шкільні автобуси
Через ускладнення погодних умов уночі
з 25 на 26 січня знеструмлено низку
населених пунктів Волині та Рівненщини
Ірина ПАСІЧНИК

алишилися без світла
понад 100 населених
пунктів нашої області
(67 із них повністю) і стільки ж сусідньої (83 — цілком
знеструмлені). Через пориви вітру і налипання мокрого снігу енергетики мали
багато роботи, адже щойно
відремонтовували в одному
селі, як надходили повідомлення з іншого. Над віднов-

З
«

сові та 1 шкільний автобус,
11 вантажівок та стільки ж
легкових автівок, надали
допомогу 130 громадянам,
12 з яких — діти.
Пожежно–рятувальні підрозділи ДСНС Рівненщини
визволили зі снігової пастки
4 шкільні автобуси, 24 вантажівки, 5 легкових автівок,
2 маршрутки та 2 швидкі
допомоги. Підтримку надзвичайників отримали 112

Через пориви вітру і налипання мокрого снігу
енергетики мали багато роботи.

»

ленням електропостачання
працювали 68 оперативно–
виїзних бригад Волиньобленерго, 24 ремонтні групи
та 32 одиниці техніки Рівнеобленерго.
Ні секунди спокою не
мали того дня і рятувальники. 104 бійці ДСНС Волині вивільнили із заметів 31
транспортний засіб: 4 рей-

людей, у тому числі 26 неповнолітніх.
У посиленому режимі
також працювали дорожні
служби Волині. Дороги місцевого значення розчищали
30 одиниць техніки, які використали 105 тонн піщано–
соляної суміші, 790 літрів
дизельного палива, 110 літрів бензину. n
Фото dsns.gov.ua.

Лариса й Василь Олексюки на фоні «інтернетного» буса:
«Розвозимо пенсію, газети і домашнє завдання».

Доньки листонош колись розкажуть дітям,
як мама з татом доправляли їм «уроки».

У волинських Диковинах
і дистанційне навчання диковинне
Закінчення. Початок на с. 24
Оксана КОВАЛЕНКО

ам зовсім не важко дітям розвезти
ті завдання, ми ж і
своїх двох школярок маємо,
то знаємо, як це. Тим більше,
що наша сім’я дуже дружна
(маємо двох старших синів і
дві донечки), усі одне одному
помагаємо. Навіть як у той мороз на Водохреще наш бус не
завівся, то свекруха моя (дуже
мені з нею пощастило!) брала листочки від учительки на
службу до церкви, щоб дітям
передали. А деякі батьки, такі

-Н

висловила надію, що з часом
Диковини таки матимуть сучасний зв’язок зі світом, бо
прокладати мережу у селі бралися, але покинули з початком
карантину.
«ПОКИ ВЧИТЕЛЬКА
РОЗКАЗУЄ — ПЕРЕКУШУ»

— Мам, налий мені супчику. Перекушу, поки Олеся
Петрівна розказує, — отаке
прохання під час уроку математики висловила знайома
школярка. А помітивши мамин
подив, заспокоїла, що вимкне
в телефоні «аватарку» і клас
цього не бачитиме. Таких історійок нині побільшало. Вчителька старшого віку, налаш-

«ДАСТЬ БОГ,
ХОДИТИМЕМО В ШКОЛУ»

той мороз на Водохреще наш бус
« Якне узавівся,
то свекруха моя брала листочки
Надзвичайники витягли із заметів кілька десятків
транспортних засобів.

n За крок до біди

Йшов руками по снігу:
чоловік обморозив кінцівки
32-річного жителя Локачинського району
з ураженими долонями та пальцями доставили
у відділення реконструктивно-відновної хірургії
китиці Луцької міської лікарні
Олена КУЧМА

отерпілий Орест Панасюк розповів, що обморозив
обидві руки через власну необережність: «Йшов,
упав у сніг, було 15 градусів морозу, був трохи напідпитку, не міг встати і йшов отак по ньому метрів 70 до хати».
Чоловік каже, що зранку руки опухли, тому звернувся
до медиків.
Завідувач відділення Роман Трач розповів Суспільному,
що в постраждалого відмороження рук ІІ ступеня. «Почали інтенсивну терапію, хірургічне лікування, зараз бачимо
позитивний результат. Сьогодні хворий не планується на
ампутацію кінцівок», – розповів комбустіолог.
У цей же морозяний період поліцейські рятували безхатченка, який мешкав в одній з будівель закинутого заводу в Нововолинську. Зреагувавши на повідомлення на
лінію «102», правоохоронці виявили у згаданому місці чоловіка 1969 року народження, котрий не мав постійного
місця проживання, тому намагався зігрітися в напівруїнах.
Потерпілому надали необхідну медичну допомогу. Наразі
його життю нічого не загрожує. n
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від учительки на службу до церкви, щоб дітям
передали.

»

молодці, самі за домашнім до
нас прийшли.
Про морозяний день,
коли підвела автівка, Василь
Олексюк жартує: «Інтернет
підвис». А загалом люди розповідають, що «підвисає» у них
і стан дороги, й те, що власний
транспорт, який частково перепрофілювали на поштовий,
лагодять і заправляють за свій
кошт.
Директорка мервинської
школи Людмила Гримайло

телефони у деяких учнів і вчителів не підтримують обраних
інтернет–програм. А ще ж є
й такий фактор, як мотивація
школяра. Педагог–історик
Луцької гімназії №21 імені Михайла Кравчука Андрій Мельник зауважив: «Ті діти, які вчилися в звичному режимі, то й
так працюють, а ти виступаєш
консультантом. А хто раніше
ставився до науки так собі, то
отримав гарну можливість нічого не робити. Що ж, вони по
той бік екрана, їхні мікрофони
вимкнені… Хоча нинішні технологічні можливості дозволяють працювати. І ми їх активно
застосовуємо».

товуючи інтернет–з’єднання
з учнями, не зорієнтувалася
вчасно, що усе вже працює,
й діти почули таке: «Чого ж
воно не вмикається! От дурне старе! Діти, ніхто нічого не
чув?». Деякі батьки скаржилися, що завдання дають не
зі шкільного підручника, інші
на те, що вчитель початкових
класів просто записує відеоурок і скидає батькам, щоб
працювали за ним із дітьми.
Знову «вилізло» питання, що

Початку справжнього навчання чекали. Й педагоги, й
батьки відзначали, що лише
тиждень дистанційки є величезним плюсом. Одна з луцьких учительок справедливо
зауважила, що найкраще
дистанційне навчання гірше
за науку за партою: «Тому,
хоч ми справилися з викликами часу й нарікань від батьків
майже не чутно, всі раді, що з
понеділка пішли в навчальний
заклад!». Довелося почути й
фразу «Дасть Бог, ходитимемо в школу». А листоноша з
Диковин Лариса Олексюк висловилася від себе й від односельчан: «Тут усі хочуть, щоб
та наука почалася в школі!». n

n Добра справа

ЛУЦЬКІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ВРЯТУВАЛИ БЕЗДОГЛЯДНЕ ЦУЦЕНЯ
«Сидить і скавулить. Малому надворі
холодно і страшно»

Фото facebook.com.

Леонід ОЛІЙНИК

аке оголошення з фотографією крихітного пухнастого цуцика з’явилося у фейсбук–спільноті «Загублені та знайдені
тварини. Луцьк та Волинська область».
Песика знайшли в обласному центрі на
проспекті Відродження, навпроти міської лікарні. Врятували чотирилапого патрульні поліцейські, які доставили цуценя до притулку для
тварин. Сподіваємось, там йому пощастить
знайти господаря. n
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Песик чекає свою Людину!
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n Просимо слова!

«Якщо в документах усе добре,
чого ви так боїтеся, батюшко?»
У селі Борочиче на Горохівщині прихильники Православної церкви України (ПЦУ)
хочуть молитися в рідній церкві, але не можуть… зареєструвати новий статут
Фото пресслужби Волинської єпархії ПЦУ.

Закінчення. Початок на с. 1
и ж самому єпископу
Рівненському і Сарненському Гавриїлу обіцяли, що підготуєте всі документи до жовтня 2019 року.
То це ваша честь чи безчестя?
Прикро лише за тих односельчан, на яких ви дивитесь,
наче на бездумних, неосвічених, затурканих лукавством
українців, знаючи при цьому
добре, кому служите. В іншому випадку не розділили б
село.
Час біжить, а ми не склали
руки, тому сьогодні хочемо
розповісти, як після отримання від митрополита Луцького
й Волинського Михаїла розпорядження про те, що парафія Свято-Іллінського храму села Борочиче прийнята
в клір Волинської єпархії ПЦУ,
відстоюємо своє право молитися в цій церкві, зайнявши
по праву місце в українській
святині, збудованій нами.
Отже, на підставі рішення
про зміну підлеглості в канонічних та організаційних
питаннях, прийнятого 9 лютого 2020 року на загальних
зборах релігійної громади
Свято-Іллінського храму села
Борочиче, було зібрано пакет відповідних документів
і 25 лютого 2020 року подано
його до Волинської обласної
державної адміністрації з метою реєстрації статуту громади в новій редакції у зв’язку
з переходом у лоно Православної церкви України.
Очевидно, в чиновників
були вагомі причини, щоб
ми чекали відповіді майже
два місяці. Трохи дивувалися, бо інші церкви Горохівщини, які теж проходили
цю процедуру, раділи позитивному вирішенню питання вже через кілька днів.
Нам же в листі, який ми отримали 22.04.2020 року
(лист (№ 463/15/2–20 від
07.04.2020), начальник управління культури з питань релігій та національностей Ольга
Чубара відповіла: «18 лютого
настоятель релігійної організації «Свято-Іллінська громада Волинської єпархії Української православної церкви
села Борочиче Горохівського
району Волинської області»
Юрій Зарафутдінов поінформував обласну державну адміністрацію про те, що 14 лю-
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слів жителів
« ЗіБорочича,
представники
УПЦ МП ходили
по хатах і просили
… поставити
підпис за діючого
священника Юрія
Зарафутдінова.
При цьому ніхто
не казав людям, що
підписуються вони
за те, щоб у селі
залишився храм
Московського
патріархату.

»

того відбулися загальні збори
релігійної громади, на яких
одноголосно (386 осіб) було
прийнято рішення про підтвердження канонічної приналежності релігійної організації
до УПЦ. До листа було додано протокол зборів на нотаріальному бланку та список
присутніх».
Така чергова неправда, яку священнослужитель
не побоявся представити
владі, чесно кажучи, знову
обурила, хоч і не подивувала.
Ми ж офіційно заявляємо, що
в селі про проведення зборів, про які священник проінформував посадовців, ніхто
з прихильників ПЦУ не чув.
Тому ми вирішили шукати
правду в тих, кого він безсоромно обманув. І паралельно
звернулися в те ж управління
з проханням, щоб нам дали
можливість ознайомитися
з документами про міфічні
збори, з копіями звернення
Юрія Зарафутдінова й протоколу від 14.02. 2020 року,
а найважливіше — зі списком
тих 386 осіб, які поставили
свої підписи «за» приналежність до УПЦ МП.
У листі-відповіді від
26 травня 2020 року
№ 622/15/2–20 нас інформували, що настоятель храму
Зарафутдінов Ю. Р. і голова зборів Кобук Р. І. повідомили управління культури
20.05.2020 року, що релігійна
громада не дає згоди на надання нам копій протоколу
та списку присутніх на їхніх
зборах.
Чому? Що приховує Юрій
Зарафутдінов у тих докумен-

Людмила Сасовець, Людмила Прокопчук і Віктор Холонівець розповіли
митрополиту Луцькому і Волинському ПЦУ Михаїлу про бажання
великої кількості своїх односельчан молитися рідною мовою.

