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створили «Царство
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і катували людей
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n Спеціальний репортаж
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

«А там на Турійщині
ОлЕні, Олені красиві,
благородні...»

Фото cripo.com.ua.

45-річний Юрій Борисік (на фото) оголосив себе пастором,
відкрив «реабілітаційний центр» допомоги алкота наркозалежним у Рівному і всіляко популяризував
здоровий спосіб життя. А фактично в таких «установах»
людей утримували силою, катували, змушували
працювати і давали медпрепарати невідомого
походження. Тим часом родичі за «лікування» щомісяця
платили чималі кошти — від 5 до 12 тисяч гривень

Закінчення на с. 16

»

n Пряма мова
Євген МАРЧУК, колишній прем’єр-міністр України, замість
Джо Байдена відповів на запитання, яке американському
президенту поставив Володимир Зеленський: «Чому ми
(Україна. — Ред.) досі не в НАТО?»:

Такий пейзаж просто зачаровує.

Це було просто фантастично!
Не вистачало кінооператора,
який би відзняв, як ми долали білі
кучугури, закривалися від морозноснігового вітру, аби потрапити
до місця спілкування з… оленями.
А точніше, до унікальної ферми цих
благородних тварин

«

Оскільки я не один раз «дивився в очі» і не одному генсеку НАТО, і не
одному лідеру провідних країн — членів НАТО, і з їхніх уст різними словами неофіційно чув майже одне і те ж: «Коли ви станете послідовними».
1999 — 2002 роки — позаблоковий статус;
2002 — 2004 роки — офіційний курс на НАТО;
літо 2004 року і до початку 2005–го — стопп машина;
а потім через півроку 2005–2010 роки — знову
нову курс
на НАТО;
2010 — 2014 роки — жорсткий, закріплений
ий законом позаблоковий статус;
2015 — 2021 роки — знову повернення курсу
су на
НАТО.
Тож кому б сьогодні в НАТО ми не ставилии
питання, чому Україна не в НАТО, вони
перш за все будуть чекати від нас відповіді
на своє запитання: а після вас який буде
курс України?
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ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Доброго дня! Мене звуть Віктор Федорович, мені 62 роки. Декілька місяців тому
я прочитав книгу «Друге серце чоловіка».
Можу сказати лише слова величезної
вдячності її авторам – лікарям Іщуку та
Лобанову. Скориставшись рекомендаціями з книги, я за два місяці позбувся
простатиту, набагато спокійніше сплю
(раніше по 7-8 разів за ніч бігав у туалет),
забув про болі в промежині й відчув себе чоловіком – потенція
нині, як у молодого.
Крім цього, помітив, що перестав хворіти на застуду, в мене
покращився імунітет. Виявляється, метод, запропонований у
книзі «Друге серце чоловіка», був відомий більше 2000 років
тому, ним успішно користувалися наші предки, він повністю
природний, а його ефективність я спробував на собі.

співрозмовниця настільки
« Моя
закохана в свою роботу, що жодні
погодні перешкоди не завадять їй
провести всіх бажаючих об’єктами
екопарку «Аміла», що в селі
Радовичі Ковельського району.

»

Екскурсовод ферми Світлана Назаркевич
усміхається і уточнює:
— На оленях поки що не їздимо, і страв
з дієтичного м’яса оленини відвідувачі не скуштують (хоч деякі з них кажуть, що цього дуже
не вистачає). Але в нас є чим зацікавити найвибагливішого туриста.
Відразу видно, моя співрозмовниця настільки закохана в свою роботу, що жодні погодні перешкоди не завадять їй провести всіх
бажаючих об’єктами екопарку «Аміла», що
в селі Радовичі Ковельського району. Його заснували ще 5 років тому, оленячу ферму відкрили в 2018-му.

»

К

ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?

пам’яті одразу зринули куплети пісні,
яку виконує популярний гурт «Т.І.К.»:
«Олені, олені не бриті і не голені, Дивні створіння, в них з мозгів стирчать
коріння»… Так описав свої враження від цих
чарівних особин Віктор Бронюк.

Закінчення на с. 3
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»

Увага! АКЦІЯ! До 25.02.2021 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

Звідси розпочинається подорож в оленячий світ.

Наш YouTube-

канал
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Доброго дня
вам, люди!
А про що просите у Господа ви?

www.volyn.com.ua

Фото bbc.com.

n Календар
5 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.46, захід – 17.18, тривалість
дня – 09.32).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 23/24 день Місяця.
Іменинники: Володимир, Геннадій, Катерина,
Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір.
6 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.44, захід – 17.20, тривалість
дня – 09.36).
Місяць у Стрільці. 24/25 день Місяця.
Іменинники: Ксенія, Оксана, Герасим, Денис,
Іван, Микола, Павло, Тимофій.

Малюнки Валентини Протопоп.

7 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.43, захід – 17.22, тривалість
дня – 09.39).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 25/26 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро.

«Я хочу щось залишити
після себе людям. Тому й
звертаюся щодня до Бога:
«Поки я жива, не забирай
у мене хоча б правої
руки, якою я ще можу
малювати…»

8 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.41, захід – 17.24, тривалість
дня – 09.43).
Місяць у Козерозі. 26/27 день Місяця.
Іменинники: Аркадій, Гавриїл, Давид, Іван,
Йосип, Климентій, Марія, Петро, Федір.

Олена МИТРОФАНОВА

Волинського письменника
відзначили міжнародною
премією «за внесок у світову
літературу»»

«Чи є у ляльки
душа? Звісно
ж, є! Якщо
зроблена вона
зі світлими
різдвяними
почуттями й
помислами.
Якщо
наповнена
дарами рідної
землі —
травичкою,
світанковими
росами
Лісовик: «Доню, доню, як тяжко
напоєною,
ти караєшся за зраду!»
літніми
зливами вмитою, лагідним сонечком зігрітою,
під щебіт птахів ніжним леготом колисаною.
Добірним зерном, під ясним небом, теплим
сонцем, дбайливістю рук людських налитим.
Горішками, маком-сіянцем, льоном,
глодом-калиною, житом-пшеницею, всякою
пашницею!» — розповідає про одну зі своїх
ляльок-мотанок Наталія Тхоржевська

Марк Твен вражав
150 років тому,
а Василь Слапчук –
тепер.

закінчив твір. Колись мама
моя так раділа, як вийшла
моя перша книжка, і дорікала, що я — без емоцій. А мені
те, що в країні відбувається,
все одно переважує моє…».
59-літній Василь Слапчук,
лауреат Національної премії
України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв, з 1990-х пише прозу й
поезії для дорослих та дітей,
а також критику й есеї. Його
твори видані англійською,
польською, білоруською,
болгарською мовами. Сам
автор перекладає з польської вірші та прозові твори.
Більше про світо- й україновідчуття особливого земляка читайте в інтерв’ю у наступному номері.

Ірина ПАСІЧНИК

Фото з архіву Василя СЛАПЧУКА.

Міжнародний Арт-центр
«KLAS’S ARTS CENTER SAN
FRANCISCO» (США) оголосив лауреатів Міжнародної
літературної премії імені
Марка Твена за 2021 рік.
У списку — 8 митців. На першому місці — наш земляк Василь Слапчук, письменник,
науковець, лауреат Національної премії України імені
Тараса Шевченка. Престижну відзнаку йому адресували
«за великий внесок у світову
літературу».
Пан Василь у коментарі
щодо премії зауважив, що
ставиться до нагород спокійно, й пояснив, що більше радості відчуває в інших випадках: «Велике задоволення маєш,
коли пишеш і коли

10 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.38, захід – 17.27, тривалість
дня – 09.49).
Місяць у Козерозі, Водолії. 28/29 день Місяця.
Іменинники: Володимир, Георгій, Ігнатій, Леонтій, Ольга, Федір, Яків.
11 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.36, захід – 17.29, тривалість
дня – 09.53).
Місяць у Водолії. 29/30/1 день Місяця.
Іменинники: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій,
Костянтин, Леонтій, Роман, Юліан.

Магнітні бурі у лютому

Солом’яна красуня —
то Мавка, лісова царівна

Почесну нагороду отримав Василь Слапчук
Оксана КОВАЛЕНКО

9 ЛЮТОГО

Сонце (схід – 7.39, захід – 17.25, тривалість
дня – 09.45).
Місяць у Козерозі . 27/28 день Місяця.
Іменинники: Дмитро, Іван, Петро.

Майстриня із Дубового, що на Ковельщині, має багато талантів. А які незвичайні ляльки-мотанки (на фото) створює Наталія Тхоржевська! Її вироби не лише традиційні, з тканини, як ми звикли бачити, а з різноманітних
природних матеріалів, бо ж «німого в лісі в нас
нема нічого». А нещодавно наша землячка долучилася до всеукраїнського конкурсу, присвяченого 150-літтю від дня народження Лесі
Українки, і створила серію солом’яних персонажів із поеми «Лісова пісня». А ще вона увійшла
до організаційної групи проєкту. В рамках цього
конкурсу майстрині хочуть через мотанки популяризувати творчість Лесі Українки. Рукотворні
композиції відтворюють цілі літературні сцени,
на основі яких ініціатори планують створити цікавий фільм «Лісова пісня» в ляльках».

Фото Наталії ТХОРЖЕВСЬКОЇ.

На аркуші паперу – лише уява художниці й відтиск
олівця.

Валентина Протопоп
з Іваничівщини прикута
до ліжка вже пів століття.
Увесь цей час малює — так
спілкується з людьми, світом, природою. Обмеженість
у рухах зовсім не ставить у рамки її творчу фантазію, що
лягає штрихами на полотно. Філігранні риски і крапки,
виконані ручкою чорного кольору, відтворюють красу
рідного краю, наче на фотографії. Створені короткими
і довгими штрихами чорно-білі графічні зображення якимось дивним чином віддають кольором, випромінюють
виключно позитив. Тонкі лінії «ловлять» вітер у вечірньому небі, інеєм «зігрівають» гілки дерев у морозні дні,
освітлюють ніч вечірніми зорями…
Кажуть, у кожного свій хрест. Із безлічі своїх «хрестів» Валентина Протопоп викладає графічне мереживо.
І як би не докучала хвороба, збирає всі сили й береться
до роботи. Хоче дарувати свій талант людям і залишити
після себе слід. Дай Боже кожному такої працездатності, наполегливості та позитиву, а художниці — здоров’я
і творчого натхнення!

7–10 та 22 лютого – середньої інтенсивності;
15 – сильна;
27 – слабка магнітна буря.
Джерело: ranok.istv.ua.

01.02.2021р. на просп.Грушевського
знайдено обручку.За згубою звертатись
за тел. 0955371888.

n Погода

Іще мороз щіпатиме
за щоки
Завтра вшановується пам’ять святого
Агатангела. У минулі часи погоду цього дня
передвіщали білки та птахи. Якщо під час
морозу білка залишає дупло і спускається
з дерева, слід чекати відлиги. Якщо
вранці виразно чути крик синиці, то варто
готуватися до серйозних морозів
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко, 5–6 лютого — хмарно з проясненнями, без
істотних опадів, ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується
від 6 до 11 градусів морозу, вдень — 2–7 з позначкою «мінус». За багаторічними спостереженнями,
цього дня найтепліше було у 2002 році — плюс 12,
найхолодніше — 1954-го — 24 градуси морозу.
7-го — хмарно, часом сніг, місцями хуртовини. На дорозі ожеледиця. Вітер східний, 7–12 метрів за секунду, подекуди пориви
15–20 метрів за секунду. Вночі очікується від
5 до 10 градусів морозу, вдень — 2–7 нижче нуля.
У Рівному 5 лютого буде похмуро, без опадів.
Температура повітря від 5 до 8 градусів морозу.
6-го — хмарно, без опадів, температура мі0 монус 9 — мінус 5 градусів. 7-го — 6–10
угій
розу, сніг, який розпочнеться у другій
жче
половині дня, посилиться ближче
до вечора.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94

ПОБАЧЕННЯ З ВОЛИННЮ
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■ Спеціальний репортаж
Усі фото Алли ЛІСОВОЇ.

«У цій ландшафтній панорамі відтворена частинка нашого екопарку», — каже екскурсовод Світлана Назаркевич.

Гарний приклад, як вшановувати предків: дід Пилип намальований на
стіні будинку «Пилипового подвір’я».

«А там на Турійщині ОлЕні,
Олені красиві, благородні...»
Закінчення.
Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

вадцять хвилин швидкої (наскільки це виходило проти хурделиці)
ходьби — і перед нами відкривається прекрасна картина: на білосніжній скатертині
ще недавно чорного поля
розгулюють красені олені —
великі, середні, зовсім «діти».
Підходимо до огорожі.
Тварини, які там групувалися,
по одному почали відходити,
сторожко поглядаючи на нас.
Ну вже дуже хотілося побачитися з ними зблизька —
не вийшло. Один за одним
ці красені віддалялися вглиб
великого поля, де зроблені для них спеціальні
вольєри. Пані Світлана, яка сказала, що загалом
вони людей

Д

Завітайте у «Пилипове
подвір’я» — і ви
не пожалкуєте!

не бояться («не те, що лані»),
вловила мою розгубленість
і пообіцяла, що інший табун
«прийме» нас ласкавіше.
— Їм тут добре, клімат підходить, — пояснює мені умови
перебування цих благородних
тварин пані Світлана. — Живуть в обстановці, наближеній
до природної. Олені люблять
траву — з цим ще до недавнього часу проблем не було.
Їдять сіно, овес, кукурудзу. Їм
привозять і спеціальний корм.
У раціон обов'язково включають сіль з макро- і мікроелементами. Водичка є постійно.
Дізнаюся, що мають олені
також улюблену їжу — хвою
і кору, тому доставляють сюди
для них обрізані гілки со-

сни. А ще полюбляють яблука
і груші. Незважаючи на те, що
для дітвори годувати тваринку з рук — велике задоволення і маса позитивних емоцій,
давати свій принесений корм
заборонено. Ветлікар слідкує
за оленями, знає всі їхні повадки й уподобання.
Тим, хто тут працює
(близько десяти осіб), цікаво спостерігати за процесом
росту рогів, їх відпаданням.
Старші мають роги з відростками, вага яких доходить
кілограм От я рогатих
до 15 кілограмів.
по
зблизька не побачила.
Тільки
музейном варіанті.
вже в музейному
Спочатку в «Амілу» пеЛа
реселили з Латвії
80 оленів
чотирьох «кро
«кровних» ліній —

в «Амілу» пересе
переселили
« зСпочатку
Латвії 80 оленів чотирьох
«кровних» ліній — англійська,
анг
угорська, східноєвропейська
східноєв
і латвійська.

»

у
англійська, угорська,
східноєвропейськ і латвійська.
ноєвропейська
Потрохи їхню компанію поповнили близь
близько 260 особин.
дал — і праворуч
Йдемо далі
відк
д риваютьс ілюстрації
відкриваються
до справжньої зимової казки.
Ліс дихав зимою
на п
повну і стояв
неперевершено
крас
рас
с
Дес між
красивий.
Десь

І на волинській землі ці благородні тварини почуваються комфортно.

соснами та ялинами визирали його постійні мешканці —
муфлони і європейські лані,
яких поки що небагато. Через
заметіль добре розгледіти їх
не вдалося.
— Для них, як і для інших
звірів, вольєри підготовлені
заздалегідь, — розповідає
моя симпатична гід. — Ще хочуть привезти козулю і плямистого оленя.
Прямуємо до дальшого
місця утримання оленів. Погрітися пані Світлана запрошує
у … музей. Так, так, майже серед поля знайомимося з експонатами музею фауни. Один
великий зал, але скільки праці й фантазії вкладено в його
облаштування! Тут бачимо
і польових, і лісових звірів, які
є або мали би бути на Волині,
якби не браконьєри. Оглядаємо — і швиденько (бо замете
дорогу) прямуємо до наступного вольєра. Пані Світлана
бере корм, аби заманити тварин поближче.
На жаль, це був не наш
день. Побачивши людей,
олені почали віддалятися,
не хотіли підходити, хоч як їх
не спокушали кукурудзою.
Моя попутниця каже, що причиною цього, очевидно, стала погода. Почекавши кілька
хвилин, зауважили, як вони
почали юрмитися біля накриття. Коли запитала, як у холод
самка «приводить дитя», пані
С
а а мовила:
о
а
Світлана

— За 20 хвилин після народження оленятко вже стоїть
на ногах. А мама повертається
до стада. Воно лежить два —
три тижні, поки зміцниться,
а тоді вже й само поспішає
у гурт «одноплемінників».
А я, щільніше замотавшись
шарфом від завірюхи, запитую про санки.
— Ні, оленів ми не запрягаємо. Коників — будь ласка, —
сміється з мого настирливого
запитання екскурсовод. —
Для діток — поні. А якщо хочете верхи покататися, то приїжджайте влітку — має відкритися кінна школа.
З її слів, екопарк «Аміла»
планує відкрити ще не один
об'єкт. Бо вже навіть зараз помітили велику зацікавленість
людей природою і усім, що
в ній живе і нас оточує. Відвідувачі на екофермі бувають
щодня (по три і більше екскурсій), і не тільки з різних кінців України, а й з-за кордону.
І приємно, що Волинь стає
популярною не лише завдяки
Світязю, а й інших, не менш
привабливих, унікальних куточків краю.
Цього дня ми ще встигли подивитися оригінальний музей ретротехніки,
розміщений в двох великих
ангарах. Особливість його
в тому, що все зібране тут —
від мотоцикла і легковиків
минулого століття до невеликих літачків — на ходу.
Весь транспорт проходить
техогляд, ремонтують, якщо
потрібно. Є тут подарований заступником голови Товариства сприяння обороні
України Володимиром Грибановим Як-12, навпроти —
ГАЗ-21 — колишня власність
відомого на Волині Бориса
Клімчука, який побажав розмістити авто в цьому музеї.
Недалеко — сільський аеродром.
Аби роздивитися всі родзинки екопарку «Аміла», треба сюди вибратися на кілька
днів. Переконуємося в тому
ще раз, зайшовши на каву
в «Пилипове подвір'я» — неповторну, автентичну хату —
корчму, названу на честь діда
(на фото) власника Романа
Микитюка. Повертаємося назад із позитивними враженнями й теплотою у серці, навіяними усім побаченим у такий
по-справжньому зимовий,
прекрасний день. n
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n На продовження теми

n Крутий поворот

Колаж 24tv.ua.

Зеленський завдає удару
по рупорах Кремля в Україні
Фото radiosvoboda.org.

2 лютого Президент
України ввів у дію
рішення Ради
національної безпеки
та оборони про
застосування санкцій
проти народного
депутата від
«Опозиційного блоку —
За життя» Тараса
Козака та належних
йому телеканалів
NewsOne, ZIK,
«112 Україна»

Нібито український телеканал «Наш» дозволяє собі транслювати
пресконференцію Путіна...

Василина СМЕТАНА

озак — близький соратник кума Путіна
Віктора Медведчука,
фактично його права рука,
тому ці російські пропагандистські майданчики називали «медведчуківськими».
Із 19 членів РНБО «за»

К

Медведчуківській гідрі відрубали щупальця. Чи зможе вона їх
знову відростити, залежить від того, як рішення Зеленського
втілюватиметься у життя і наскільки юридично вивіреним воно було.

слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти
стали солдатами Кремля».

фактично перший сильний хід Володимира
« ЦеЗеленського
як Головнокомандувача та
Президента у протистоянні з Москвою. Треба
чекати від Росії удару у відповідь.

»

проголосували 17 (голосували письмово, тобто
ставили підписи під готовим документом) — один
був у відрядженні, а Голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався.
Санкції проти телеканалів, а також проти самого
Тараса Козака вводяться
терміном на 5 років. У нього будуть заблоковані активи, зокрема і авіакомпанія, на яку зареєстровано
7 літаків, включно із його
особистим.
Це фактично перший
сильний хід Володимира
Зеленського як Головнокомандувача та Президента у протистоянні
з Москвою. Треба чекати
від Росії удару у відповідь.
Тут би знадобились сильні
державні інституції та консолідоване патріотичне
співтовариство, і шкода, що той же Володимир
Зеленський протягом
свого перебування на посаді зробив чимало для
дискредитації і першого, і другого. В будь-якому випадку, правильні дії
Президента мають бути
підтримані усіма прихильниками незалежності
України.
КОМЕНТАРІ
Олександр ТКАЧЕНКО,
міністр культури
та інформаційної
політики України:

«Хочу
попередити: ці
телеканали — не звичайні телевізійні мовники.
Це по суті іноземна пропагандистська
машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована
Москвою, де про свободу

Олег СЕНЦОВ, режисер,
колишній бранець
Кремля:

«Закрити
телесмітники
Медведчука — це дійсно найкраще
рішення влади
за останній час, але побачимо, як воно буде втілюватися у життя. Хочеться вірити
у перемогу над путінськими
посіпаками хоч тут».
Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ,
політолог:

« Я к щ о
ці помийки
дійсно буде
прикрито, при
тому не тимчасово, аби потім спустити на судових
гальмах, то я офіційно заявляю, що зніму половину
своїх претензій до Зеленського як Президента».
Володимир ОМЕЛЯН,
колишній міністр
інфраструктури:

«Якщо серйозно
—
то це все дуже
важливо. Ми
повинні бути
готові до серйозної протидії
Росії і арешт Навального
нам сильно не допоможе.
Мусимо вимагати
негайного очищення
влади та призначення
фахового уряду, об’єднання проєвропейських
сил в парламенті і суспільстві. Інакше навіть
правильні, але різкі і непродумані дії можуть
призвести до фатальних
наслідків для держави.
Досить дворічних експериментів. Влада повинна вести за собою націю,
а не щоб нація тягнула
за собою і на собі владу.
Десь так би пояснив Бан-

дера Зеленському, що
треба робити».
Андрій СМОЛІЙ,
громадський
діяч:

«Чому таке
рішення прийняте зараз?
Мої здогадки — робота
нової адміністрації
США Джо Байдена. Схоже,
Зеленського добре притиснули: або цивілізований
світ займеться ним особисто, або він буде робити хоч
щось для унеможливлення
скочування України в лапи
Кремля. А ще місяць тому
я говорив: перемога Байдена в США — це і масштабна допомога Україні
проти «руского міра».
Сергій ФУРСА,
фінансист:

«Телеканали Медведчука були не про
свободу слова.
Не про стандарти журналістики. Це була чистої води
антиукраїнська пропаганда. Саме антиукраїнська.
А не антизеленська чи антипорошенківська».
Дмитро ЯРОШ,
командувач
Української
добровольчої армії:

«Зеленський
позитивно здивував… Удар
по кремлівському холую
Медведчуку
і його банді цілком підтримую! Пане Зеленський, так тримати!»
Володимир В’ЯТРОВИЧ,
народний депутат
від «Європейської
Солідарності»:

«Такою
«трансляцією»
каналів Медведчука задоволений. РНБО
врешті ухвалила
рішення на підставі звернення ще попереднього
парламенту. Щодо мотивів Зеленського — час
покаже, чи це справді боротьба з антидержавною
пропагандою, чи критикою на свою адресу». n

«Чому рішення РНБО
не стосується каналу «Наш»,
де російські пропагандисти
атакують нашу армію?»
П’ятий Президент
України Петро Порошенко
прокоментував рішення
РНБО про запровадження
санкцій проти російських
пропагандистських
телеканалів в Україні —
NewsOne, ZIK,
«112 Україна»
Петро ПОРОШЕНКО,
лідер партії
«Європейська
Солідарність»

анали групи Медведчука стали
відвертим знаряддям
російської інформаційної війни
проти України. І в ній наша країна
має право і повинна захищатися, використовуючи для цього всі
наявні інструменти.