тах? Хіба пасує священнику,
який має бути совістю своєї пастви, так поводитися?
Якщо в документах усе добре, чого ви так боїтеся, батюшко? Як і годиться, скличте збори, вийдіть до всіх нас
і, дивлячись у вічі, зачитайте
прізвища односельців, які підтримують на чолі з вами УПЦ
у нашому селі.
«Із метою з’ясування обставин та недопущення виникнення конфліктних ситуацій у релігійній громаді» ОДА
звернулася до Горохівської
РДА щодо реєстрації статуту вищезазначеної релігійної громади у новій редакції.
Отримавши таке звернення,
працівники райдержадміністрації скерували листи до голови Мар’янівської селищної
ради та представників релігійної громади (голові зборів
від 09.02.2020 та голові невідомих зборів від 14.02.2020)
із проханням надати достовірну інформації щодо проведення належним чином зборів
парафіян із документальним
підтвердженням. До честі голови Мар’янівської ОТГ Олега Басалика, в інформації від
09.06.2020 № 318/02–09/2–
20 йшлося, що «збори парафіян Свято-Іллінської релігійної
громади, які виявили бажання
змінити конфесійну підлеглість з УПЦ до ПЦУ, відбулися 09.02.2020 на території
Свято-Іллінського храму села
Борочиче за участі парафіян,

громадськості, журналістів
у мирний спосіб, про що було
складено відповідний протокол № 1 від 09.02.2020 з додатком про список присутніх
громадян. Подія висвітлювалась у ЗМІ: «Горохівський вісник» та «Волинь-нова».
Нагадаємо, що тоді Віктор Холонівець, голова
загальних зборів релігійної громади, які пройшли
09.02.2020 і про які інформує
Мар’янівська селищна рада,
надав 02.06.2020 відповідь
Горохівській РДА та копії всіх
підтверджувальних документів, у тому числі й протоколу
та списку присутніх осіб, статуту релігійної громади, витягу з єдиного державного реєстру. Натомість представники
нікому не відомих зборів, які
нібито відбулися 14.02.2020,
надали в РДА лише копію протоколу № 2 від 14.02.2020,
проте будь-якої інформації
щодо проведення зборів парафіян та списку присутніх
на них райдержадміністрації
знову надано не було.
Отримавши таку інформацію, Горохівська РДА
скерувала відповідь Волинській ОДА листом від
19.06.2020 № 1199/31/2–20,
де описала ситуацію на підставі наданих їй документів.
Дивно, але обласні чиновники
не взяли до уваги інформацію
Горохівської РДА, а, спираючись лише на аргументи Юрія
Зарафутдінова, знову відмо-

вили нашій громаді в реєстрації статуту релігійної громади
у новій редакції розпорядженням голови Волинської ОДА
від 14.07.2020 № 398.
Чому борочичівська церковна громада ПЦУ отримує
таке протистояння? Ми ж
лише хочемо справедливості
на своїй землі: зареєструвати Статут рідної Православної
церкви України. Що це за таємничість, схожа на кадебістську в радянські роки? Йдеться ж не про особисте життя
батюшки Зарафутдінова,
а про церкву, збудовану громадою, про українство, серед
якого мають підростати наші
діти.
У селі досі нічого не змінилося. Ніби застій у 1980-х роках. У церкві й далі вкорінюється московський дух. Хоча всі
знають, що збори релігійної
громади 14.02.2020 не проводилися, але нічого з цим
вдіяти не можуть. Зі слів жителів Борочича, представники УПЦ МП ходили по хатах
і просили … поставити підпис
за діючого священника Юрія
Зарафутдінова. При цьому ніхто не казав людям, що підписуються вони за те, щоб у селі
залишився храм Московського патріархату.
Ми запитали Юрія Зарафутдінова, де і коли взимку
йому вдалося провести секретні збори 14.02.2020 в п’ятницю (робочий день)
на 386 осіб? То він, вже вкотре
позичивши очі в Сірка, відповів, що на зборах не обов’язково бути присутнім, а людей
можна опитати по… телефону.
Цим підтвердив, що підписами в протоколі ввів в оману
ще й обласних посадовців.
До слова, про таємні збори
14.02.2020 не знали навіть парафіяни, які співають у церковному хорі, а люди, яким вдалося побачити ті списки присутніх із 386 осіб, кажуть, що
в них вписано багато людей,
котрі проживають у Львові,
Луцьку, навіть у Києві, й у сільській церкві бувають рідко або
й зовсім не відвідують храм. Є
прізвища тих, які на час зборів
були на заробітках у Польщі,
а також неповнолітніх осіб.
Місцями стоять підряд підписи, зроблені однією рукою.
…У селі через це панує
гнітюча атмосфера. Болить, що ще недавно дружні
люди тепер можуть не вітатися і не розмовляти між собою. Навіть між рідними є незгоди. Хто ж, як не духовний
наставник, має помирити односельчан мудрим рішенням,
гідним істинного українця?
Жителі села Борочиче
Віктор ХОЛОНІВЕЦЬ,
Євгенія СТАСЮК, Людмила
САСОВЕЦЬ, Галина ДМИТРУК, Ольга ВІТЮК, Віктор
ВІТЮК, Раїса НОВОСАД,
Людмила ПРОКОПЧУК,
Микола ЮХНО та інші. n
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довець отримує до зарплати надбавку за високі досягнення у
праці або за виконання особливо важливої роботи, щомісячну
надбавку за вислугу років, матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу
для вирішення соціально-побутових питань, щомісячну премію
і компенсацію за роботу з доступу до державної таємниці.
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55–60 тисяч гривень виплат щомісяця отримуватиме
луцький міський голова Ігор Поліщук (на фото). Поса-

«Дуб біля будинку Косачів», що
на вулиці Кафедральній у Луцьку,
оголошено ботанічною пам’яткою
природи місцевого значення. Натомість Луцька міська рада позбавила
цього статусу «Лесин ясен», який ріс біля
замку Любарта і впав минулого літа, не
витримавши натиску стихії.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль на іноземній реєстрації. Тел. 095 76 83 339.
l Ку п л ю н е р о б о ч і а в т о м о б і лі «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 у доброму робочому стані,
є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 80 48 733.
l Продається недорого нова компактна зернодробарка (380 V, 4 кВт,

продуктивність — 15 хв/ц), а також
у дуже доброму стані неперемотані
електродвигуни (7.5 х 3000 об./хв,
7.5 х 1500 об./хв, 5.5 х 1500 об./хв,
4 х 1500 об./хв). Тел. 093 62 35 015.
l Терміново продам трактор
Т-40 у доброму робочому стані,
є документи. Можлива доставка.
Тел. 096 72 22 134.
l Продам трактор Т-16 М, 1996 р. в.,
неперефарбований, у доброму робочому стані. Можлива доставка.
Тел. 066 38 05 882.
l Продам гноєрозкидачі, дискові борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки,
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив, косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.

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).

Сільськогосподарське підприємство
ТЕРМІНОВО візьме на роботу сім’ю
зооветспеціалістів зі стажем роботи!
Житлом забезпечуємо. Заробітна
плата за домовленістю.
Тел. 067 93 66 422.
ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ ОХОРОННИКІВ

Метод роботи — вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує
підприємство.
Звертатись за тел.: 067 361 88 59, 067 361 47 27.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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
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l Продам фронтальні навантажувачі на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.:
067 49 57 299, 098 81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки,
сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези,
зерношнеки, прес-підбирачі, шини
до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продам мішок з-під цукру (ціна
4.80), каністру харчову на 20 л (17 грн).
Тел. 050 90 40 825.
l Продаються дешево 15 нових
пластикових плінтусів до підлоги
(м. Луцьк). Тел. 095 90 05 624.
l Продається
морозильна камера «Стінол» (б/в, 270 л).
Тел. 095 82 27 773.
l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані
(твердої породи), торфобрикет, пісок,
щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем
«Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.

19

l Продам жом, торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут,
формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу
та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.:
097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Терміново продається кобила (3 роки). Горохівський район.
Тел. 095 42 88 922, 050 97 99 319.
l Продається молода робоча кобила (7 років). Локачинський район.
Тел. 096 25 27 611.
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.
l Продам дрібну картоплю,
сіно, солому в тюках, шифер б/в.
Тел. 066 26 20 423.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублене пенсійне посвідчення
(серія ААГ № 182390), видане на ім’я
Лущинський Євген Васильович, вважати недійсним.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ
ПРО СТРАТЕГІЧНУ ЕКОЛОГІЧНУ ОЦІНКУ
Повна назва документа державного планування: звіт про стратегічну екологічну оцінку до Детального
плану території земельної ділянки, кадастровий номер
0720883200:00:001:0201, загальною площею 11,3061 га,
для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані
з користуванням надрами, яка розташована за межами
населеного пункту Лобачівської сільської ради Горохівського району Волинської області.
Підстава для розроблення: Розпоpядження голови Горохівської районної державної адміністpації «Про
надання дозволу на розроблення детального плану території» № 251 від 4 вересня 2020 року.
Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Горохівська
районна державна адміністрація.
Розробники проєкту містобудівної документації
та розділу «Охорона навколишнього середовища»: ФОП
Л. Гривнак та ТзОВ «ГЕО-ЛЕНДС»
Передбачувана процедура громадського обговорення: відповідно до ст. 12 Закону України «Про
стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення
звіту про стратегічну екологічну оцінку до Детального
плану території земельної ділянки, кадастровий номер
0720883200:00:001:0201, загальною площею 11,3061 га,
для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов’язані
з користуванням надрами, яка розташована за межами

населеного пункту Лобачівської сільської ради Горохівського району Волинської області, розпочато з дня оприлюднення, а саме 28.01.2021 року на сайті Горохівської районної державної адміністpації та триватиме до
28.02. 2021 року.
Відповідно до ст. 12 Закону «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість у межах строку громадського
обговорення має право подати в письмовій формі (в тому
числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції
до звіту про стратегічну екологічну оцінку. Всі зауваження
і пропозиції до звіту про стратегічну екологічну оцінку,
одержані протягом встановленого строку, підлягають
обов’язковому розгляду замовником. За результатами
розгляду замовник враховує одержані зауваження або
вмотивовано їх відхиляє.
Ознайомитися зі звітом про стратегічну екологічну
оцінку, а також отримати додаткову інформацію можна
за адресою: 45700, м. Горохів, вул. Шевченка, 17.
Зауваження і пропозиції звіту про стратегічну екологічну оцінку подаються до Горохівської районної державної адміністрації.
Строк подання зауважень і пропозицій —
до 28.02.2021 року включно.
Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Громадські слухання: громадські слухання відбудуться 01.03.2021 р. об 11.00 у вигляді презентації в приміщенні Горохівської районної державної адміністрації.