«К

нансування тероризму. Правова
чистота рішень теж має значення
хай не для українських судів, але
для Європейського так точно.
Виникають інші питання.
Чому Зеленський чекав аж два
роки, коли проросійська істерія
на каналах набрала небачених
раніше обертів? І навіть заявляв, що не має прав та повноважень закривати будь-який. І чому
рішення РНБО не стосується каналу «Наш», де російські пропагандисти атакують нашу армію
і вимагають притягнення до відповідальності наших воїнів?
Тим не менше політично
ми підтримуємо рішення РНБО
як таке, що направлене на захист України. Ми розуміємо, що
воно стало прямим наслідком
американських санкцій проти
представників російської п’ятої

також застерігаємо владу від тиску на
« Ми
українські патріотичні телеканали, бо розуміємо,
що прецедент з медіа Медведчука цікавить
її не лише в контексті боротьби з російською
пропагандою, але й з точки зору боротьби з будьякою критикою на адресу Зеленського.

»

Свого часу я прийняв рішення заборонити в Україні російські
телеканали і соціальні мережі,
і був за це нещадно критикований. Але життя за ці роки довело
правильність та ефективність
того кроку. ВКонтакте та Одноклассники, так само, як і російські телеканали, перестали бути
значущим джерелом поширення
дезінформації в Україні.
У жовтні 2018 року саме наша
команда ініціювала і ухвалила
постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів. Єдина причина, з якої постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що
вона наклалася на початок
виборчої кампанії. Закриття їх
під час виборів створило б фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих.
Ми відклали це на поствиборчий
період. Але вибори виграв пан
Зеленський. І, до речі, всі три
канали підтримували саме його.
Це — відповідь тим, хто всю
ніч по команді Банкової волав,
«а чому ж це рішення не прийняв
Порошенко». Тому що Порошенко
навіть при розв’язанні складних
політичних проблем дотримувався норм права, а воно прямо
забороняє санкції проти українських фізичних та юридичних
осіб, крім як за причетність до фі-

колони, які проводили свої кампанії на зазначених телеканалах.
Адже ще кілька тижнів тому один
із радників Офісу Президента України захищав їх, я цитую:
«Вони не вороги і ми вітаємо їхню
професійну діяльність».
Сподіваємося, що свою політичну позицію влада підкріпить
солідним правовим обгрунтуванням, яке, очевидно, знадобиться
в судах, щоб захистити рішення і забезпечити його втілення
в життя. Але для цього треба відсторонити всю проросійську команду Портнова, всіх цих татарових, смірнових, бабікових та іже
з ними, які окопалися в Офісі
Зеленського і незаконно тиснуть
на суди та правоохоронні органи.
Ми також застерігаємо владу
від тиску на українські патріотичні телеканали, бо розуміємо, що
прецедент з медіа Медведчука
цікавить її не лише в контексті
боротьби з російською пропагандою, але й з точки зору боротьби
з будь-якою критикою на адресу
Зеленського.
Протягом п’яти років президентства наша команда, навіть
в умовах активної фази війни,
неухильно дотримувалася стандартів демократії, гарантувала
забезпечення прав громадян,
в тому числі і фундаментального
права на свободу слова». n
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Микола ТОМЕНКО,
політик, політолог, громадський діяч

«Та й осоружна ж
ся мені Москва…»
Як за Сталіна Лесю Українку зробили
пропагандистом російської культури
лютого в Україні будемо відзначати ювілей Лесі
Українки — 150 років від дня народження. Оригінальний «подарунок» до дати підготувала місцева влада. Так, на малій батьківщині ювілярки в Новограді–Волинському планують закрити районну бібліотеку
імені Лесі Українки.
А от «подарунок» із часів Сталіна досі залишається: головний російськомовний театр російської драми в Україні називається іменем… Лесі Українки.
Чому в 1941 році так сталося, ніхто не може пояснити. Скоріше за все, задум Сталіна і його представників
в Україні полягав у необхідності піднести бойовий дух
українців у війні з недавнім союзником вождя більшовиків – Гітлером. Отож уже 80 років Лесю Українку використовують як символ російської культури в Києві –
столиці України.
Нагадаю, що Леся Українка написала 22 драматичні
твори. Але в контексті сьогоднішньої теми показовим
є історія «Боярині» – єдиної п’єси про українсько–російські відносини.
«Бояриня» була написана Лесею під час лікування
в Єгипті у 1910 році, а опублікована вже після смерті
авторки у 1914–му.
Цікаво, що вперше театральну постановку «Боярині» зробила трупа Миколи Садовського у Кам’янці–Подільському, де перебував уряд УНР. На прем’єрі 1919
року побувало все керівництво тодішньої України на чолі
із Симоном Петлюрою!
Згодом цей твір Лесі Українки був заборонений
як у Російській імперії, так і в Радянському Союзі! «Бояриня» не потрапила навіть у повне зібрання творів Лесі
Українки.
Лише в 1989 році п’єсу спочатку опублікували, а згодом зробили театральну постановку.
Не буду переповідати зміст забороненої російською та радянською владою «Боярині» Лесі Українки
про принципову відмінність у культурі, ментальності та побуті двох різних народів – українського та російського. Скажу лише, що якби «Бояриню»
нині прочитав Путін та його «московські посіпаки» (так
Леся Українка називає у своїй п’єсі тих, хто перекинувся
на службу Росії), вони б знову спробували її заборонити.
Бо ми надто різні, й недаремно ж головна героїня твору
стверджує, що в Україні й місяць ясніше світить, ніж
у Росії сонце.
Отож, напередодні 150–річчя Лесі Українки варто
було б завершити 80–літню сталінську історію використання імені Великої Українки, яка все життя пропагувала українську, а не російську культуру!
P. S. від редакції: російською Леся Українка спілкувалася набагато гірше, ніж французькою. Чудово знала
грецьку, латинську, німецьку, грузинську, італійську,
польську і болгарську мови. n
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Олексій Гончаренко — Володимиру Зеленському: «У 2014-му я бачив у Криму «зелених чоловічків», а вас — ні».

«Що вам заважало у 2014 році
взяти зброю і захищати Україну?»
Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко, який
у 2014-му особисто їздив у Крим, щоб стримати російську агресію, обурений
оцінкою Президента Володимира Зеленського подій на півострові в той час
Василь КІТ

агадаємо, що в інтерв’ю американському телеканалу HBO
глава нашої держави заявив:
«Якби я тоді був президентом, ми б там усі вмерли в
Криму, але туди «зелених чоловічків» не пустили б. А якби
не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була
б на Сході України».
У зв’язку з цим Олексій
Гончаренко заявив із трибуни Верховної Ради: «Знаєте,
де був у цей час Зеленський,
коли українці стікали кров’ю
на Донбасі? Він стікав потом
на зйомках кіно «Перші 8 побачень» в Росії. Що заважало вам, Зеленський, взяти
зброю як громадянину України і піти захищати її? Що
заважало тоді боротися за

Н

Україну, а не зараз це розповідати?» — запитав представник «Європейської Солідарності».
«Я був у Криму в кінці лютого 2014 року, я був там разом із Порошенком. Бачив, як

паційну владу на півострові.
— Ред.), на так званому референдумі в березні в Криму,
був з українським прапором»,
— нагадав Гончаренко.
«Я бачив «зелених чоловічків», але жодного Зелен-

де був у цей час Зеленський, коли українці
« Знаєте,
стікали кров’ю на Донбасі? Він стікав потом на
зйомках кіно «Перші 8 побачень» в Росії.
»
боролися Мустафа Джемілєв,
Ахтем Чийгоз — народні депутати від «Європейської
Солідарності». Як боровся
Рефат Чубаров, депутат, з
яким я разом був у «Блоці
Петра Порошенка» у минулій
каденції. Ще був на дільниці,
де голосував Аксьонов (колабораціоніст, який очолив оку-

n Зметикуємо на… двох?

«Батьківщина» готова
до нової «ширки»
Голова партії Юлія Тимошенко
прокоментувала можливе створення
коаліції у парламенті зі «Слугою
народу» та групою «Довіра»
Микола ДЕНИСЮК

ського там не побачив. Де ви
були, коли ми боронили Донбас? Де ви були, коли ми боронили Одесу від російської
навали? — наголосив Олексій Гончаренко. — Знаєте,
зніматися в ролі Наполеона
і бути Наполеоном — це дві
великі різниці», — резюмував
він. n

n Трагедія

Пожежа в «Епіцентрі»:
палій напав на охоронців
із сокирою
У Первомайську Миколаївської області
п’яний чоловік підпалив будівельний
супермаркет
Наталка ЧОВНИК

кщо таке об’єднання Президент
ініціює, тотальне, повне та всеохопне об’єднання заради того,
щоб врятувати Україну та українську націю,
ми будемо в цьому брати участь, — заявила
Юлія Володимирівна.
Як відомо, президентська монобільшість дала тріщину, її фактично не існує.
Левова частка законів не була б прийнята
без підтримки інших фракцій. У «Слузі народу» виділяють неформальні групи депутатів,
залежних від олігархів Ахметова та Коломойського.
Нагадаємо, що у 2009 році БЮТ та Партія регіонів вели переговори про створення
широкої коаліції, так званої «ширки», яку ще
називали ПРіБЮТ. Тоді поділити владу «на
двох» не вийшло.
Нинішню ймовірну коаліцію жартома уже
називають КОЗЮЛЯ. Голова фракції «Слуга
народу» Давид Арахамія заявив, що готовий до діалогу з цього питання. n

—Я

Р Е К Л А М А

ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЇ

Він прийшов у торговий центр із ножем і
сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини і кричав,
що порубає всіх, хто підійде. Один з охоронців
намагався його зупинити і отримав у відповідь
удар сокирою, зараз він у важкому стані. Чоловік підпалив відділ і кинувся тікати. У дворах
його наздогнали інші охоронці й поліцейські.
Під час затримання він ударив сокирою ще
одну людину.
37–річний затриманий був дуже п’яний.
Коли трохи протверезів, то розповів, що прийшов спеціально підпалити магазин — нібито через неприязні стосунки із директором.
Внаслідок великої пожежі завалилось крило
центру, де виставлялись промислові товари.
На щастя, загиблих нема.
«Епіцентр» відкрили менше двох місяців
тому. Він став найбільшим торговим закладом
у місті — його площа понад 5 тисяч кв. метрів.
Там працюють 77 співробітників. n

завідувача кафедри полоністики і перекладу. Вимоги: доктор філологічних наук, доцент, сертифікат про
володіння польською мовою (рівень С 1).
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакансії науково–педагогічного працівника встановлені відповідно до Положення про порядок та основні
кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні) на
посади науково–педагогічних працівників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки від
29.10.2020 р.
Перевагу буде надано претендентам, які мають публікації в журналах, що зареєстровані в наукометричних
базах Scopus або Web of Science.
Термін подання документів — один місяць з дня опублікування оголошення.
Термін проведення конкурсу — до двох місяців після
завершення прийняття документів.
м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 123 (відділ кадрів),
тел.:(0332) 244169.
(Примітка: університет житлом не забезпечує).
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Першими від COVID-19 щеплять
Президента і прем’єра
Фото eurointegration.com.ua

Міністр охорони здоров’я
Максим Степанов пояснив, що
це стане прикладом для
людей, які відмовляються від
вакцинації. Але ж проблема
не в тому, що «народ не хоче»,
а у відсутності препаратів для
щеплення! Нащо звалювати
вину з хворої голови
на здорову?

Чоловік привселюдно образив жінку.
У справу втрутився луцький міський голова
Леонід ОЛІЙНИК

ерманич автобуса, що курсує маршрутом
№ 10 в обласному центрі, принизив матір
загиблого учасника АТО. Він заявив, що
у неї фальшиве посвідчення. Після інциденту
очільник Луцької громади Ігор Поліщук доручив
профільним службам розібратися в ситуації.
Згодом волонтерка Наталія Єпіфанович повідомила, що водій попросив вибачення у мами
бійця, який віддав життя за Україну.
«Він був на могилі і дивився в очі нашому Герою. Цей урок запам’ятає надовго. Я хочу звернутися до водіїв маршруток: будьте людьми!» —
написала жінка.
Начальник управління транспорту та зв’язку
міськради Володимир Степанов повідомив, що
винуватця скандалу звільнили. n

К

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Україні за попередню добу
виявили 3 285 нових випадків коронавірусу, госпіталізували 2 159 осіб, 165 пацієнтів померли через ускладнення
COVID, одужало понад 10 тисяч
хворих. Традиційно у вихідні статистика була кращою. Чиновники
кажуть, що у вільні від роботи й
святкові дні люди не звертаються до лікарів, а тому тестувань роблять менше. Ну а ми з практики
знаємо, що медики теж мають
право на відпочинок.
Минулої неділі, наприклад,
на Волині виявили всього 59 випадків зараження. Учора зафіксували
94. Ситуація виглядає кращою, ніж
у сусідній Львівській області, де додалося 182 інфікованих, на Рівненщині — понад 100. Однак майже
щодня помирають від ускладнень
коронавірусної інфекції двоє-троє
волинян. І це не дає нам можливості почуватися безпечно, сподіватися, що загрозу подолано.
Світ захищається щепленнями. В Україні дуже багато про
це говорять, але вакцин у нас
ще нема. Спочатку людям обіця-

Водій маршрутки
попросив вибачення
у матері загиблого
Героя

В

Тим часом глава Білого Дому 78-річний Джо Байден отримав уже другу дозу
вакцини компаній Pfizer та BioNTech.

ли, що перша поставка препарату
для імунопрофілактики планується наприкінці січня. Тепер радять
почекати до середини лютого,

ніхто не знає,
« Досі
скільки доз вакцини
перепаде для волинян
і коли це станеться.

»

кажуть, що надійде 117 тисяч доз
вакцини виробництва компаній
Pfizer та BioNTech.
Уже й потішили, що записатися на вакцинацію від
COVID-19 можна буде через сайт,

інформсистему МОЗ або гарячу
лінію.
Відомо, що на місцях щеплення робитимуть мобільні
медичні бригади. На Волині таких сформовано 5: дві в Луцьку,
дві в Ковелі й одна в Нововолинську. Також в області створять
близько 60 спеціальних кабінетів вакцинації від COVID-19. Визначено, кого захищатимуть
у першу чергу — медиків, які
працюють з хворими на коронавірус, мешканців будинків
престарілих… Однак досі ніхто
не знає, скільки доз вакцини
перепаде для волинян і коли
це станеться. n

•О часи! О звичаї!

n

Годину пролежало на морозі тіло
74-річної жінки, яка померла від коронавірусу в Ківерцівській лікарні. Звідти

його відправили у морг, який виявився
замкненим. З’ясувалося, що медперсонал
та родичі не могли потрапити всередину,
бо ключі були у власниці бюро ритуальних
послуг, котра орендує ц
це приміщення.
р щ
Щ
Щоб
розібратися у ситуації, міський
голова Олександр Ковальчук
альчук
у
призначив службову переерер
вірку. І обіцяє, що жодного
ного
магазину в приміщенніі моргу відтепер не буде.

n Ринок праці

Фото dcz.gov.ua.

Безробітних побільшало,
вакансій — поменшало
Торік з проблемою працевлаштування зіткнулося 60 тисяч волинян
Євгенія СОМОВА

оронавірусний карантин
боляче вдарив по економіці і призвів до того, що
багато підприємств та організацій призупинили свою діяльність. Як результат — вивільнення працівників. Тож
торік, до обласного центру
зайнятості та його філій звернулися по допомогу 60 тисяч
волинян. Це значно більше,
ніж у 2019 році. Майже 34 тисячі громадян втратили роботу. За перший місяць 2021-го
було зареєстровано понад
12 тисяч таких, повідомив під
час пресконференції, підбиваючи підсумки діяльності
у 2020 році директор обласного центру зайнятості Роман Романюк. Їм виплатили
413 мільйонів гривень допомоги. Це майже вдвічі більше, ніж
торік, оскільки через реорганізацію різних державних структур, скорочення і вивільнення
працівників, котрі отримували
високі зарплати, збільшилася
кількість осіб, які претендува-

К

ли на максимальний розмір
фінансової допомоги у випадку безробіття.
Через спад в економіці,
зупинку підприємств, спричинену пандемією коронавірусу, та скорочення робочих
місць, суттєво поменшало
вакансій. Торік їх було лише
27 тисяч, а у 2019-му — більше 40 тисяч. Попри це, службі зайнятості області вдало-

зайнятості
« Службі
області вдалося
працевлаштувати
майже 20 тисяч
осіб.

»

ся працевлаштувати майже
20 тисяч осіб, 453 людини залучили до громадських робіт.
Найбільш дієвою була одноразова виплата із часткового
безробіття. Завдяки їй зберегли 14809 робочих місць.
43 особи отримали допомогу

на відкриття підприємницької діяльності. Це ті, хто встиг
до запровадження карантину.
Згодом усі активні програми
обласного центру зайнятості були заблоковані, а кошти
акумульовані на підтримку
безробітних. Попри труднощі,
його фахівці оперативно реагували на потреби працедавців у кваліфікованих кадрах,
скеровуючи тих, хто шукає роботу, на професійне навчання.
Торік майже 2,5 тисячі безробітних пройшли його за направленням обласного центру зайнятості. Вони здобули
затребувані на ринку праці
професії адміністратора,
агента з туризму, кравця, кухаря, кондитера, верстатника широкого профілю та інші.
До речі, рівень працевлаштування після закінчення
профнавчання досить високий — 98,8 відсотка. Пріоритетним напрямом у роботі
ОЦЗ була й організація професійного навчання безробітних
на замовлення працедавця.

Роман Романюк: «Ми виділили працедавцям понад 107 млн грн на
виплату допомоги у випадку часткового безробіття».

У 2020 році підготували 13 покоївок для санаторію «Пролісок», 23 трактористи для
п’яти сільськогосподарських
підприємств Горохівського
і Луцького районів та 11 водіїв тролейбуса для КП «Луцьке
підприємство електротранспорту». Популярною була
і така послуга, як стажування
у роботодавців із подальшим
працевлаштуванням. Пройшли його 747 безробітних
за 126 професіями і спеціальностями. Унікальною послугою Роман Романюк назвав
підтвердження результатів
неформального професійного навчання за спеціальністю

«кухар». 13 волинян, маючи
певні навички приготування
страв, склали екзамен і одержали свідоцтво фахівця 3-го
розряду. Не забували працівники Волинського обласного центру зайнятості про
профорієнтаційні послуги.
Правда, торік їх довелося перевести в онлайн. Попри це, майже 58 тисяч осіб отримали їх.
— 2020 рік був непростим.
Не хотів би назвати його чорним. Але іноді чорна смуга,
як писав Уолт Дісней, стає
злітною, — сказав Роман Романюк, висловивши сподівання на позитивні зміни на ринку
праці у 2021-му. n
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n Думки наших читачів

Як правоохоронці
«шанують» ветеранів
Шановна редакціє газети «Волинь»! Група інвалідів війни, Збройних
сил, учасників бойових дій та ветеранів звертається до вас
із великим проханням надрукувати наш лист
Фото gazeta.ua.

2008 році ми були
вкладниками ПАТ «Західінкомбанк», у той
час як колишній директор цієї
установи Богдан Гаврилишин створив кредитну спілку
«Вклад», куди нас перевели
без нашої згоди, чим порушили ст. 41 Конституції України і
Закону України № 2908 «Про
кредитні спілки» (КС), ст. 2
про добровільний вступ у КС.
Порушено також регламент,
розділ ІІІ ст.10 цього Закону,
адже ми не писали заяв на
переведення в КС, не сплачували ні вступних, ні пайових
внесків, тобто не могли бути
членами кредитної спілки. Як
пізніше виявилось, керівництво банку діяло шахрайським
методом і допустило обман,
бо законодавством України
передбачено, що у випадку
ліквідації банку Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
повертає до 200 тис. грн, а
відшкодування вкладів уже не
існуючої КС не дозволяється.
Після ліквідації «Західінкомбанку» його керівництво
і Фонд гарантування вкладів
твердо запевняли, що наші
кошти поверне спілка, бо ми
вже не вважаємося вкладниками банку, а спілка не змогла
повернути вклади, тому що
вони перераховані назад у
банк, де були викрадені його
працівниками на чолі з дирек-

У

ну грошових вкладів скаржників як вступні та пайові внески
спілки?
3. Хто і на підставі яких документів створив спільну касу
для банку та спілки?
На підставі рішення суду
Луцький міський відділ поліції призначив іншого слідчого
Маркевича Ю. Б., який слідство практично не продовжив,
а скопіював постанову про закриття провадження попередньої слідчої Юхимчук О. А. і
вдруге вже своєю постановою
30.08.2019 року закрив провадження через відсутність
складу злочину.
З огляду на таку безвідповідальність слідчих Луцького
міського відділу поліції до виконання своїх обов’язків та неповагу до нас, ветеранів, людей
поважного віку (від 70 до 83

От ми і вирішили переговорити
з процесуальним прокурором
Луцької місцевої прокуратури
Приймаком М. М., який безпосередньо проводить процесуальне керівництво нашого
провадження.
Приймак М. М. повідомив,
що ця справа не має перспективи. Він вважає, що нас перевели в КС за мовчазної згоди
(нова юридична норма?), тому
захищати нас, щоб суд визнав
(поновив) вкладниками банку,
він не буде. Після такої заяви
процесуального прокурора
можливо таке, що ми матимемо ще і 4–го, 5–го або й 6–го
слідчого. От тільки ходити до
них вже не маємо сил, а неповернуті вклади украй потрібні
на ліки, хірургічні операції та
захист від коронавірусу. І все
ж сподіваємося, що ця справа

вклади украй потрібні на ліки,
« Неповернуті
хірургічні операції та захист від коронавірусу.

«Скільки років із нас ще будуть знущатись?»

тором, який перебуває у розшуку.
Із цього моменту і почалися наші страждання. Ми звернулись до Головного управління Національної поліції в
області, і лише 6 січня 2016
року дочекалися відкриття
кримінального провадження
№ 1201603001000000065 з
приводу визнання нас вкладниками «Західінкомбанку» та
повернення вкладів. Однак
слідство було проведено поверхово старшою слідчою

Юхимчук О. А., яка 30.05.2017
року своєю постановою закрила провадження у зв’язку з
відсутністю складу злочину. За
нашим зверненням Луцький
міськрайонний суд постанову
слідчої скасував. Окрім того,
зобов’язав Луцький міський
відділ поліції продовжити досудове слідство і при цьому
з’ясувати такі факти:
1. Хто дав вказівку переводити вклади скаржників без
згоди останніх із банку в КС?
2. Хто перерахував части-

»

років), ми вдруге звернулись завдяки вашій авторитетній
до міськрайонного суду, який газеті стане відомою прокууважно розглянув скаргу і вдру- рору області Тимчуку В. В., наге скасував постанову Марке- чальнику Головного управління
вича Ю. Б. Наразі призначено поліції області Крошку Ю. О.,
третього слідчого Грешту О. С., котрі візьмуть це питання на
який має намір продовжити контроль, і слідство буде заслідство і нарешті передати об- вершено, а обвинувальний
винувальний висновок до суду. висновок нарешті передадуть
Але воно триває вже 5 років (!). у суд.
З повагою
1. Корецький І. Т., заступник голови обласної організації інвалідів війни та Збройних сил, інвалід ЗС.
2. Баюк Ю. М., інвалід війни.
3. Овсенюк А. Ф., інвалід війни.
4. Лизун В. В., ветеран, живе з електрокардіостимулятором.
5. Ковалюк Л. С., ветеран, інвалід по зору.
6. Козярчук В. Я., ветеран, інвалід загального захворювання.
7. Самчук Р. О., ветеран, інвалід загального захворювання.
8. Бородай Л. П., ветеран.
9. Жидкова Г. І., ветеран, інвалід загального захворювання.
10. Тихальська В. Є., ветеран.
11. Уляницька Л. Є., ветеран. n
Р Е К Л А М А

n Проблема

Чи стане Луцький замок
привабливим для туристів?
Хочемо почути з цього приводу думки чиновників, місцевих депутатів, краєзнавців
и, корінні жителі обласного центру, прочитали у
«Волині» статтю «Аби замок Любарта вражав не тільки на
200–гривневій купюрі» і хочемо
доповнити її, порушити й інші питання, пов’язані з цією пам’яткою
та її територією…
Хочеться через газету висловити вдячність меру Ігорю Поліщуку
за підтримку і відновлення будинку
на вулиці Плитниця, 2–Б, що стало
гарною спільною справою для влади і мешканців приміщення. Життя
доводить, що в основі будь–якого
успіху завжди лежить щире бажання зробити щось добре. Минали
роки, змінювалися владні команди, але до нашого дому руки ні в
кого не доходили. А все через те,
що це потребувало великих коштів.
Взявся за справу новий молодий,
енергійний мер, за якого ми проголосували, і довів справу до кінця. Наш дім став гарним, як нова
копійка.
А ось навпроти нашого будинку на вулиці Плитниця, 7 знаходиться в аварійному стані історична пам’ятка XVIII століття. На

М

ті часи цей житловий будинок чи
не найбільший у цьому районі. Він
колись був оточений зеленню,
мав два поверхи з тильної сторони та внутрішній дворик. Оповиті
загадкою підвали цієї садиби, які,

свідомо
« Будинок
доводиться до краху
його горевласником,
а дирекція заповідника
просто на це закриває
очі.