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛL130,
ТL150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2E21E70, 0677767599, 0990339210.
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n Тримаємо кулаки!

Фото ua-football.com.

Футболістка з Волині
продовжить кар’єру в США

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 11:00 Енеїда
06:30 М/ф «Горщик-Сміхотун»
06:40 М/ф «Грицькові
книжки» 06:50 М/ф «Війна
яблук та гусені» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Посольство» 11:30
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття»
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:55 Д/ц
«Тваринна зброя» 20:00 Д/ц
«Суперчуття» 20:25 Д/ц «Дикі
тварини» 21:55 Спорт. Аспект
23:30 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

Дівчина виступатиме за команду Southeast
Missouri State University
Сергій ВИШЕНЬКА

олишня гравчиня володимирської команди «Ладомир»
Надія Іванченко продовжить
свою спортивну кар’єру у Сполучених Штатах. 17 січня волинянка вилетіла в Америку. Про це повідомив
її перший тренер Юрій Наванкевич,
пише «Буг» із посиланням на «Жіночий футбол України УАФ».

К

«Завжди навчаю і бажаю своїм вихованцям ставити перед собою ціль, крок
за кроком йти до неї, не зупиняючись, як

17 січня волинянка
« вилетіла
в Америку.
»
би не було важко! Тільки тоді буде видно
результат! Сьогодні маю нагоду поділитися з вами новими успіхами своєї вихованки», — прокоментував Наванкевич.
Надія Іванченко — ексфутболістка
дівочої збірної України U-17 та ФК «Ладомир» Володимира–Волинського. Є
авторкою найкращого українського голу
2019 року.

1+1

Такий приз Надія отримала за диво-удар
у «дев’ятку» воріт збірної Сербії.

Програма телепередач на 1 — 7 лютого
ПОНЕДІЛОК, 1 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 11:00 Енеїда
06:30 М/ф «Коза-Дереза»
06:40 М/ф «Козлик та ослик»
06:50 М/ф «Некмітливий
горобець» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія
09:30 Т/с «Гранд готель»
11:30 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA
Фольк. Спогади 16:30 Д/ц
«Суперчуття» 17:30 Д/ц
«Боротьба за виживання»
18:55 Д/ц «Незвіданий океан»
20:00 Д/ц «Суперчуття»
20:25 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Спорт. Аспект 22:00
Т/с «Посольство» 23:30
Перша шпальта

1+1
05:35, 10:25, 11:25, 12:20
«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
2021»
13:00, 14:15 «Міняю жінку»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:15 Т/с «Кухня»

ІНТЕР

09:05 «Битва екстрасенсів»
16+
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Детектор брехні 2021»
16+
20:15, 22:50 Т/с «Двоє над
прірвою»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Громадянська оборона
06:05, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Антизомбі
11:05 Секретний фронт
13:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
16:15 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
СНАЙПЕР»
20:05, 21:30 Х/ф «ВАЖКА
МІШЕНЬ»
22:30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «ОДІСЕЯ»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»
22:50 Х/ф «ВІДКРИТЕ
МОРЕ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
05.25, 22.05 «Слідство вели... 08.20, 01.40 Правда життя
10.10, 00.30 Речовий доказ
з Леонідом Каневським»
11.20, 23.30 Зона
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
будівництва
17.40 Новини 07.10, 08.10,
12.20, 18.00 Інженерні ідеї
09.20 «Ранок з Інтером»
10.10, 18.00, 19.00, 03.30 Ток- 13.15 Ілюзії сучасності
14.15, 19.55 Секретні
шоу «Стосується кожного»
території
12.25 Х/ф «РАЗОМ - ЦЕ
15.10 Дике виживання
ЗАНАДТО» 14.25 Х/ф «З
РЕЧАМИ НА ВИЛІТ!» 16.05 16.10, 21.50 Життя після
людей
«Чекай на мене. Україна»
17.05 Дива природи
20.00 «Подробиці» 21.00
18.55 Скарб.UA
Т/с «Речдок. Особиста
20.50 Стежина війни
справа» 23.50 Т/с «Згадати
22.30 Політ над Землею
молодість» 01.55 Т/с
02.35 Таємниці
«Несолодка пропозиція»
кримінального світу

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 Реальна містика
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Т/с «З мене досить»

СТБ
05:30 Т/с «Комісар Рекс»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ
КРОКІВ ДО
КОХАННЯ»
12:40 Х/ф «ЙОЛОПИРОЗБІЙНИКИ»
14:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:00 Т/с «Грань»

ВІВТОРОК, 2 ЛЮТОГО
2+2

06:00 «Джедаі 2019»
06:45, 19:25 Т/с «Дзвонар»
10:45 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
НАЦІЯ ІЗГОЇВ»
13:10 Х/ф «МІСІЯ
НЕМОЖЛИВА:
НАСЛІДКИ»
16:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:20 «Гроші»
23:35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інгулець - Дніпро-1.
Чемпіонат України 07:45,
18:15 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Наполі - Парма.
Чемпіонат Італії 10:00,
12:00, 13:40 Топ-матч 10:10
Валенсія - Лаціо. 1/4 фіналу
(1999 /00). Ліга чемпіонів
УЄФА 12:10 Албанія - Україна.
Відбір до ЄВРО- 2022 г. з
футзалу 13:50 Ліон - Евертон
(2017 /18). Ліга Європи УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
15:55 Фінали Ліги чемпіонів
(2020) Прем’єра 16:25
Челсі - Бордо (2008/09).
Ліга чемпіонів УЄФА 18:45
Аталанта - Лаціо. Чемпіонат
Італії 20:35 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 21:30 «Вмикай
підігрів» 22:45 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 23:15 Іспанія Швейцарія. Ліга Націй УЄФА

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 Одного
разу в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 М/ф «Книга джунглів 2»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВІЙ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ» 08.30,
16.50 «Випадковий свідок»
09.20 Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ
ВІДЬМИ» 11.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Таємниці світу» 14.40 Х/ф
«НОВИЙ АПОКАЛІПСИС:
БЛИСКАВКА ДОЛІ» (16+)
18.20 «Свідок. Агенти» 21.00
Т/с «Смерть у раю - 8» (16+)
23.45 Т/с «Нарко: Мексика»
(18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 11:00 Енеїда
06:30 М/ф «Подарунок»
06:40 М/ф «Було нудно»
06:50 М/ф «Ватажок» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30,
22:00 Т/с «Посольство» 11:30
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття» 17:30
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Тваринна зброя»
20:00 Д/ц «Суперчуття»
20:25 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Спорт. Аспект 23:30
#ВУКРАЇНІ

1+1
05:35, 10:25 «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
2021»
11:25, 12:20, 14:15 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:50 Т/с «Кухня»

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»
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
14.45, 15.35 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Т/с «Несолодка
пропозиція»

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 Реальна містика
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Контролер
23:50 Т/с «Замок на піску»

СЕРЕДА, 3 ЛЮТОГО

СТБ
05:30 Т/с «Комісар Рекс»
09:20 «Битва екстрасенсів»
16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Любов з
ароматом кави»

ICTV
05:40, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Багач - Бідняк
11:05 Секретний фронт
12:00, 13:15 Х/ф «ВАЖКА
МІШЕНЬ»
14:25, 16:10, 21:25 Т/с
«Нюхач»
16:55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ЧАСУ»
23:10 Х/ф «ОЧІ ДРАКОНА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
10:20 Вар’яти 12+
11:10 Х/ф «ВИКРАСТИ НА
ПРОДАЖ»
13:00 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ЦУНАМІ 3Д»
22:50 Х/ф «ДРЕЙФ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.00, 01.40 Правда життя
10.05, 00.30 Речовий доказ
11.15, 23.30 Зона будівництва
12.15, 18.05 Інженерні ідеї
13.15 Ілюзії сучасності
14.15, 19.55 Секретні
території
15.15, 20.50 Стежина війни
16.15, 21.50 Життя після
людей
17.05 Дива природи
19.00 Скарб.UA
22.30 Політ над Землею
02.40 Аджимушкай
03.30 Ліліпути
04.15 Потойбіччя. Сни
05.05 Гордість України

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»
10:00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:35, 23:00 Т/с «Грань»
13:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

15:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Т/с «Удар у відповідь-2»
08:30 Х/ф «ЇЇ ЗВАЛИ НІКІТА»
10:50 Х/ф «ПОЛІЦЕЙСЬКІ»
12:50 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:20 Т/с «Кістки-9»

ФУТБОЛ-1
06:00 Десна - Зоря. Чемпіонат
України 07:45, 22:45 Фінали
Ліги чемпіонів (2020) 08:15
Албанія - Україна. Відбір
до ЄВРО- 2022 з футзалу
09:45, 11:15 Топ-матч 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 «Вмикай підігрів»
11:20 Сампдорія - Ювентус.
Чемпіонат Італії 13:10
Інтер - Тоттенгем. 1/8 фіналу
(2012/13). Ліга Європи УЄФА
15:55 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 16:25 Баварія - Ман
Сіті (2013/14). Ліга чемпіонів
УЄФА 18:10 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 19:00
Болонья - Мілан. Чемпіонат
Італії 20:45 Реал - Барселона.
1/2 фіналу (2010/11). Ліга
чемпіонів УЄФА 23:15 Україна
- Німеччина. Ліга Націй УЄФА

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 Одного
разу в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон

НТН
05.45 Х/ф «ЧУДО В КРАЮ
ЗАБУТТЯ» 07.55, 16.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок» 09.00 Х/ф «ОПІК»
11.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.50 «Свідок. Агенти»
14.15, 21.00 Т/с «Смерть у
раю - 8» (16+) 18.20 «Будьте
здоровi» 23.45 Т/с «Нарко:
Мексика» (18+)

05:35, 10:25 «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
2021»
11:25, 12:20, 14:15 «Міняю
жінку»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
22:50 Т/с «Кухня»

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»
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
14.45, 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»
01.55 Х/ф «ТРИКУТНИК»

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 Реальна містика
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий
лікар 5»
23:10 Т/с «Будинок,
який...»

СТБ
08:30 «Битва екстрасенсів»
16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Тінь
кохання»

ICTV
05:40, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому
місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
12:00, 13:15 Х/ф «ПАТРУЛЬ
ЧАСУ»
14:25, 16:15, 21:25
Т/с «Нюхач»
16:50 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
БОЄЦЬ»
20:15 Секретний фронт
23:15 Х/ф «КОЛОНІЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
10:20 Вар’яти 12+
11:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ»

13:00 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ»
23:00 Х/ф «РИБА
ФРАНКЕНШТЕЙНА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.55, 01.40 Правда життя
10.25, 00.30 Речовий доказ
11.35, 23.30 Зона
будівництва
12.35, 18.10 Інженерні ідеї
13.30 Ілюзії сучасності
14.30, 19.55 Секретні
території
15.25, 20.50 Стежина війни
16.25, 21.50 Життя після
людей
17.10 Дива природи
19.05 Скарб.UA
22.30 Політ над Землею
02.40 Телеформат
05.00 Прихована
реальність

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
09:40 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:25, 23:00 Т/с «Грань»
13:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Т/с «Удар
у відповідь-2»
07:55 Х/ф «БОГ ВІЙНИ»
10:20 Х/ф «РОБІН ГУД»
13:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:25 Т/с «Кістки-9»

ФУТБОЛ-1
06:00 Минай - Олександрія.
Чемпіонат України 07:45,
15:55, 18:15, 22:45 Журнал Ліги
чемпіонів 08:15 Рома - Верона.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
Вердер - Андерлехт (2004 /05).
Ліга чемпіонів УЄФА 12:00
Інтер - Беневенто. Чемпіонат
Італії 13:50 Боруссія (М) Шальке. 1/8 фіналу (2016 /17).
Ліга Європи УЄФА 16:25 ПСЖ
- Аякс (2014 /15). Ліга чемпіонів
УЄФА 18:45 Сампдорія Ювентус. Чемпіонат Італії
20:35 Топ-матч 20:40 Динамо
(К) - Шахтар. 1/2 фіналу (2008
/09). Кубок УЄФА 23:15 Англія Бельгія. Ліга Націй УЄФА

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 Одного
разу в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «ЕЛВІН ТА
БУРУНДУКИ 2»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф «У
ПОШУКАХ МІЛЬЙОНЕРКИ»
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 09.00
Х/ф «МІЙ БОЙОВИЙ
РОЗРАХУНОК» 11.00, 19.30
Т/с «Коломбо» (16+) 12.50
«Легенди карного розшуку»
14.10, 21.00 Т/с «Смерть у
раю - 8» (16+) 18.20 «Вартість
життя» 23.45 Т/с «Нарко:
Мексика» (18+)

ЧЕТВЕР, 4 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 11:00 Енеїда
06:30 М/ф «День, коли
щастить» 06:40 М/ф
«Дерево і кішка» 06:50 М/ф
«Жар-птиця» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Посольство» 11:30
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття»
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 20:00 Д/ц «Світ
дикої природи» 20:25 Д/ц
«Дикі тварини» 21:55 Спорт.
Аспект 23:30 Схеми. Корупція
в деталях

«Речдок. Особиста справа»
23.55 Т/с «Згадати молодість
8» 02.00 Х/ф «В ОБІЙМАХ
БРЕХНІ»

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 Реальна містика
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Жіночий лікар 5»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Каблучка з
бірюзою»

1+1

СТБ

05:35, 10:25 «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
2021»
11:25, 12:20, 14:15, 14:40
«Майже колишні»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
21:45 «Право на владу 2021»

05:05 Т/с «Комісар Рекс»
08:35 «Битва екстрасенсів»
16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:50, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Одружити
не можна помилувати»

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»
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
14.45, 15.35 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.30 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Секретний фронт
12:05, 13:15 Х/ф
«ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»
14:30, 16:15, 21:25 Т/с
«Нюхач»
16:55 Х/ф «КОЛОНІЯ»
20:15 Антизомбі
23:15 Х/ф «ІГРИ КІЛЕРІВ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка

П’ЯТНИЦЯ, 5 ЛЮТОГО
08:30 Т/с «Надприродне»
10:20 Вар’яти 12+
11:00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
13:00 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «МІЛИНА»
22:40 Х/ф «ЩЕЛЕПИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50, 01.40 Правда життя
10.00, 00.30 Речовий доказ
11.10, 23.30 Зона
будівництва
12.10, 18.05 Інженерні ідеї
13.10 Там, де нас нема
14.10, 19.50 Секретні
території
15.10, 20.50 Стежина
війни
16.10, 21.50 Життя після
людей
17.05 Дива природи
19.00, 02.35 Скарб.UA
22.30 Замерзла планета

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка.
Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:30, 23:00 Т/с «Грань»
13:15, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
15:10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»
18:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Т/с «Удар у
відповідь-2»
07:55 Х/ф «22 КУЛІ»
10:05 Х/ф «ЛЕОН-КІЛЕР»
12:10 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:30 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:30 Т/с «Кістки-9»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Рух - Шахтар. Чемпіонат
України 07:45 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 08:15 Болонья Мілан. Чемпіонат Італії 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Арсенал - Галатасарай
(2014/15). Ліга чемпіонів
УЄФА 12:00 Аталанта - Лаціо.
Чемпіонат Італії 13:50 Сельта
- Аякс (2016/17). Ліга Європи
УЄФА 15:55 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 16:50 Реал Баварія. 1/2 фіналу (2017 /18).
Ліга чемпіонів УЄФА 18:40
Албанія - Україна. Відбір до
ЄВРО- 2022 з футзалу 20:10,
22:45 Журнал Ліги чемпіонів
20:40 Ліверпуль - МЮ. 1/8
фіналу (2015/16). Ліга Європи
УЄФА 23:15 Польща - Італія.
Ліга Націй УЄФА

06:00, 06:00, 11:00 Енеїда
06:30 М/ф «Дивне китеня»
06:40 М/ф «Дощику, дощику,
припусти» 06:50 М/ф
«Дівчинка та зайці» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30,
22:00 Т/с «Посольство» 11:30
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття» 17:30
Перша шпальта 18:55, 23:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
20:00 Д/ц «Світ дикої природи»
20:25 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Спорт. Аспект

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 Одного
разу в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ 3»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ВІНЧАННЯ ЗІ СМЕРТЮ»
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 09.00
Х/ф «НЕВИЗНАЧЕНА
ОСОБА» 11.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.50
«Вартість життя» 14.10, 21.00
Т/с «Смерть у раю - 8» (16+)
18.20 «Правда життя» 23.45
Т/с «Нарко: Мексика» (18+)

05:15 «Світське життя. 2021»
06:05, 10:25 «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
2021»
11:25, 12:20 «Жіночий
квартал»
13:00, 14:15 «Вечірній
квартал»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:15 Х/ф «САХАРА»
22:20 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
ВОЇН»

ІНТЕР
05.00, 04.50 «Телемагазин»
05.30, 22.40 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05
Т/с «Мене звати Мелек» 12.25
Х/ф «ЗОРРО» 14.45, 15.35,
00.30 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
01.20 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Шерлок» 02.55

СТБ
05:50 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
12:55, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
20:15, 22:50 Т/с «Життя
прекрасне»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:30 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:15, 22:50 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14:45, 16:15 Х/ф
«ПІДРИВНИК»
16:55 Х/ф «У ПОШУКАХ
ПРИГОД»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Вар’яти 12+
12:10 Суперінтуїція 12+
17:10 Х/ф «СОЛТ»
19:10 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ
2»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:20 «Орел і Решка. Шопінг»
11:10 Х/ф «ШАЛЕНІ
ВИКЛАДАЧІ»
12:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:35 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
18:30 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ»
20:15 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:25 Х/ф «РЕЙД У
ПУСТЕЛЮ-2»
11:10 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО
ДНЯ»
21:15 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ»
23:25 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
ЮРСЬКОГО
ПЕРІОДУ»

Ліон - Баварія. 1/2 фіналу (2009
/10). Ліга чемпіонів УЄФА 12:00
Наполі - Парма. Чемпіонат Італії
13:50 Боруссія (Д) - Аталанта.
1/16 фіналу (2017/18). Ліга
Європи УЄФА 15:55 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру.
Прем’єра 16:25 Челсі Ліверпуль. 1/2 фіналу (2007/08).
Ліга чемпіонів УЄФА 18:45
Журнал Ліги чемпіонів 19:15
Інтер - Беневенто. Чемпіонат
Італії 21:00 Фінали Ліги
чемпіонів (2020) 21:30 «Вмикай
підігрів» 22:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 23:15
Хорватія - Швеція. Ліга Націй
УЄФА

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 Одного
разу в Одесі
09.45 Країна У
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
Танька і Володька
11.45, 22.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ»
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний
сезон

НТН

05.50 Х/ф «СІМНАДЦЯТИЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ» 07.50,
17.25 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЗАСТАВА В ГОРАХ» 11.00,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50 «Правда життя» 14.15
ФУТБОЛ-1
Т/с «Смерть у раю - 8» (16+)
16.50 «Наші права» 18.20
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
«Таємниці світу» 21.20 Х/ф
Ворскла - Інгулець. Чемпіонат
України 08:10 Аталанта - Лаціо. «ПОГРАБУВАННЯ КАЗИНО»
(16+) 23.45 Т/с «Нарко:
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
Мексика» (18+)
22:30 Футбол NEWS 10:15

НЕДІЛЯ, 7 ЛЮТОГО

СУБОТА, 6 ЛЮТОГО
01.50 Х/ф «ЛЮБОВ НА
UA: ПЕРШИЙ
АСФАЛЬТІ» 03.30 «Орел
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
і Решка. Курортний сезон»
08:00, 09:00, 21:00 Новини
04.50 Мультфільм
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:30 М/ф «Як козаки
УКРАЇНА
куліш варили» 07:40 М/ф «Як
07:00,
15:00, 19:00 Сьогодні
козаки олімпійцями стали»
07:30 Реальна містика
08:05 #ВУКРАЇНІ 09:05
08:50 Х/ф «КУРКА»
Відтінки України 09:40 Т/с
10:50 Т/с «Сурогатна мати»
«Снігопад» 11:55 Х/ф «МІЙ
НАЙКРАЩИЙ РОМАН» 13:35 14:40, 15:20 Т/с «Міраж»
20:00 Головна тема
Д/ц «Суперчуття. Особливий
загін» 14:30 Телепродаж
21:00 Шоу «Маска»
15:00 UA Фольк. Спогади
23:00 Т/с «Поранене серце»
16:05 Міста та містечка 16:20
СТБ
Полювання (Природнича
історія) 17:20 Д/ц «Дикі
05:35, 10:50 Т/с «Двоє над
тварини» 18:00 Х/ф «ПОРУЧ
прірвою»
З ІСУСОМ: ХОМА» 19:50 Д/ц 07:55 «Неймовірна правда про
«Світ дикої природи» 21:25
зірок»
Д/ц «Боротьба за виживання»
12:35 Т/с «Життя прекрасне»
22:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ
17:00 «Хата на тата» 12+
МІСТО»
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
1+1
23:00 «Звана вечеря» 12+
05:20, 07:00 «Життя відомих
людей»
ICTV
08:00 «Сніданок. Вихідний»
05:05 Еврика!
10:00 «Світ навиворіт»
05:10, 12:45, 18:45 Факти
17:30, 20:15 «Вечірній квартал
05:35 Т/с «Копи на роботі»
2020»
07:30, 09:10 Скетч-шоу «На
19:30 ТСН: «Телевізійна
трьох» 16+
служба новин»
08:35 Т/с «Вижити за будь-яку
21:50 «Жіночий квартал 2020»
ціну»
23:15 «Світське життя. 2021»
09:40, 13:00 Т/с «Нюхач»
16:25 Х/ф «СТАРТРЕК»
ІНТЕР
19:10 Х/ф «СТАРТРЕК:
05.20 «Україна вражає»
ВІДПЛАТА»
05.40 М/ф «Казка про
21:40 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
царя Салтана» 06.45 Х/ф
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»
«ЗОРРО» 09.00 «Готуємо
23:50 Х/ф
разом. Домашня кухня» 10.00
«СИНГУЛЯРНІСТЬ»
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА»
НОВИЙ КАНАЛ
13.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» 14.40
Х/ф «КАР’ЄРА ДІМИ ГОРІНА» 08:20, 10:00 Kids’ Time
08:25 М/ф «Феї: Загублений
16.40 Х/ф «КОРОЛЕВА
скарб»
БЕНЗОКОЛОНКИ» 18.10,
20.30 Т/с «Страсті за Зінаїдою» 10:05 Орел і Решка
11:00 У кого більше? 12+
20.00 «Подробиці» 23.10
Ювілейний вечір гурту «Сябри» 13:00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС»
00.55 Д/п «Небо. Літак. Мрія»