»

можливо, залишилися від давньої споруди. На жаль, склепіння
руйнується, навіки ховаючи від
нас таємниці древнього Лучеська. Будинок свідомо доводиться
до краху його горевласником, а
дирекція заповідника просто на
це закриває очі. До речі, він всупереч чинному законодавству був
приватизований та перепроданий
у 2006 році.
Українські закони регулюють

порядок і визначають заходи щодо
збереження та захисту пам’яток.
Однак ось ця, на Плитниці, 7, вмирає. Донедавна вона слугувала
сміттєзвалищем. Щоправда, сміття прибрали, сховавши його у…
кімнатах аварійного приміщення.
Кажуть, є намір облаштувати в цьому будинку готель. І це не дивно,
адже ж не так давно прийшла в
свіжі голови наших депутатів думка
про створення готелю у Стировій
вежі замку Любарта.
Шановна редакціє, велике
прохання до вас: хочемо почути з
приводу порушених питань думки
чиновників від влади, місцевих депутатів, за яких ми проголосували
на виборах. А вам, журналісти, бажаємо творчих удач у праці, щастя, здоров’я. Нехай кожен новий
випуск газети буде святом! Слава
Україні!
Щиро вдячні
мешканці будинку,
що на вулиці Плитниця, 2-Б,
Макарчук І.О, Покальчук О. А.,
Коробчук О.Є., Макарчук І.В.,
Михась І.М, Мельничук І.К,
Киричук Л. А. n

ПОДЯКА
Вельмишановний
Сова Анатолій Ігорович!
Висловлюю вам, талановитому лікарю–офтальмологу від Бога, щиросердечну
подяку за успішно проведену операцію з
видалення катаракти.
Усе життя буду вдячна вам за ваші
«золоті руки», за те, що знову побачила цей
такий чудовий, барвистий і прекрасний
світ в усіх його яскравих і багатогранних
кольорах.
Бажаю вам і надалі розквіту вашого таланту, невичерпного джерела добра і енергії для такого відданого служіння людям,
здоров’я, щастя, здійснення мрій і бажань,
віри, надії, любові, Божого благословення і
Господньої благодаті.
З великою повагою і вдячністю
Людмила ЛАЗАРЕНКО-ШТИКАЛО,
депутат Володимир-Волинської
районної ради, помічник-консультант
народного депутата України
І.Г. Кириленка.

ПРОДАМ
стіл-тумбу під телевізор,
б/в, світло-сірого кольору,
в хорошому стані.
Тел. 0508886086.
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Ористлава СИДОРЧУК:
«Пройшла пішки багато сіл свого
округу, тому про проблеми людей
знаю з перших уст»
Фото з особистого архіву Ористлави СИДОРЧУК.

В Україні продовжується запит на нові обличчя у
владі. Не виняток і волинський парламент, однією
з представників якого є доктор економічних
наук, доцент, професор кафедри державного
управління Львівського регіонального інституту
державного управління Національної академії
державного управління при Президентові України
Ористлава Сидорчук. Перше запитання, яке
напрошувалося під час зустрічі: чому львів’янка
вибрала депутатство на Волині?

«НАМАГАЮСЬ
РЕПРЕЗЕНТУВАТИ
НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
ВОЛИНЬ ЯК ТУРИСТИЧНУ
ПЕРЛИНУ»

Алла ЛІСОВА

«СВІЙ ПОТЕНЦІАЛ
ХОЧУ СПРЯМУВАТИ
НА РОЗВИТОК КРАЮ»

— Що спонукало мене поборотися за депутатський мандат на Волині? — усміхається
пані Ористлава. — Була дилема: куди йти — Львів чи Волинь? Рішення приймала без
особливих вагань, адже на Волині народилася, виросла, тут
проживають родина, друзі.
Часто не лише відвідую їх, а й
знаю проблеми та особливості краю. Тому свій потенціал,
зокрема і науковий, вирішила спрямувати на розвиток
Волині — це моя соціальна
відповідальність перед земляками. Якщо ж чую закиди про
те, чи зможу вчасно добиратися, наприклад, на засідання постійної комісії, то з цим
проблем нема, я людина мобільна, а також усе ретельно
готую заздалегідь, щоб встигати всюди. А час у дорозі використовую для обдумування
планів, структурування думок.
Спонукали до такого рішення
і союзянки, а найбільше голова ВГО «Союз українок» Ореслава Хомик та очільниця Володимир-Волинського осередку
Віра Чайковська, які свого часу
працювали в радах різних рівнів й охоче діляться досвідом.
— Пані Ористлаво, чому
обрали постійну депутатську
комісію з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків
та інвестицій?
— Вважаю, що наша область має хороші перспективи для міжнародної співпраці
та залучення іноземних інвестицій. Робота саме в цій комісії дає можливості реалізувати
проєкти не лише в економічній, а й у культурній, спортивній сферах. Ми зобов’язані
підняти на значно вищий рівень розвитку свій прикордонний край, поглибити взаємини
з Польщею та іншими країнами. Наша комісія уже веде
певну підготовку для активізації діяльності Агенції регіонального розвитку Волинської
області. Волиньраді запропоновано увійти до складу співзасновників. Маємо робити
ставку на мережеву співпрацю
публічного, приватного та неурядового секторів у частині

транскордонного співробітництва, надання консультаційної
підтримки органів місцевого
самоврядування у написанні
проєктів та залученні грандів.
Звісно, на місцевому рівні
не вдасться вирішити проблему відновлення інвестиційної
привабливості України, проте
можна докласти зусилля для
покращення інфраструктури
пунктів пропуску на українсько-польському та українсько-білоруському кордонах,
адже саме вони є візитівками
держави. Потребує стратегічного напрацювання програма
транскордонного співробітництва «Польща — Україна — Білорусь». Важливо дати поштовх
розвитку індустріальних парків,
залучивши не лише закордонних, а й українських інвесторів.
Адже світовий локдаун показав, що в першу чергу слід опиратися на власні сили.
«БУТИ ГРОМАДЯНКОЮ
В ДОМІ І МАТІР’Ю
В СУСПІЛЬСТВІ»

— Як плануєте підтримати жіноче підприємництво, на чому наголошували
не раз?
— Більше 10 років веду активну громадську діяльність
у жіночій організації, куди
мене залучила мама. Нині є
референткою зі зв’язків з органами публічної влади та релігійними організаціями Всеукраїнської громадської організації «Союз українок», яка має
понад 100-літню історію. Засновниця і перша голова Союзу
українок у 1917-му Олена Рудницька казала: «Українко, будь
громадянкою в домі і матір’ю
в суспільстві» — і мені імпонує
ця позиція.
Ми прагнемо зберегти
українські традиції, звичаї,
виховати на них молодь і зміцнювати незалежність держави. А ще — дати жінкам упевненість у житті — не боятися
засновувати бізнес, будувати
громадянське суспільство
і водночас виховувати дітей.
Аби підтримати і дати поштовх
тим, хто прагне займатися
підприємництвом, але сумнівається у власних силах, маю
на меті ініціювати навчання.
— Це непросте завдання — ефективно нести ці важкі пласти: викладач, науковець, союзянка, мама, під-

належної їм земельної ділянки.
У нашому регіоні — непроста екологічна ситуація. Восени всі громади потерпають від
диму, спричиненого спалюванням листя. І хоча селяни розуміють, що це шкідливо для довкілля, але не мають альтернативи,
де його дівати. Тобто, вона є,
але відсутня воля місцевої влади дбати про утилізацію органічних відходів. Познайомилася
із підприємцем, який якраз тим
займається, і його досвід необхідно впроваджувати в області.

«Я – львів’янка з волинською душею».

приємець і депутатка. Пані
Ористлаво, як вам це вдається?
— Часто згадую свою маму
Ніну Володимирівну Гук, яка
теж була депутаткою облради
і є для мене взірцем жінки, що
зуміла поєднати професійний
розвиток і виховання дітей. Хоч
жартую, що частіше батьків
бачила на шпальтах газет, ніж
удома, вони встигали скрізь
і в області були відомими, авторитетними людьми. Відчула
це під час передвиборчої кампанії, коли люди добрими словами згадували батька Григорія
Мартиновича, який працював
в обласному управлінні сільського господарства, головою

у Львівському регіональному інституті державного управління,
де готуємо магістрів публічного управління. І тому для мене
природно спілкуватися з держслужбовцями, працівниками
органів місцевого самоврядування — я навчаю мерів міст,
працівників районних та обласних адміністрацій.
Звичайно, пріоритетною
для мене є роль мами, адже виховую сина-студента та доньку-третьокласницю. А успіхи
дітей надихають.
— А які звернення вже отримали від виборців?
— Перед виборами мала
багато зустрічей із мешканцями десяти громад нашого

робити ставку на мережеву співпрацю
« Маємо
публічного, приватного та неурядового секторів
у частині транскордонної співробітництва,
надання консультаційної підтримки органів
місцевого самоврядування у написанні проєктів
та залученні грандів.

»

колгоспу, очолював Устилузьку міську раду та, як і мама,
обирався депутатом облради.
Тому напружена громадська
діяльність для мене не є чимось новим, і всі мої кроки є
логічними. Під впливом батьків
почала цікавитися політикою
більше, й для моєї сім’ї рішення йти в депутати не стало несподіванкою. Досі намагалася
досягти результатів у науці, захистити докторську дисертацію
перш за все. 19 років працюю

п’ятого округу. Пройшла пішки
багато сіл, тому знаю їхні проблеми. Найбільш болючою є
погана якість доріг, через що
людям складно добиратися
в лікарню, на роботу тощо.
Потребує вирішення питання
сільської медицини, особливо зараз гостро відчувається
потреба в медичних послугах,
які відсутні у віддалених селах.
Звертаються сім’ї учасників
АТО/OOC, які не можуть отримати відповідного статусу або

— Пані Ористлаво, знаю
про вашу велику зацікавленість культурно-мистецьким
життям, діяльністю музеїв,
церков. Як депутат будете
«пробивати» свої напрацювання у цьому напрямку?
— Наш край варто розвивати в туристичному плані, адже
ми маємо прекрасні музеї. Водночас є об’єкти, які потребують
підтримки: Володимир-Волинський історичний музей, музей-садиба В’ячеслава Липинського у Затурцях. Часто буваю
в нашому музеї Стравінського,
де успішно функціонує музична школа на чолі з великим
ентузіастом своєї справи Володимиром Терещуком, який
нещодавно висловив прохання
щодо оновлення музінструментів у клас бандури. Ініціюватиму, аби Устилуг і Затурці були
включені в туристичний маршрут Волині.
— Ви подавали ідеї щодо
відзначення 150-річчя від
дня народження нашої славної землячки Лесі Українки?
— Я — львів’янка з волинською душею, тому не можу
стояти осторонь такої вагомої,
почесної справи. Оскільки мені
як союзянці доводиться спілкуватися з нашими посестрами з Канади, то знаю, що в них
є велике прагнення налагодити тісну співпрацю з музеєм
Лесі Українки в Колодяжному.
Вони готові популяризувати
поетесу за кордоном, публікувати матеріали про її життя
та творчість. Наразі через відсутність сайту це неможливо
зробити. Ініційовано провести міжнародну конференцію
спільно зі Світовою федерацією українських жіночих організацій, яка об’єднує 27 спільнот
із 17 країн на 4 континентах
з центральним офісом у Канаді. Це хороша можливість репрезентувати на міжнародній
арені наукові напрацювання
та водночас Волинь як туристичну перлину. В рамках цього
заходу львівська мисткиня Тетяна Знак, з якою реалізували
багато культурних проєктів,
представить колекцію стилізованого Лесиного одягу.
Це має стати родзинкою свята. До слова, великий кількарічний проєкт, який втілювали
союзянки завдяки Тетяні Знак
та іконописиці Софії Білик, —
це виготовлення на високому
мистецькому рівні в стилі козацького бароко сакральних
речей — хоругов та плащаниць
для церкви Пресвятої Богородиці на острові Хортиця. Радію, що такі ж хоругви є в монастирському храмі у Володимирі-Волинському та рідній
церкві в Устилузі. n
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Поліцейський нарубав дров
бабусі та роздобув телевізор
Жінка звернулася до правоохоронця за поміччю,
бо син пиячить

Фото Володимир-Волинського райвідділу поліції.

Сергій ВИШЕНЬКА

опомоги в Олександра
Дем’яненка попросила
82–річна мешканка села
Микитичі Володимир–Волинського району, аби провів з її
сином профілактичну бесіду,
бо той регулярно п’є. Прибувши за місцем проживання старенької, офіцер поліції
застав заявницю саму в холодній хаті. Аби хоч якось допомогти бабусі, він нарубав
дров, щоб було чим розпалити грубку.

Д

У Володимирі планують мати
комунальні маршрутки
Міська влада обговорювала це питання на нараді
з перевізниками
Оксана КОВАЛЕНКО

ер Володимира–Волинського Ігор Пальонка запропонував розглянути варіант купівлі комунального транспорту. Про це інформує сайт міськради.
Йшлося, зокрема, про два нові автобуси, щоб мати можливість закривати проблемні маршрути. Озвучили й те, що всі
три німецькі автобуси, передані як гуманітарна допомога,
поламані, а на їхній ремонт потрібні чималі гроші. При цьому списати транспорт на металобрухт не мають права, бо ж
«допомога». Також за результатами наради планують приймати пропозиції щодо укладення пільгових договорів. n

М

Підпалював 10 разів...
свій будинок
Сусіди нарікають, що живуть, як на пороховій
бочці: бояться заснути вночі й згоріти заживо
Олена КУЧМА

Володимирі–Волинському 30 січня на вулиці Коцюбинського чоловік вчинив, як свідчать сусіди,
уже 10–й підпал власного помешкання.
За словами місцевих жителів, громадянин пенсійного віку зносить до своєї оселі сміття з усього міста,
складає біля дому, щодня його підпалює, та ще й часто
робить те саме із будинком, у якому мешкає. Будівля ж
поділена на кілька квартир, тому мешканці бояться за
власне життя та оселю. Тому й просять владу повпливати
на ситуацію. n

У

« Прибувши
за місцем
проживання
старенької, офіцер
поліції застав
заявницю саму
в холодній хаті.

Коли правоохоронець зрозумів, що старенькій нема чим розпалити
грубку, вирішив cам нарубати дров.

»

Пенсіонерка розповіла
правоохоронцю, що давно
вже зламався телевізор, а
коштів на ремонт нема: син
усе витрачає на алкоголь.
Наступного дня Олександр
Дем’яненко разом зі своїм
колегою капітаном поліції Андрієм Коколюком привезли
бабусі телевізор, а із сином
жінки провели профілактичну
бесіду. Він пообіцяв надалі доглядати за мамою та змінити
свою поведінку.
Нині Олександр Дем’яненко постійно відвідує цю сім’ю.
Помітив, що ситуація поступово покращується: син тверезий, у хаті тепло, повідомляє
Володимир–Волинський відділ поліції. n

У Нововолинську чоловік
і жінка отруїлися чадним газом
До помешкання з’їхалися всі екстрені служби:
101, 102, 103, 104
Сергій ВИШЕНЬКА

Нововолинську в 15–му мікрорайоні двоє мешканців
квартири отруїлися чадним газом: під час сніданку
обоє відчули запаморочення й почали блювати.
Газівники опломбували джерело і причину нещасного
випадку — водонагрівну колонку. Як зауважив офіцер
поліції Віктор Циплаков, витяжну трубу без будь–яких
дозволів і погоджень колишні господарі вивели у вікно на
кухні. Причини інциденту з’ясує газова служба. Медики
зі «швидкої» надали потерпілим допомогу. Від госпіталізації вони відмовилися. n

У

За словами Олександра Дем’яненка, після втручання поліцейських
ситуація у родині значно покращилася.

n Кримінал

Посадовці копальні
відповідатимуть за злочин
Прокуратура Волині скерувала до суду
обвинувальний акт у розслідуваному
слідчим управлінням Головного
управління Нацполіції в області
кримінальному провадженні з приводу
того, що службові особи відокремленого
підрозділу «Шахта №9 «Нововолинська»
у складі організованої групи заволоділи
чужим майном в особливо великих
розмірах

Фото finbalance.com.ua.

Наталія МУРАХЕВИЧ

становлено, що виконувач обов’язків
директора шахти, головний інженер, начальник дільниці технологічного комплексу і бригадир відділу служби охорони державного підприємства упродовж травня — липня
2020 року вносили у товарно–транспортні
накладні неправдиві відомості про продаж вугілля значно меншої ваги від фактично завантаженої. Таким чином, відпустивши понад 53
тонни твердого палива поза бухгалтерським
обліком, вони заволоділи майном шахти та

В
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Відпустили понад 53 тонни твердого палива поза
бухгалтерським обліком.

завдали шкоди державному підприємству
«Волиньвугілля» в розмірі понад 106 тисяч
гривень.
Окрім того, задокументовано одержання
директором шахти та головним інженером у
липні 2020 року неправомірної вигоди в розмірі 67 700 гривень за відпуск вугілля фізичній
особі–підприємцю поза обліком держпідприємства та за зниженою ціною. n

Підшуковував молодих дівчат
у селах області
Поліцейські припинили незаконну діяльність
сутенера, який організовував надання сексуальних
послуг
Олена КУЧМА

ля інтимних утіх за гроші 25–річний житель Іваничів
«вербував» дівчат віком від 19 до 25 років переважно із сіл області. Правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем його проживання та вилучили
речові докази по справі. Всього поліцейські задокументували декілька фактів здійснення громадянином протиправної діяльності. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Санкція
відповідної статті передбачає позбавлення волі на строк
від чотирьох до семи років. Триває слідство. n

Д

39 медиків княжого міста
погодилися вакцинуватися
від коронавірусу
Йдеться про попередню усну згоду лікарів
Ірина КРАВЧУК

Володимирі–Волинському готові зробити щеплення від ковіду 39 медпрацівників: 29 — у територіальному медичному об’єднанні та 10 — у центрі первинної медичної допомоги. Як повідомляв раніше міністр
охорони здоров’я Максим Степанов, такі ін’єкції в Україні
почнуть робити в кінці лютого. n

У
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У власній квартирі
в пожежі загинула
лучанка
91-річна жінка, ймовірно, задихнулася чадним
димом
Тетяна МЕЛЬНИК

лютого в Луцьку в чотириповерховому будинку
на проспекті Грушевського в пожежі загинула жінка.
Про смерть лучанки повідомили в обласне управління ДСНС поліцейські.
У квартирі виявили тіло громадянки 1930 року народження. Загибла була власницею помешкання. Рятувальників на місце пожежі не викликали. Ймовірною
причиною трагедії підозрюють необережне поводження
з вогнем бабусі. n

1

Нелегальний мігрант
підлягає видворенню
Учора співробітники відділу боротьби
зі злочинами, пов’язаними із торгівлею
людьми, Головного управління Національної
поліції у Волинській області виявили у Луцьку
громадянина Республіки Узбекистан, котрий
перебував на території нашої країни незаконно,
із порушенням законодавства про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства
Анна ПАВЛОВСЬКА

У книзі Антон Кривицький постає як мудрий політик і добрий господарник, люблячий батько і дідусь.

Життя маленькому Антону
врятував військовий
У Луцьку в обласній
бібліотеці імені Олени
Пчілки презентували
книгу про багаторічного
міського голову
Євгенія СОМОВА

к з’ясувалося, він не виконав попереднє рішення державної міграційної служби про примусове повернення на батьківщину та близько трьох
років нелегально проживав на території України. Оперативники склали на нього адміністративний протокол
за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного
проїзду через територію держави) Кодексу України про
адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф
у розмірі від 1700 до 5100 гривень. Нелегала передали
спеціалістам управління державної міграційної служби
у Волинській області для прийняття рішення про видворення за межі України із забороною в’їзду. n

Я

Вітаємо!
Цими днями відзначив свій 55-й рік
народження головний редактор газети
«Луцький замок»
Віктор Іванович ТРОФИМЧУК.
Шановний Вікторе
Івановичу! Хочемо
побажати Вам
словами Ліни
Костенко:

Простору
простору
простору
і щоб ніяких травм
і чогось такого
простого
як проростання
трав
і чогось такого
дивного
як музика без
блазенств
і слова
хоча б єдиного
що має
безсмертний сенс.
Щиро — друзі з «Газети Волинь».

нтон Кривицький на цій
посаді був з 1987-го
по 1991-й, до проголошення суверенітету України. Вже чотири роки, як його
немає, але він живе у пам’яті
рідних, друзів, соратників,
мешканців міста, яке любив,
для якого працював. Антон
Федорович багато зробив
задля соціально-економічного розвитку Луцька. Він жив
його проблемами і перспективами, чудово орієнтувався
у багатопрофільному господарстві обласного центру Волині і був справжнім господарем міста, авторитетом для
підлеглих. На цьому наголошували соратники, друзі під
час презентації книги «Антон
Кривицький і Луцьк. Переплетені долі».
Спогадами поділилися
рідні, які найкраще знали Антона Федоровича, і навіть опоненти, котрими у ті непрості
1990-ті роки були представники націонал-демократичного
середовища, зокрема член

А

Української Гельсінської спілки Геннадій Кожевников.
— Він представляв владу
під час перехідного періоду.
На нього йшов тиск з усіх боків: нашого, обкому партії, —
розповідав. — Ми не входили
в його становище, а тому було
багато дискусій. Але він був
одним з небагатьох керівників у місті та області, з котрим
представники націонал-де-

Кривицьких
« Родину
виселили під час
операції «Вісла»
на Одещину. Але там
вона не прижилася,
і перебралася
на Волинь.

»

мократичного середовища
могли говорити напряму,
допомагав нам брати участь
в акціях, які відбувалися в
Києві та Луцьку, — виділяв
транспорт, надавав приміщення.
Вражаючий епізод із життя Антона Кривицького розповіла донька його близького
друга Юрія Ольхового поетеса і доцентка Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка Ольга

Сухомлин, котра теж долучилася до видання книги як
літредактор. Історію його щасливого порятунку вона почула, як то кажуть, із перших уст.
Антон Федорович мало кому
розповідав її. Може, тому, що
то болючі рядки його біографії,
біографії багатьох холмщаків.
Родину Кривицьких виселили з рідної домівки під час
операції «Вісла» на Одещину.
Але там вона не прижилася,
тож вирішила перебратися
ближче додому, на Волинь.
Мама з маленьким Антоном,
загорненим у ковдру, їхала на даху поїзда, бо місця
у вагоні не вистачило. А в ті
часи промишляли бандити.
Нападали на потяги, щоб поживитися нехитрим крамом
переселенців. Тож один із них
закинув гак на дах і підчепив
ковдру з маленьким Антоном.
Мама вхопилася за неї, тягнула до себе з усіх сил, а грабіжник — до себе. На щастя, у поїзді їхали військові. Зачувши
голосіння жінки, один із них
вистрілив у бандита. Це врятувало дитину.
Зазначимо, що книга про
харизматичного мера створювалася 1,5 року, і вийшла
у видавництві ПП «Волинська
друкарня» накладом 500 примірників. n

n У номер!