1+1

«Чекай на мене. Україна» 04.05 22:50 Х/ф «АТЛАНТИДА»
«Орел і Решка. Курортний
МЕГА
сезон»
06.00 Бандитська Одеса
УКРАЇНА
09.05, 01.40 Правда життя
10.10, 00.30 Речовий доказ
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
11.20, 23.30 Зона будівництва
Україною
12.20, 18.05 Інженерні ідеї
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
13.15 Там, де нас нема
Сьогодні
14.15, 19.55 Секретні території
09:00 Зірковий шлях
15.10, 20.50 Стежина війни
10:50 Т/с «Чотирилисник
16.10, 21.50 Життя після
бажань»
людей
14:40, 15:30 Т/с «Діамантова
17.05 Політ над Землею
корона»
19.05 Скарб.UA
20:10 Ток-шоу «Говорить
22.30 Замерзла планета
Україна»
02.40 Бандитський Київ
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера
К-1

15:40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ГРА ТІНЕЙ»
18:10 Х/ф «КІНГСМЕН:
СЕКРЕТНА СЛУЖБА»
20:40 Х/ф «КІНГСМЕН:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
23:40 Х/ф «МІЛИНА»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.30, 00.40 Містична
Україна
09.15, 19.00 Код доступу
11.15 Речовий доказ
12.25, 23.45 Секретні
території
13.20, 21.00 Горизонт
17.00 Політ над Землею
18.00 Замерзла планета
01.25 Війна всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:00 Х/ф «ХЛОПЧИК У
ДІВЧИНЦІ»
12:40 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК»
14:20 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:30 «Джедаі 2019»
08:35 «Джедаі 2020»
09:35 «Загублений світ»
12:15 Х/ф «ЧУЖИЙ»
14:40 Х/ф «ЧУЖІ»
17:30 Х/ф «ЧУЖИЙ-3»
19:40 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
ВОСКРЕСІННЯ»
21:45 Х/ф «ЧУЖИЙ:
ЗАПОВІТ»

туру 08:15 Мілан - Кротоне.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:15
«Вмикай підігрів» 11:45,
19:45 Топ-матч 12:00 Рома Верона. Чемпіонат Італії 13:50
Ліверпуль - Вільярреал. 1/2
фіналу (2015/16). Ліга Європи
УЄФА 15:55 LIVE. Аталанта Торіно. Чемпіонат Італії 17:55
Реал - Ман Сіті (2012 /13). Ліга
чемпіонів УЄФА 19:50 Бенфіка
- Фенербахче. 1/2 фіналу
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА
21:40 LIVE. Дженоа - Наполі.
Чемпіонат Італії 23:40 Ісландія
- Данія. Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Бджілка Майя та
медові ігри»
11.05 Х/ф «ДІВЧИНКА З
СІРНИКАМИ»
12.15 Х/ф «РУСАЛОНЬКА»
13.25 Х/ф «МАРМАДЮК»
15.00 Х/ф «ЖИТТЯ І МЕТА
СОБАКИ»
16.50 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30, 23.30 Танька і
Володька
20.30, 22.30 Одного разу в
Одесі

НТН

05.10 «Top Shop»
06.10 Х/ф «ЇМ БУЛО
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТЬ...» 07.40
Х/ф «БУЛО У БАТЬКА
ТРИ СИНИ» 10.25 Х/ф
«ОСОБЛИВО ВАЖЛИВЕ
ЗАВДАННЯ» 13.05 Х/ф «ІВАН
СИЛА» 14.50 «Випадковий
свідок» 18.00 «Переломні
ФУТБОЛ-1
80-ті» 19.00 «Свідок» 19.30
06:00 Олімпік - Минай.
Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ» 21.00
Чемпіонат України 07:45, 11:15 Х/ф «ГРОМОБІЙ» 22.50 Х/ф
Чемпіонат Італії. Передмова до «БРЕХНЯ ТА ІЛЮЗІЇ» (16+)

16:00 Х/ф «КІНГСМЕН:
«ІДЕАЛЬНА ПАСТКА» 01.40
UA: ПЕРШИЙ
«Речдок»
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
19:00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
08:00, 08:55, 22:00 Новини 07:10
УКРАЇНА
ВЕРШНИК»
М/ф «Уроки тітоньки Сови»
21:00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
06:50 Реальна містика
07:30 М/ф «Як козак щастя
ГОНЩИК: ДУХ
09:15 Т/с «Друге життя Єви»
шукав» 07:40 М/ф «Як Петрик
ПОМСТИ»
17:00, 21:00 Т/с «Добра душа»
П’яточкін слоників рахував»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
23:00 Х/ф «ЦУНАМІ 3Д»
07:50 М/ф «Івасик-Телесик»
Олегом Панютою
08:20, 13:30, 16:10 Д/ц «Дикі
МЕГА
23:00 Т/с «Експрестварини» 09:00 Божественна
відрядження»
06.00 Бандитська Одеса
Літургія Православної церкви
07.25, 00.40 Містична Україна
України 11:00 Недільна Літургія
СТБ
08.10, 18.00 Код доступу
Української греко-католицької
05:00 «Невідома версія. Вечори 10.10 Речовий доказ
церкви 12:30 Недільна Свята
на хуторі біля Диканьки» 11.20, 23.45 Секретні території
меса Римсько-Католицької
12+
12.15, 21.00 Горизонт
церкви в Україні 14:10, 19:35
05:50 Х/ф «ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ 16.00 Замерзла планета
Міста та містечка 14:30
БІЛЯ ДИКАНЬКИ (НІЧ
19.00 Скептик
Телепродаж 15:00 Країна пісень
ПЕРЕД РІЗДВОМ)»
01.30 Теорія Змови
16:50 Клубний чемпіонат світу
07:10 Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА
з футболу FIFA Club World Cup
К-1
ТИГРІВ»
Qatar- 2020 г. by Alibaba Cloud.
09:10 «МастерШеф
06:30 «TOP SHOP»
Матч за 5-те місце 19:00 Д/ц
Професіонали» 12+
08:00 М/с «Кротик і Панда»
«Світ дикої природи» 19:50
13:05 «Хата на тата» 12+
Клубний чемпіонат світу з
08:30 «Ух ти show»
15:00
«СуперМама»
футболу FIFA Club World Cup
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
19:00
«Слідство
ведуть
Qatar- 2020 by Alibaba Cloud.
10:00 Х/ф «ШАЛЕНІ
екстрасенси» 16+
Півфінал 1 22:25 Розважальна
ВИКЛАДАЧІ»
20:00 «Один за всіх» 16+
програма з Майклом Щуром
11:40 Х/ф «ДЖУНГЛІ
23:20 «Таємниці ДНК» 16+
16+ 23:00 Д/ц «Боротьба за
КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ
виживання»
МАРСУПІЛАМІ»
ICTV
13:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
05:10 Скарб нації
1+1
Бєдняков»
05:15 Еврика!
23:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
05:00, 19:30 «ТСН. Тиждень»
05:25, 12:45, 18:45 Факти
Бєдняков. Невидане»
07:00 «Життя відомих людей»
05:50 Більше ніж правда
08:00 «Сніданок. Вихідний»
06:45 Антизомбі
2+2
09:00 «Лото-Забава»
07:40 Громадянська оборона
09:30 «Світ навиворіт»
06:00
«Шалені
перегони 2018»
08:30 Т/с «Таємні двері»
18:00 «Таємниці великих
11:30, 13:00 Х/ф «СТАРТРЕК» 07:00 «Джедаі 2019»
09:00 «Загублений світ»
українців. Богдан
14:05 Х/ф «СТАРТРЕК:
13:05 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
Хмельницький»
ВІДПЛАТА»
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ»
21:00 «Голос країни 11»
16:25 Х/ф «СТАРТРЕК: ЗА
14:55 Х/ф «БЕНДЖАМІН
23:05 Х/ф «ПОГАНІ ЧАСИ В
МЕЖАМИ ВСЕСВІТУ»
ФАЛЬК І ПРИМАРНИЙ
«ЕЛЬ РОЯЛІ»
21:15 Х/ф «ЖИТТЯ»
КИНДЖАЛ»
23:05 Х/ф «БЕЗМЕЖНИЙ
ІНТЕР
16:50 Х/ф «КНИГА ІЛАЯ»
ОБРІЙ»
19:00 Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР»
05.35 Х/ф «ВОЖДЬ
НОВИЙ КАНАЛ 21:10 Х/ф «МОРСЬКИЙ БІЙ»
ЧЕРВОНОШКІРИХ» 07.25
23:45 Х/ф «ФЕЙКОВІ КОПИ»
Х/ф «АМАЗОНІЯ» 09.00
07:20, 09:10 Kids’ Time
«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
07:25 М/ф «Атлантида:
ФУТБОЛ-1
12.00 «Інше життя» 13.00 Т/с
Загублена імперія»
«Речдок. Особиста справа»
09:15 М/ф «Ральф-руйнівник»
06:00, 08:00, 13:05, 18:40, 20:55
17.50 Т/с «Детектив Ренуар»
11:10 М/ф «Ральф-руйнівник 2» Топ-матч 06:10 Рух - Колос.
20.00 «Подробиці тижня»
13:20 Х/ф «КІНГСМЕН:
Чемпіонат України 08:10
22.00 Т/с «Шерлок» 23.45 Х/ф
СЕКРЕТНА СЛУЖБА»
Аталанта - Торіно. Чемпіонат Італії

10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:15 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:45 МЮ - Реал.
1/4 фіналу (2002 /03). Ліга
чемпіонів УЄФА 12:35 Фінали
Ліги чемпіонів (2020) 13:20,
21:10 Журнал Ліги чемпіонів
13:50 Арсенал - Стандард (2019
/20). Ліга Європи УЄФА 15:55
Ювентус - Рома. Чемпіонат
Італії 17:45 Класичні матчі Ліги
чемпіонів 18:55 LIVE. Парма Болонья. Чемпіонат Італії 21:40
LIVE. Лаціо - Кальярі. Чемпіонат
Італії 23:40 Франція - Португалія.
Ліга Націй УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Книга джунглів 2»
10.30 Х/ф «МАРЛІ ТА Я»
12.40 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ»
14.20 Х/ф «ЕЛВІН ТА
БУРУНДУКИ 2»
16.00 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ 3»
17.30 Х/ф «ЕЛВІН І
БУРУНДУКИ:
БУРУНДУМАНДРИ»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30, 23.30 Танька і
Володька
20.30, 22.30 Одного разу в Одесі

НТН
05.55 Х/ф «ДОПІНГ ДЛЯ
ЯНГОЛІВ» 07.35 «Будьте
здоровi» 08.10 «Україна вражає»
10.00 Х/ф «ІВАН СИЛА»
11.50 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
13.40 Х/ф «КОХАНА ЖІНКА
МЕХАНІКА ГАВРИЛОВА»
15.15 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА» 17.05
Х/ф «ПОГРАБУВАННЯ
КАЗИНО» (16+) 19.00 Х/ф
«ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+) 22.00
Х/ф «ПРАВО НА ВБИВСТВО»
(16+) 23.55 Х/ф «БРЕХНЯ ТА
ІЛЮЗІЇ» (16+)

n Спробуйте і ви
Фото iz.ru.

n Своя справа

Поліський пасічник добуває
малиновий та крушиновий меди
Понад сотня хутірських вуликів Олександра Города із села Комарове
Камінь-Каширського (донедавна Маневицького) району забезпечує всю
родину запашним цілющим медом з лісового різнотрав’я
Фото Юлії МУЗИКИ.