17 «рогатих» перефарбують
у червоно-білий колір
У Луцьку запланували
брендування старих
тролейбусів
Тетьяна МЕЛЬНИК

иконком міської ради
уже оголосив тендер
на пошук виконавця рои
біт. Пропозиції прийматимуть до 11 лютого.
Очікувана вартість зааь
планованого становить
195 тисяч гривень.
Як йдеться в тендерній
й
документації, виконком
м
замовляє послугу з фар--

В

бування та брендування тролейбусів у рамках реалізації
проєкту «Використання екологічних і розумних технологій у системі громадського
транспорту міста Луцька»
програми «Сталий розвиток
громад через партнерські
проєкти — Nakopa 2018», що

фінансується Федеральним
міністерством економічного
співробітництва та розвитку
Німеччини через Engagement
Global gGmbH/Сервісна служба «Міста в єдиному світі».
У рамках цього проєкту
в обласному центрі перефарбують та брендують 17 старих
«рогатих» 1983–2008 років випуску.
Роботи з оновлення дизайну тролейбусів переможець тендеру має виконати
до 15 квітня. n
Фото lutskrada.gov.ua.

Луцьком курсуватимуть тролейбуси-близнятка.
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n Добра справа

n Пульс тижня

Маєш вільний час?
Гайда в майстерню!

Хірурги врятували
волинянину ногу
від ампутації

Проєкт парафії Преображення Господнього УГКЦ села Положеве
Ковельського району отримав підтримку на конкурсі мінігрантів програм
з активізації соціального служіння
Фото caritas-volyn.com

Євгенія СОМОВА

вістку про це радісно зустріли
його ініціатори. Адже з’явилася
можливість реалізувати мрію —
відкрити при церкві майстерню.
За грантові кошти, отримані від всеукраїнської програми «Підвищення
соціальної відповідальності парафій
та їх участь у житті громад», обласний благодійний фонд «Карітас —
Волинь» закупив обладнання та матеріали для майстерні, зокрема,
лазерний верстат і фанеру. Все це,
завітавши у парафію, передав отець
Володимир Кметь. Організатори ініціативи подякували міжнародному
благодійному фонду «Карітас Україна» та відділу соціального служіння
УГКЦ за підтримку і можливість її реалізувати.
За словами авторів проєкту
«Майстерня лазерної порізки та гравіювання «Фанерка», він нині особливо актуальний. Адже сільські діти
не мають змоги відвідувати технічні
гуртки, знайомитися із сучасним
устаткуванням, яке використовується на виробництві. Тож ця ініціатива відкриє нові можливості для
них, а також молоді, яка проживає
у Положевому та навколишніх селах. Головне її завдання — створити простір для ознайомлення дітей
із сучасними досягненнями у галузі
лазерної порізки та гравіювання матеріалів.
Майстерня, яку вирішили назвати «Фанерка», працюватиме тричі
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Допомогли чоловікові лікарі
відділення інтервенційної
радіології Ковельського МТМО
Власта КРИМСЬКА

Зволікання зі зверненням до спеціалістів могло завершитися для пенсіонера втратою нижньої кінцівки. До медиків
він прийшов, коли кожен крок став супроводжуватися значними болями, почорнів палець на правій нозі та посиніла
гомілка. Лікарі встановили невтішний діагноз: гангрена. Чоловіку загрожувала
ампутація. Команда судинних хірургів у
складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила зробила пацієнту стегново-підколінне алошунтування (уражену судину замінили штучною
(протезом) для відновлення кровотоку
в нозі). Завдяки успішно проведеному
оперативному втручанню кінцівку вдалося врятувати і вже за декілька днів чоловіка виписали з лікарні. Пацієнт пішов
додому, як кажуть, на своїх двох. n

«Розщедрився»
на хабар — і поплатився
Цими днями співробітники
управління патрульної поліції на
вулиці Незалежності у Ковелі
за порушення правил безпеки
дорожнього руху зупинили
автомобіль «Hyundai». За кермом
був нетверезий 43-річний
місцевий житель

Діти виготовляють вироби із дерева у школі столярства, яка діє при парафії,
а відтепер матимуть змогу працювати й у майстерні.

яку вирішили
« Майстерня,
назвати «Фанерка»,
працюватиме
тричі на тиждень
на території сільського
храму у спеціально
обладнаному
приміщенні.

»
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на тиждень на території сільського
храму у спеціально обладнаному
приміщенні. Організатори запевняють, що для цього є все необхідне: обладнання, матеріали, волонтери, котрі готові співпрацювати і головне —
бажання дітей вчитися, виготовляти
корисні речі. Тож, думається, батьки
юних парафіян храму Преображення
Господнього будуть вдячні отцю Богдану Іващуку та організаторам проєкту за хорошу справу. n

А

Іван ПЕТРУК

одій тричі відмовився пройти тест
на вміст алкоголю в крові, повідомляє сектор комунікації поліції
Волинської області. А щоб уникнути відповідальності за керування транспортом
у стані сп’яніння, він запропонував правоохоронцям хабар — 10 тисяч гривень.
На місце прибула слідчо-оперативна
група Ковельського районного управління поліції. Факт надання неправомірної
вигоди зафіксували, гроші вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Порушнику «світить» покарання у вигляді штрафу від 17 до 68 тис. гривень,
обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на такий
самий строк. Загалом за минулу добу співробітники поліції виявили 13 водіїв, котрі
керували транспортом у стані сп’яніння. n

В

До підопічних
добиратимуться
на новеньких велосипедах
Соцпрацівникам Вишнівської ТГ
Ковельського району подарували
двоколісний транспорт
Євгенія СОМОВА

х у громаді 12. Донедавна більшість з них
користувалися власними роверами. Доставляли з їхньою допомогою товари підопічним, котрі живуть далеченько один від
одного, у віддалених кутках сіл, виконували
замовлення. Але транспорт, на якому долали
кілометри бездоріжжя, швидко зношувався. Тож звістка про новенькі велосипеди, які
їм придбали завдяки співпраці народного
депутата України Ігоря Гузя з фондом Ігоря
Палиці «Тільки разом», втішила їх. Жінки дякували помічникові-консультантові парламентаря Андрію Бокочу, котрий доставив їх.
За словами голови Вишнівської сільської ради Віктора Сущика, новенькі ровери полегшать роботу соціальних працівників, які обслуговують людей похилого віку,
і дадуть їм можливість якісніше надавати
послуги. n

Ї

Дернівська сільська рада ухвалила рішення №25/6 від 12.06.2020 р., яким надано дозвіл Кичалюкові Василеві Миколайовичу на розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель площею 0,1256 га на вулиці Першотравневій в
селі Дерно Луцького району Волинської області.
Пропозиції щодо розроблення детального плану території подаються в сільську раду в письмовій
формі протягом місяця від дня опублікування за адресою: 45260, Волинська область,
Луцький район, село Дерно, вул. Незалежності, 73В, тел. 9-31-42.

n Рецепти народної медицини
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n Резонанс

І застуду лікує,
й тиск нормалізує

Фото із фейсбук-сторінки санаторію «Дачний».

Цілющі властивості чорного кмину
(його ще називають чорнушкою),
відомі з давніх пір. Насіння цієї
рослини є коморою багатьох
корисних для організму речовин
Марія КАЩУК

народній медицині використовують
листя, насіння та олію з насіння чорного кмину (на фото). Цінність цієї
сировини описав ще Авіценна у своїй праці
«Канон лікарської науки», визнавши її дуже
помічною при захворюваннях шлунково–
кишкового тракту, дихальної, сечостатевої
та серцево–судинної систем, а також для
підвищення захисних сил організму.
Для лікування застуди, застійних процесів при захворюванні верхніх дихальних
шляхів і виведення мокротиння необхідно відварити 1 чайну ложку чорнушки у
2 склянках молока і додати пів чайної ложки харчової соди. Випити теплим упродовж дня.
Для нормалізації артеріального тиску
візьміть 1 чайну ложку насіння чорного
кмину і розітріть на порошок. Залийте
його 250 мл окропу, остудіть настій. Приймайте щодня натщесерце разом із зубочком часнику.
Якщо турбує нежить, можна підсмажити чорнушку на сковорідці, зробити тампон, загорнувши насіння в марлю чи лляну тканину, і ввести його теплим в одну, а
потім в іншу ніздрю на 5 хвилин. Процедуру слід робити протягом дня 4-5 разів.
При гаймориті радять закапувати в ніс
олію чорного кмину або відвар з потовченого насіння: пів чайної ложки на чверть
склянки води. Варити на водяній бані 30
хвилин, остудити, процідити через кілька
шарів марлі. Закапувати в ніс теплим по
2-3 краплі 4-5 разів на день.
Для лікування сечокам’яної хвороби
треба приготувати відвар з 1 столової
ложки насіння і 0,5 літра води. Як вистигне, змішати його з 2 столовими ложками
меду і пити протягом дня. Один тиждень
лікуємося, наступний — перерва. Курс —
6 місяців.
Від прищів і вугрової висипки рекомендують протирати обличчя водним
настоєм насіння або олією чорного кмину. Також можна потовчену на порошок
чорнушку змішати з яблучним або винним оцтом у пропорції 2:1 і прикладати
до проблемних зон на шкірі. n

У

n Тільки факт

6 сучасних спеціалізованих
автомобілів, оснащених апаратами
ШВЛ та іншим обладанням для
проведення реанімаційних заходів,
отримали цими днями бригади
Волинського обласного центру
екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф.
Транспортні засоби закупили за кошти
Національної служби здоров’я, що були
виділені у рамках «ковідного пакету». По
одному реанімобілю одержали відділення
Нововолинська та Ковеля, решта
передані луцьким медикам.

«У «Дачному» ми відчули, що не самотні у своїй біді», – кажуть матері.

Арсеній Майданець 14 років бореться за своє здоров’я.

«Мій син молиться, щоб санаторій,
де його поставили на ноги, не закрили…»
Цими днями до редакції
нашої газети надійшло кілька
стривожених телефонних
дзвінків від матерів, хворі
діти яких потребують
довготривалої фахової
реабілітації. Жінки б’ють на
сполох: «Чому не видають
путівок у «Дачний»? Невже й
справді послуги оздоровниці
стануть платними?»

перебування
« Після
у санаторії завжди
є помітні зрушення на
краще. Тож як можна
відбирати єдиний шанс
поліпшити життя наших
дітей?!

»

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«ПРИЙДЕМО НА КИЇВСЬКИЙ
МАЙДАН ІЗ ДІТЬМИ
В ІНВАЛІДНИХ ВІЗОЧКАХ!»

Десятки разів доводилося писати про санаторій, що розташований у чудовій місцині неподалік
Луцька, — в селі Жабка Ківерцівського району. Спочатку спільно з
батьками ми «воювали» за те, щоб
до нього проклали дорогу. Щоправда, зробили її лише після того,
як дружина тодішнього президента
Кучми запланувала відвідати «Дачний» під час візиту на Волинь. Як
би там не було, а з кожним роком
добрих новин із санаторію ставало
більше: з’явилося нове обладнання для реабілітації дітей із неврологічними порушеннями, іншими
важкими недугами, працівники
опановували сучасні методики оздоровлення… Ми фотографували
веселих малюків верхи на кудлатих поні в супроводі інструкторів з
іпотерапії і бачили заплакані личка
під час болючих, однак ефективних
процедур. Спілкувалися з матерями, в серцях яких тут народжувалася надія.
— Упродовж 14 років кожні
6 місяців ми приїжджали у «Да-

Батьки бояться, що на чепурне приміщення оздоровниці хтось «поклав око».