Юлія МУЗИКА

агатодітна родина Городів,
де упродовж двадцяти років народилося восьмеро дітей, надзвичайно працелюбна. Проживають
і хазяйнують вони в селі. Ще спозаранку спішать за півтора кілометра на дідівське обійстя — на хутір,
де тримають величеньку господарку.
Багато сіють збіжжя та садять по два
гектари картоплі й вигодовують худобу, а ще мають чималий фруктовий
сад, насадження малини.
Немало часу займає і робота на пасіці, що дісталася пану Олександру у спадок від батька.
— Спочатку було тут лише кілька вуликів, а зараз їх вже більше сотні, — ділиться Валентина Город, додаючи, що
поласувати медом у них в родині люблять усі, та до смаку їм найбільше власний, особливо — лісовий малиновий
та крушиновий.
Порається біля бджіл зазвичай господар сам, а часом — із дітьми, з яких
найохочіше береться до пасічникування
найстарший син Володимир.
— Раніше багато меду у нас забирали на Луцький електроапаратний завод,

Б

Є й такий спосіб. Нинішні зими
доволі теплі і вологи в ґрунті
доволі. Тож живці можуть цілком
прижитися. А з настанням тепла
вони почнуть розвиватися
тож, у землі роблять рівчаки глибиною 8–10 см і в них на віддалі
кількох сантиметрів кладуть живці
(їх нарізають із дворічних гілок з однорічним приростом). Здерев’янілу частину розміщують горизонтально на дно
борозенки так, щоб літній зелений приріст на 3–5 см піднімався над землею.
Затим засипають ґрунтом і ущільнюють.
Навесні на приростах прокинуться
бруньки. За перший місяць вони дадуть
до дециметра приросту. На кінець сезону утвориться повноцінний кущик, який
можна пересадити на постійне місце. n

О

n Домашня ферма

«Масаж»
для корови

Софія і Соломія Городи залюбки смакують лісовим медом із татусевої пасіки
на хутірському дворі Озимиця.

набагато менше, — розповідає Валентина Григорівна, зізнаючись, що щораз
із приємністю навідується на Озимицю.
Сама вона народилася і виросла на хуторі
Закорчів’я, й коли після заміжжя оселилася у Комарові, не могла дочекатися, поки
випаде нагода завітати в гості на рідне
обійстя.
Зауважує жінка, що минулий рік видався не надто вдалий, та оскільки бджіл
вони мають багато, то смачного й запашного лісового меду все ж вистачить

що і по десять бідонів
« Було,
викачували, та зараз вже
його набагато менше.
»
а після його розформування пасіка лишилася для себе. Було, що і по десять
бідонів викачували, та зараз вже його

для всіх.
На хутірському подвір’ї Городів рідко буває пусто. Тут постійно в роботі
і батьки сімейства, і їхні діти, які змалку привчені до праці. А зовсім поряд —
«релакс-зона» Озимиці — великий,
чистий і повноводий ставок.
— Особливо гамірно тут влітку, — ділиться господиня, — коли сюди покупатися й порибалити з’їжджаються із усього села. А нас на хуторі найперше чекає
праця, яка дарує відпочинок для душі. n

n На продовження теми

Зимові поради бджолярам
Треба регулярно оглядати місце перебування крилатих трудівниць, але
заглядати у вулик без крайньої потреби не варто. Якщо сім’ї сильні,
їхні хатки без протягів і сирості, то комах краще не турбувати. Можна
«прослухати» бджіл. Для цього один кінець гумового шланга введіть
у лоток, а інший — до вуха. Якщо гул тривожний або нагадує шурхіт
осіннього листя, значить ваші трудівниці стривожені. Чи, можливо,
голодують і тоді їх треба підгодувати, або ж у вулик залізла миша чи
сім’я закліщена
загалі захист від гризунів —
узимку одна з головних турбот
пасічника. Також на бджіл можуть полювати синиці. Краще встановити спеціальні загороджувачі, які
не дадуть пташці залізти в льоток. Для
цього використайте темну пластикову пляшку (синички бояться темного)
або гумову камеру. Набийте загороджувач на верхньому льотку, який часто
облюбовують пташки.
Підгодовувати комах треба обережно. Адже якщо корму мало, бджіл
підгодувати і в цей час почалося потепління, то матка почне відкладати
яйця, що дуже небажано.
На зиму вулики можна занести
у приміщення. Воно повинно бути

Зимове розмноження
аґрусу

теплим, провітрюваним і не сирим.
Важливо мати доступ до всіх вуликів,

Фото opaseke.com.

В

щоб «прослуховувати» бджіл. У зимівнику комахам краще, адже там
більш-менш постійна температура.
Бо найгірше для них — це «температурні гойдалки», які останніми роками характерні для зимового періоду.
Якщо вдень стає надто тепло, можна відчинити двері вночі і запустити
холод. У приміщенні бджоли можна
тримати до Теплого Олексія, тобто
до середини березня. n

Узимку варто звертати особливу
увагу на шкіру та копита тварин.
Треба очищати шкірний покрив
(але не тоді, коли корова їсть,
бо це її дратує) від бруду, пилу,
часток підстилки та випадного
волосся. Такий прийом відкриває
протоки потових і сальних залоз.
А легкий масаж сприяє притоку крові
та поліпшенню газообміну шкіри,
яка теж дихає. Усе це покращує
апетит тварини та обмін речовин, що
сприяє збільшенню продуктивності
та стійкості до хвороб. Дуже
забруднені ділянки треба
розмочити й обмити теплою водою
з господарським милом
Особливо старанно треба мити
вим’я, бо на ньому збирається багато
жиру і бруду. Опісля треба ретельно
його витерти насухо.
Після очищення шкіри зверніть
увагу на копита. Аби вони нормально
розвивалися, треба добре годувати
худобу, утримувати в чистоті підлогу
та підстилку і не допускати в приміщенні надмірної вологи. Здорове копито має гладку, бличкучу поверхню,
без тріщин і крововиливів. Край рогової стінки рівний, без надщерблень
та тіщин.
Крихким копито буває при недостатку вологи в ньому, коли тварин
утримують на твердій і сухій підлозі,
при недостатній годівлі або запальних
процесах. Аби уникнути цього, покладіть більше підстилки, а рогову капсулу змастіть тонким шаром ланоліну
або вазеліну. n

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Навіть у вуликах під снігом вирує життя.

Тел. 72&38&94.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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SUDOKU

n Спробуйте – не пошкодуєте!!

Сонячний фрукт у зимовому меню
Цієї холодної пори нам так не вистачає тепла і вітамінів. Але не поспішайте
в аптеку — виручать жовтогарячі південні плоди, на які нині саме сезон. Тим
більше, що апельсини (а йдеться саме про них) годяться не лише для того, аби
нарізати їх скибочками чи розділити на дольки й подати на десерт, — готують із них
і салати, і основні страви, й випічку. Радимо і вам скуштувати
ЦУКАТИ В ЦУКРІ

Виявляється, й
апельсинову шкірку
викидати не варто
Інгредієнти: 5 апельсинів із товстою шкіркою, 1 скл.
цукру, 100 мл води.
Приготування. Ретельно
помити апельсини, зняти з них
шкірку й порізати її смужками
завтовшки пів сантиметра.
1 л води довести до кипіння,
всипати покраяні апельсинові
шкірочки і прокип’ятити їх протягом 5 хвилин. Так повторити тричі, щоразу беручи свіжу
воду, це допоможе позбутися
гіркоти. Зі 100 мл води і склянки
цукру приготувати сироп і варити в ньому цукати упродовж
години на найменшому вогні.
Охолодити, вийняти з сиропу,
обваляти кожен шматочок у цукрі й викласти на пергамент.
Через добу скласти в баночку
зі щільною кришкою.
Фото kids-teeth.com.

САЛАТ «ДІЄТИЧНИЙ»

Проста в приготуванні
страва для легкої вечері
Інгредієнти: 100 г руколи, 150 г сиру фета, 2 апельсини, 1 зубчик часнику,
сік одного лимона, 2–3 ст. л.
оливкової олії, 2 ст. л. зернят
граната.
Приготування. Апельсин
почистити, порізати на шматочки. Фету покраяти кубиками, руколу вимити, просушити на рушничку й подрібнити.
Соус для заправки: часник
пропустити через прес або
розтерти у ступочці, змішати
з олією, додати лимонний сік,
перемішати. Апельсин, фету
та руколу викласти в миску,
полити соусом, посипати
зернятками граната.
САЛАТ «АПЕЛЬСИНКА»

Ніжний, яскравий і дуже
смачний, з незвичним
поєднанням соковитого
поєдна
апельсина
та гострої
апел
корейської
моркви,
ко
він стане окрасою
ві
столу
ст
Інгредієнти:
відварна куряча груд1 від
ка, 500 г корейської
моркви, 4 варені яйця,
мор
150 г твердого сиру,
3 апельсини, 200 г
майонезу.
м
Приготування. Зварити куряче філе, додавши
п цибулини, пів
пів
морквини,
1 ч.
м
л. солі, 4–5 горошин чорного
перцю. Охолодити й нарізати
невеликими
шман
точками.
Твердий
т
сир
і яйця натерти
с
на
н крупній тертці.
Апельсини
покраА
яти
кубиками, поя
передньо
очистивпе
ши від плівок, кілька
дольок
залишити
до
для оздоблення.

:)) Анекдоти
:)):)):))
Найкращий помічник по господарству — це відключений інтернет!
:)):)):))
Не сердьтеся, якщо ваша дитина
розбудила вас криком о 3-й годині
ночі! Скоро будете раді, що вона
взагалі в цей час буде вдома!

:)):)):))
— Як ви з дружиною проводите
вихідні?
— За принципом «пасатижі».
— Це як?
— Перекусим і далі собі лежимо.
:)):)):))
Бригаді, що працює на дні
кар’єру, повідомили, що привезли
аванс. Так швидко кар’єрними сходами не піднімався ще ніхто.
Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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Корейську моркву можна
придбати в магазині або
приготувати самостійно (потерти 0,5 кг моркви
на спеціальній тертці, додати 1 ст. л. цукру, по чверті
ч. л. солі та меленого чорного перцю, 2–3 зубчики часнику, по 1 ст. л. оцту й олії).
Для оформлення салату
форму діаметром близько
20 см поставити на тарілку,
дно змастити майонезом
і викласти куряче філе, поверх м’яса зробити сіточку
з майонезу і розподілити
корейську моркву. Її також
змастити майонезом, викласти яйця і ще раз зробити сіточку з майонезу. Наступний пласт — апельсини,
далі — сир, зверху майонез.
Накрити харчовою плівкою
і поставити в холодильник,
щоб просочився. Перед подачею на стіл зняти форму
і прикрасити салат дольками апельсина.
КУРКА, ЗАПЕЧЕНА
З АПЕЛЬСИНАМИ

Правила нескладні:
9
8
заповніть порожні клітинки 3 7
2
цифрами від 1 до 9 так, щоб 6
у кожному рядку і кожному
4
стовпчику не було двох
8
1
однакових цифр.
8
4
5
Леонід МАНЧИНСЬКИЙ.
6
5
3
1
2
7
8
9
4

1
4
9
6
8
5
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7

8
2
7
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Інгредієнти: 4 апельсини, 1 середня курка, 3 зубчики часнику, 1 ст. л. меленого
коріандру, 75 г меду, 1 ст. л.
куркуми, 45 мл оливкової
олії, сіль.
Приготування. З трьох
апельсинів вичавити сік, четвертий порізати кружальцями. Змішати сік, коріандр,
мед, олію та куркуму, додати розтертий часник, сіль.
Помиту й підготовлену курку розрізати навпіл уздовж
хребта. Залити маринадом
і залишити на годину, після
чого разом із маринадом перекласти її у форму для випічки, зверху обкласти скибочками апельсина і запікати
при 185 градусах упродовж
години (плюс-мінус 10 хвилин). n

:)):)):))
Чоловік злісно до дружини:
— Послати мене на батьківські
збори і не сказати, в якому класі
вчиться наш син, — це тільки ти
можеш вчинити так підло…
:)):)):))
Ніяк не можу зрозуміти,
як пов’язані ноги і горло. Промочу
ноги — болить горло, промочу горло — заплітаються ноги!..
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Трофимчук Тамара Сергіївна
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72-38-94
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По горизонталі:
5. Метод навчання військовослужбовців, заснований на примусовому механічному заучуванні прийомів. 6. Особа, що відловлює бездомних собак. 9. Фільм О. Саніна. 11. Припинення стосунків із ким-небудь як знак протесту. 12. Десертне виноградне вино. 16. Український
письменник, автор повісті «Озерний вітер» (2000 р.). 18. Керівник факультету у вузі. 19. Рогата тварина. 20. Нижчий дипломатичний ранг
співробітників посольств. 21. Широка вулиця в США. 24. Видаткова
частина в бухгалтерії. 25. Урочистий огляд військ. 26. Курс парусного судна при зустрічному вітрі, коли кут між поздовжньою віссю судна
і лінією вітру менший за прямий. 30. Напівбог грецької міфології, коханець Афродіти. 33. Жук — шкідник дерев. 34. Попередник автобуса.
35. Головний білковий компонент молока. 36. Відомий австрійський
композитор, автор оперети «Летюча миша» (1874 р.).
По вертикалі:
1. Дикий баран. 2. Екваторіальне сузір’я. 3. Смачний гриб-сироїжка із шапкою і ніжкою червонувато-жовтого кольору. 4. Макет земної
кулі. 7. Річка на Полтавщині, права притока Псла. 8. Вид друкарського шрифту. 10. Податок із населення за старих часів. 13. Англійський
футбольний клуб. 14. Основа будинку. 15. Емоційний стан, що впливає
на поведінку людини. 17. Польова оборонна споруда. 22. Десять днів.
23. Мавпа роду павіан. 27. Попередній начерк для картини. 28. Літак
із крилами одне над одним. 29. Підвищення або підставка для чого-небудь. 31. Місто на Харківщині. 32. Пристрій для з’єднання валів, труб.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля,
Ратнівський район.
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По горизонталі:
5. Мушкет. 7. Агреже. 8. Ешторіл. 9. Арідник. 10. Дівка. 13. Плата. 15. Донор. 17. Альбом. 18. Хоспіс. 19. Архів. 21. Екран. 23. Радіо. 25. Губенко. 27. Перевал. 28. Волока. 29. Алегро.
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ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Коваленко Оксана Анатоліївна
72L39L32
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Місцевого самоврядування і сільського життя
Обсяг 6 друк. аркушів

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Освіти і культури

72L71L07

Інформації

Вітинська Аліна Степанівна
Козюпа Мирослава Павлівна

72L61L21

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович

72-39-32

(244) 3L11L78

Листів і зв’язків з читачами
Чапко Любов Вікторівна

72-39-32

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Економіки

Заступники відповідального секретаря Лісова Алла Степанівна
Харчук Олена Андріївна

9
7
4
3
6
8
1
2
5

4
9 3

Кросворд

Приймальня 72(38(94
Заступники головного редактора

3
8
5
7
1
2
6
4
9

28

Ароматне й соковите
м’ясо найкраще
подавати з гарніром —
рисом або картоплею

Борох Сергій Іванович

2
6
1
5
4
9
3
7
8

1

72L39L32

Спеціальні
кореспонденти
Власюк Людмила Миколаївна

72L38L94

Кравчук Ірина Олександрівна

72-39-32

Фотокореспондент

72-38-94 Філюк Олександр Миколайович

ПЕРЕДПЛАТНІ
ІНДЕКСИ:

30000, 61136, 97847
Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляLТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 52L27L37. http://aLprint.com.ua

Тираж згідно із замовленням.
72L38L94

Замовлення № 69.

КАЛЕЙДОСКОП

28 січня 2021 Четвер

www.volyn.com.ua

n Проблема

Читайте
в першому випуску
іншого нашого
видання — місячнику

У волинських Диковинах
і дистанційне навчання диковинне

«Так ніхто
не кохав»:

На Горохівщині є село, де діти тільки чули про освітні інтернет-платформи. Їхня мережа — місцевий
листоноша. Загалом же у школах області період занять удома минув менш напружено, ніж торік
Фото з архіву Людмили ГРИМАЙЛО.

ц Заради любові до співачки Ірини Федишин її коханий
полишив мрію стати священником;
ц За два роки побачень відправили одне одному 600 листів;
ц Багаті теж плачуть:
як мільйонера звела зі світу…
сьома дружина;
ц Що робити, коли коханий
не хоче йти з вами на пологи?
ц Найкращий весільний фотограф світу живе не за морями, а по сусідству — в Рівному.

Оксана КОВАЛЕНКО

ПЕДАГОГИ НАВЧИЛИСЯ ВЧИТИ
ПО–НОВОМУ

Історії для душі

ніхто

За два роки
відправили
одне одному
600 листів

мережа: її не провели, хоч підписи
місцеві жителі збирали не раз, а телефонний зв’язок майже не тягне,
бо Диковини «сховалися» — серед
горбів. Справжня Горо–хівщина. Коли
домовлялися про коментар газеті з
листоношею, то прозвучала фраза:
«Як не буде зв’язку — не дивуйтеся,
ми просто після смс–повідомлення,
що ви набирали, вийдемо на горбок і
перенаберемо».
Тож поштар Василь Олексюк та
його дружина Лариса, помічниця
листоноші на громадських засадах,
жартівливо іменують «швидкісним інтернетом»… себе. Оцінюють, що село
завдовжки має зо 5 кілометрів, тому
прискорюватися є де. Оскільки ж Укрпошта велосипеда не виділила, позичають бус у сина — й уперед, розповіла більш словоохоча пані Лариса.
Закінчення на с. 17

с. 9—11

БАГАТІ ТЕЖ ПЛАЧУТЬ

ІСТОРІЯ НОМЕРА

В зірковому успіхові співачки
всі шукають мільйони
та впливових родичів, а
насправді своєю кар’єрою
завдячує впертості другої
половинки
с. 4—7

ȻɅȿɇȾȿɊɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɱ

ɬɨɧɨɦɟɬɪ

ǌǶȂȑȋǰȑȏǰǺǼ

 ȼɫɿɬɨɜɚɪɢɦɚɝɚɡɢɧɭɧɟɽɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢɱɢɦɟɞɢɱɧɢɦɢ
ɡɚɫɨɛɚɦɢȽɚɪɚɧɬɿɹɨɛɦɿɧɭɱɢɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹɞɧɿɜ

»

А ще краще випишіть —
і отримуйте вдома!

Ɂɚɦɨɜɬɟɬɨɜɚɪɢɬɚɨɬɪɢɦɚɣɬɟɜɩɨɞɚɪɭɧɨɤ
ɝɨɞɢɧɧɢɤɧɿɱɧɢɤɜɭɥɢɱɧɢɣɥɿɯɬɚɪɥɿɯɬɚɪɢɤ

Ɉɩɥɚɬɚɧɚɩɨɲɬɿɩɿɞɱɚɫɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
Вимірює тиск натисПри остеохондроПодрібнить
ком однієї кнопзі, радикуліті, невɀɢɥɟɬɤɚɡɧɚɬɭ
м`ясо, овочі ,

ɋɆȺɊɌɎɈɇ
у
ралгії, болях голо- ǯǼǹ фрукти та ін.
 ки. Зручний
-на андроїді, сенсор.
ɪɚɥɶɧɨʀɨɜɟɱɨʀɜɨɜɧɢ

ǯǼǹ користуванні.
 ви, порушеннях
-аналогове
TV, відео
У
наявності

ǯǼǹ сну, ожирінні. ɈȼɈɑȿɊȱɁɄȺȼ
Ⱥɧɬɢɜɚɪɢɤɨɡɧɿ ǯǼǹ
-діагональ 5 дюймів
всі розміри.
ɇɨɜɢɧɤɚ Швидко
ɉɨɹɫɞɥɹɫɩɢɧɢɬɚɩɨɩɟɪɟɤɭ
ɝɨɥɶɮɢ
-Bluetooth, USB, камера
наріже всі овочі в
Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ±ɝɪɧ
Зміцнюють вени,
ɇɚɤɨɥɿɧɧɢɤɱɢɩɨɹɫ
 -FM-радіо ,
домі. Чаша +дру знімають ɿɡɫɨɛɚɱɨʀɜɨɜɧɢ
Ɇɚɫɚɠɟɪ©ȾȿɅɖɎȱɇª
 шляк + овочечи- ǯǼǹ

ǯǼǹ -WI-FI, Email.
напруження.

ǯǼǹ
стка в комплекті.
ȱɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɣ
При ревматизмі, артрозі
Ȼɪɚɫɥɟɬ©Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹª
Потужний, багаɈɛɿɝɪɿɜɚɱɞɥɹ
артриті колінних суглоɉɊɂɃɆȺɑɌ
Годинник, будильник, кротофункціональȺȼɌɈɆɈȻȱɅə
Для перегляду
 бів. Пояс при ра ний. Ɍɪɢɧɚɫɚɞ
комір, серцебиття, тиск,
Швидко обігріє са- ǯǼǹ дикуліті, болях .

ǯǼǹ
каналів у цифропульсометр, режим
ɤɢɜɤɨɦɩɥɟɤɬɿ
лон
вашого
ав сна. ɉɨɬɭɠɧɿɲɢɣ
 вій якості. :LIL
 то. Працює відɇɚɤɨɥɿɧɧɢɤ
ɅəɅɖɄȺɆȺɒȺ <RXWXEɟɮɥɟɲɤɚ

ǯǼǹ

ǯǼǹ
±ɝɪɧ
ǯǼǹ прикурювача.©ɋɍɉȿɊɉɅɘɋª
Повторює слова, сміФіксація і стабілізається і ходить. ПодаɆɚɲɢɧɤɚɞɥɹɫɬɪɢɠɤɢ ɉɪɨɫɬɢɪɚɞɥɨɝɪɿɥɤɚ
ɅȱɏɌȺɊɇȺȽɈɅɈȼɍ
ція
колінного
суглоба.
Працює від мережі.
рує дитині гарний
Потужний і надійний.
Якісне простирадло.
4 насадки. Ножиці.
 Покращує кроТри режими. Дальність
 настрій. Співає
Зігріє холодними
пісні з мультика.
ǯǼǹ
 ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ± вечорами. Ɋɨɡɦɿɪɯ ǯǼǹ вообіг, захищає.
 світіння до –
ǯǼǹ ɝɪɧ
600м.
ǯǼǹ
 Регулятор
ȼɨɞɨɧɚɝɪɿɜɚɱ
ɄɈɌɂɄȻȺɅȺɄɍɇ
температури.
Смішно імітує ваш го©Ɇɢɬɬɽɜɢɣª
Ȼɪɢɬɜɚɜ ǯǼǹ
ɇɚɛɿɪɤɥɸɱɿɜ
лос, повторює все, наБритва, тример для но- ȼɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɚ±ɝɪɧ
На проточний кран.
©ɍɇȱȼȿɊɋȺɅɖɇɂɃª
віть спів, водночас руса та вух. БодиРегулювання темпера грумер
Два ключі в наборі. 8 – 32мм.
ɉȺɊɇɂɑɈɄ
для
вусів.
тури.
Потужність 1–3 кВт.
 хає ротом як

ǯǼǹ
 Надійний помічник
ɯɯ Теплиця, ви ǯǼǹ живий. ɇɨɜɢɧɤɚ
Нагріє воду


ǯǼǹ у вашому домі.
готовлена
із
ǯǼǹ за10 секунд.
ɜɭɥɢɱɧɢɣɥɿɯɬɚɪ ɅɈɋɂɇɂɁɂɆɈȼȱ
агроволокна.
ɇɚɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ
ȱɡɞɭɲɟɦ±ɝɪɧ
Датчик руху. Працює від Всі розміри,

ɦɦɝɪɧ
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ±ɝɪɧ

 сонячних батарей. підкреслять

ǯǼǹ
ɊȺȾȱɈɉɊɂɃɆȺɑ
ɦɝɪɧ
ǯǼǹ ɉɨɞɜɿɣɧɢɣ±ɝɪɧ вашу фігуру. ǯǼǹ
Працює
від
мереȺɩɚɪɚɬɞɥɹɩɨɥɿɩ

Ʉɚɥɶɫɨɧɢɱɨɥɨɜɿɱɿ±229ɝɪɧ ǸɌȿɇɌɩɨɥɿɩɪɨɩɿ
жі та батарейок. FM- радіо.
ɲɟɧɧɹɫɥɭɯɭ
ɉɨɹɫɞɥɹɫɯɭɞɧɟ
ȁ
ɥɟɧɨɜɢɣ

Ɂ86%±ɝɪɧ


Апарат 40dB – 229 грн
ɧɧɹ Позбавить зай- Ƚɨɞɢɧɧɢɤɧɿɱɧɢɤ
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶɝɤɜɦ: ǯǼǹɄɨɥɨɧɤɚ-%/
Години,
будильник,
Апарат130dB – 399 грн
вих жирових
3х5м – 259 грн,
 відкладень
 4х5м – 299 грн, Працює до 10 год
 Непомітний у ву календар,
ǯǼǹ на вашому тілі. ǯǼǹ термометр. ǯǼǹ 5х6м – 399 грн. ±ɝɪɧ
ǯǼǹ сі 50dB – 449 грн

с. 16—17

ПЕРЕДПЛАТНІ ІНДЕКСИ
«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»:
86771, 60305, 60392, 86772
(для читачів Волинської області);

60779
(для читачів інших регіонів).
то

ніхто
ТАне
КК
ОХАВ

К ніх
ТАне
КОХАВ
Історії для душі

volyn.com.uaa

volyn.co m.uaa

Історії для душі
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«Ми віримо,
що з Божою допомогою
справимося з усіма
випробуваннями»
прийняти рішення

«Перш ніж
l НЕДУГАМ НАПЕРЕКІР
пересвідчитися, що не стану тягарем

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

с. 11—13

«Я впізнала тебе з усіх,
Я впізнала тебе без слів.
Серед тисячі інших сердець
Почула, як б’ється твоє...»
(Уривок з пісні «Наречена»).

»

Службовий роман
Сергія Притули
із регіональним «при
м»
переріс у другий шлюдани
б

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

крім
l ГЕРОЙ НОМЕРА Що,відкриттів,
несподіваних кулінарних
так довго тримає колумбійського
кухаря в нашій країні?

с. 3—5

Як говорити
з дитиною
про секс

»

№11 (25) Ціна договірна
овірна

А нібито любовна інтрижк
а
з Ольгою Фреймут так
і лишилася таємницею
ю
l
ІСТОРІЯ НОМЕРА

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

»

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

3 5

ЦЕ Багато
l ВІДВЕРТО ПРО бояться

»

86-річна Софі Лорен:

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

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

»

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

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

5
с. 14—15

Press.

©ȻɅɂɋɄȺȼɄȺª

Фото themorningbulletin.com.au.

А сьома дружина
мільйонера
його… отруїла

Фото Associated

(096) 160 41 87 — (095) 594 83Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɣ
40 — (093) 356 71 96

м
мм
м
Ем
«Еммануїл».
«Ем
ви ««Е
кви
кв
ерк
церкви
ц
цер
це
у церк
йту
йт
йту
ай
сайту
са
із с
о із
ото
от
Фото
Ф
Фо

☎08:00 -21:00

»

А ще ж амурний гороскоп
на лютий 2021-го, неймовірно
смачні рецепти солодких страв,
розповіді про квіти і вазони,
які привернуть палкі почуття,
та кілька невигаданих історій,
одна з яких має інтригуючу
назву — «Коханка на все життя».
Номер уже в продажу — тож
запитуйте в листонош або
точках продажу газет.

Р Е К Л А М А

Ȼɟɡɜɢ
ɯɿɞɧɢɯ
Ɇɚɫɚɠɧɢɣɤɢɥɢɦɨɤ
ɚɩɥɿɤɚɬɨɪɄɭɡɧɟɰɨɜɚ

Колись хтось із внуків
Ірини та Григорія
Волощуків напише
про них роман.

pry.

Як мінімум 31 школяр на Волині (мешканці цього села на Горохівщині) пов’язує навчання з дому не
з роботою в гугл–класі чи якійсь іншій інтернет–програмі, а з приїздом
буса листоноші Василя Олексюка.
Разом із дружиною він розвозить
односельчанам пошту й одночасно домашні завдання учням. Занотовані на листочках їх приносять зі
школи — благо, вона розташована
поруч із відділенням. А все тому, що
в селі відсутня нормальна інтернет–

ДІМ, ДЕ ЖИВЕ ЛЮБОВ

Фото instagram/@kateryna_

ТУТ «ШВИДКІСНИЙ» ІНТЕРНЕТ...
ПОШТАР ВАСИЛЬ

volyn.com.uaa

Фо
Фото
Ф
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bbc.com.
b
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вини, діти з якого навчаються в нашій
школі, інтернет не проведений, тому
організовували зв’язок частково телефоном, частково через Укрпошту.
Зокрема, учням передавали завдання.

Через кохання до Ірини
Федишин її майбутній
чоловік не став священником

Фото з домашнього архіву родини ВОЛОЩУКІВ.

Василь Олексюк та його дружина Лариса, помічниця
« Поштар
листоноші на громадських засадах, жартівливо іменують
«швидкісним інтернетом»… себе.
»

№1 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ

«Цінні» відправлення учням Диковин: учителька Ірина Коновалець приносила завдання
з англійської на пошту.

Фото з фейсбук-сторінки Ірини ФЕДИШИН.

Тиждень з 18 по 22 січня школярі
Волині працювали в дистанційному
режимі. В домівках, як і навесні торік, частіше лунали іноземні терміни про інтернет–зустріч і домашню
роботу у віртуальному класному кабінеті. Цього разу повідомлення педагогів на кшталт «Перший урок буде
онлайн у Google Meet. Заходити за
посиланням у Classroom» у більшості
учасників освітнього процесу вже не
викликало бозна–якої паніки. Про це
свідчить і поширення нового словечка
— «дистанційка». Знайома вчителька
з обласного центру, у якої розпитувала нюанси, зауважила, що цього разу
вона й усі її колеги мали час на підготовку та ще й з огляду на досвід знали,
на що «кидати» основні сили.
— Ще у вересні в нашому навчальному закладі створили єдину
платформу для дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах. На семінарах, педрадах,
вебінарах нас навчали, ми ділилися
досвідом, розмірковували над ефективними методами та прийомами
навчання в нових реаліях. Нам необхідно було розвантажити, запланувати по–іншому подачу матеріалу, вибрати правильний темп проведення
онлайн–уроку.
Готувалися до «карантинного»
навчання й освітяни, які працюють у
селах. Директорка школи I—III ступенів села Мерва, що на Горохівщині, Людмила Гримайло цього тижня
приймала дітей у напаленій будівлі, а
попереднього збирала інформацію,
як працюється колективу.
— Минулої весни ми були непідготовленими. Знаючи, що таке навчання ще буде, забезпечили можливість
педагогам пройти семінари, вебінари, певні курси. Ми аналізували різні
освітні платформи з тієї точки зору,
що є доцільнішим у наших, сільських,
умовах навчання, і врешті обрали
гугл–клас, бо так можна синхронно
спілкуватися. Щоправда, у селі Дико-

Фото wikiwand.com.
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»