чний». Завдяки наполегливій і фаховій праці спеціалістів санаторію
мій син почав ходити, — ділиться
Алла Майданець із Ковеля.
— Нашому Ярославчику всього
два з половиною, тому в Жабці ми
встигли безкоштовно пройти лише
один курс реабілітації. А до того
їздили у різні приватні центри, де
за все доводилося платити. Можу
відповідально сказати, що в цьому
санаторії якість послуг краща, працівники вболівають за кожну дитину, навчають батьків. Для нашої
багатодітної сім’ї, як і для більшості
родин, де ростуть особливі дітки,
найдоступнішим є «Дачний», і ми
будемо боротися за нього, — каже
Діана Йоц, мама хлопчика, який
страждає від ДЦП.
А ковельчанин Діма Якимов уже
й речі спакував, щоб відразу після
січневого локдауну їхати на оздоровлення. Коли довідався, що заклад не працює, заплакав.
— Мій син зараз молиться, щоб
санаторій, де його поставили на
ноги, не закрили. Він у нас не го-

ворить, але все розуміє. «Дачний»
для Діми — наче другий рідний дім,
за 12 років устиг звикнути. Його
там люблять. Ніколи не забуду, як
усі раділи, коли після чергового
курсу реабілітації Діма зробив перші кроки. Після перебування у санаторії завжди є помітні зрушення
на краще. Тож як можна відбирати
єдиний шанс поліпшити життя наших дітей?! — обурюється Тетяна
Якимова.
Матері налаштовані рішуче.
Вони об’єднуються, діляться у соціальних мережах своїми історіями,
звертаються до депутатів і чиновників, кажуть: «Ми прийдемо на Київський майдан із дітьми в інвалідних
візочках, щоб ви пояснили їм усі
перипетії із санаторієм».
ЧОМУ ОЗДОРОВНИЦЯ
НИНІ НА ЗАМКУ?

Десятиліттями ніхто не переймався шириною сходів і кутом нахилу пандуса, нікого не турбувала
відсутність протипожежної сигналізації у приміщенні санаторію. Але

після кількох трагічних випадків у
різних областях України контроль
посилили, тому потрібно оперативно усувати недоліки.
— Я й раніше звертався до обласної ради, однак її тодішня очільниця Ірина Вахович нічим нам не
допомогла. Облаштування входів
згідно з нормативами обійдеться
у 400 тисяч гривень, забезпечення
протипожежних вимог потребує
630 тисяч, — каже директор «Дачного» Олег Лопатін.
Але є й інша серйозна проблема — нестача коштів на утримання
закладу.
Санаторій, який щороку проводить комплекс реабілітаційних
заходів для понад 1000 маленьких
волинян, опинився на голодному
пайку. Договір із Національною
службою здоров’я України на надання послуг з медичної реабілітації дітей від трьох років з ураженням
нервової системи передбачає щомісячне відшкодування в розмірі
196 тисяч гривень. А для нормального функціонування санаторію коштів потрібно у 6 разів більше. Так
було раніше, коли фінансування
відбувалося за рахунок медичної
субвенції. Тепер кажуть, що гроші
потрібно заробляти.
За останні роки чимало оздоровниць, зокрема і дитячих, в Україні перепрофільовано, закрито. То

ж чи є змога врятувати від подібної
долі санаторій у Жабці?
— Ми використаємо для цього
всі можливості, підключаємо депутатів усіх рівнів. 11 лютого відбудеться сесія обласної ради, думаю,
що під час затвердження бюджету
обов’язково буде виділено кошти
на протипожежну сигналізацію й
інші потреби. «Дачний» працюватиме. До квітня спробуємо укласти
договір з НСЗУ на більшу кількість
пакетів послуг. Є підстави розраховувати і на кошти по лінії Міністерства соціальної політики, зокрема
на реалізацію постанови Кабміну
№309, що передбачає виділення на
дитину, яка потребує реабілітації,
від 16 до 25 тисяч гривень на рік, —
не втрачає оптимізму Ірина Іванівна
Горавська, генеральний директор
КП «Волинське обласне територіальне медичне об`єднання захисту
материнства і дитинства», до складу якого входить оздоровниця.
До речі, нещодавно народний
депутат Ірина Констанкевич скерувала запит до міністра соціальної політики Марини Лазебної, аби
було забезпечено видатки на реабілітацію дітей з інвалідністю для
санаторію у 2021/2022 роках. Але
повністю потребу це не задовольнить.
— Будемо запроваджувати й
платні послуги. Наприклад, нещодавно до нас подзвонила жінка
аж із Кривого Рогу, хоче привезти
дитину, запитувала про вартість
путівки. У багатьох регіонах, навіть
у сусідній Рівненській області уже
нема таких закладів. Будемо більше рекламувати «Дачний», адже колектив справді має чималий досвід
допомоги маленьким пацієнтам із
інвалідністю, що пов’язана з неврологічними недугами, хворобами
опорно–рухового апарату, вродженими вадами розвитку. На Волині
таких дітей понад 2900. Батьки не
повинні завчасу панікувати, будемо
спілкуватися, спільно думати, як
зберегти санаторій, — каже Ірина
Горавська.
Пригадалося, як років два тому
в «Дачному» приймали групу малечі з усієї України. Це були дітки, які
перенесли операції з відновлення
слуху. Їхні матері відзначали професійність наших сурдопедагогів, логопедів, інших спеціалістів,
захоплювалися доброзичливістю
персоналу, принадами волинської
природи. «Вам можна брати гроші
навіть за чисте, настояне на лісових
травах повітря», — сказала жителька столиці.
На жаль, більшість волинських
родин високою платоспроможністю похвалитися не може. Тим
паче, якщо постійно треба нести
витрати на лікування хворих дітей.
— Я писала листи всім керівникам. Відгукнувся тільки голова обласної ради Григорій Недопад, запевнив, що санаторій не закриють,
що наші діти будуть безкоштовно
проходити реабілітацію. Мій синочок дуже потребує її після операції.
Куди ще звертатися? — запитує лучанка Оксана Корець.
Ну а дехто іронізує: «От якби й
нинішня перша леді сказала, що
збирається відвідати «Дачний».
Приїхала б чи ні, а все зарухалося б». n

n Запитайте лікаря

«Хотіла перечекати пандемію,
але завагітніла. Як бути?»
Складається враження, що людство
раптово перестало хворіти всіма
іншими недугами, окрім COVID-19.
Потік запитань із приводу небезпеки
коронавірусної інфекції не вщухає. Тому
я зібрав інформацію щодо її впливу на
репродуктивну функцію та вагітність, аби
майбутні мами менше нервували
Петро ПАТІЙ,
хірург–акушер–гінеколог

а останніми даними, 81% жінок репродуктивного віку переносять ковід безсимптомно, у 14% хвороба середньої важкості,
5% випадків — критичні, смертність 2,3–3%.
Рецептори ACE2, через які коронавірус потрапляє у клітину, в значній кількості наявні у матці,
яйниках, трубах, плаценті, молочних залозах.
Тому вплив COVID-19 на репродуктивну систему теоретично ймовірний і точно буде ще
досліджуватися.
Спочатку про вагітних як найскладнішу категорію. І найтривожнішу.
Смертність від іспанки серед жінок при надії
була 27–50%. Тому сьогоднішня пандемія на
цьому фоні виглядає якось «несолідно».
Близько 10% госпіталізованих вагітних нині
ковід–позитивні. Їх скеровують у стаціонари
майже у 7 разів частіше, ніж інших. При цьому
у них рідше наявна симптоматика (лише у 20%
інфікованих розвиваються хоча б легкі прояви
хвороби).

З

10% госпіталізованих
« Близько
вагітних нині ковід-позитивні.
Їх скеровують у стаціонари майже
у 7 разів частіше, ніж інших.

»

Фактори ризику, як у всіх: надмірна вага,
діабет, гіпертонія та інші хронічні захворювання. Водночас приблизно на 6% підвищується
загроза передчасних пологів порівняно з неінфікованими вагітними, зростає ймовірність
дефіциту ваги новонароджених (на 25%). Очевидно, це пов’язано з тромбозами у плаценті,
які виявляють майже у всіх вагітних, що перенесли ковід.
Чверть дітей, народжених від хворих матерів, потребують перебування у палаті інтенсивної терапії; 2,5% таких немовлят є ковід–позитивними.
Ризик висхідної передачі коронавірусу від
матері дитині на цей момент оцінюється у 3%.
Причому він підвищується зі зростанням важкості клінічних проявів. Можливість зараження
через грудне молоко не підтверджена.
Тепер стосовно тих, хто планує вагітність.
Згідно з опитуваннями, більше 50% пар на-

В арсеналі лікаря Петра Патія є й такі ефективні ліки
як Слово...

магаються відкласти плани щодо поповнення
родини на «після пандемії». Чи є в цьому сенс?
Я помітив у своїх пацієнток досить багато
порушень циклу після перенесеного ковіду.
Згідно з дослідженнями, 20% жінок зауважують зміну характеру менструацій, 25% — тривалості циклу. В більшості випадків додаткової
корекції це не потребує і поступово налагоджується самостійно.
Ковід точно не впливає на фолікулярний
резерв. Статевим шляхом (у класичному розумінні) вірус не передається. У чоловіків перенесена коронавірусна хвороба може призводити до зниження рухливості сперматозоїдів,
зниження продукції тестостерону, пригнічення
сперматогенезу. Описані випадки орхітів (запалення яєчок). Але все це лише при середньому і важкому перебігу недуги.
Отже, ризики є. Але їх важко назвати дуже
серйозними. Основна біда — стрес: 50% вагітних скаржаться на безсоння, 25% — на депресію. На 35% зріс ризик цього розладу після
пологів; частішають випадки тривожних станів.
І є у мене підозра, що половина всіх описаних
негативних наслідків спричинена іншим вірусом — вірусом паніки.
Але «великі очі» страху зазвичай стають
значно меншими, коли дивитись на небезпеку
впритул. Саме на це й сподіваюся. Можливо,
хтось сьогодні краще спатиме… n

n Наші діти

У кого ж ти вдався такий
сором’язливий?..
«Сусідський хлопчик — молодший, а вже сам ходив
колядувати. І в садочку співає, вірші читає. А наш під
час святкового ранку в куточку сидів», — скаржилася
комусь по телефону молода мама, незважаючи на те,
що «винуватець» був поруч
Оксана КРАВЧЕНКО

сихологи вважають,
ють, що
сором’язливість малюка
льтатом
може бути результатом
зайвого тиску з боку дорослих
ор
рослих
на нього. От і в цьому випадку
навряд чи осудливі слова
ва неньщенню
ки сприятимуть підвищенню
самооцінки її синочка.
язкими,
Іноді діти стають боязкими,
ніяковіють у присутностіі чужих,
бо батьки їх надмірно опікають, не
ють, усе за них вирішують,
вання з
заохочують до спілкування
однолітками. Давайте своєму
йності,
чаду побільше самостійності,
відпускайте гратися на вулицю
йтеся у
під наглядом, не втручайтеся

П

стосунки дітвори, як би вам не
кортіло.
Не можна акцентувати увагу малюка на його
сором’язливості як на
негативній рисі, що призведе до невдач і поганих наслідків у житті. Не
потрібно говорити, що
він «не такий». Сприймайте це як особливість його характеру і
підтримуйте.
Не зважайте на те,
що подумають інші про
вашу дитину і не нав’язуйте їй чужої думки. Така
залежність ще більше провокує закритість. Фото 4mama.ua..

Намагайтеся показувати
малечі своєю поведінкою і прикладами з реального життя, що
спілкуватися з іншими людьми
без остраху — не важко і навіть
цікаво. Ніколи не порівнюйте
своєї дитини з іншими! Й не
сприймайте її сором’язливість
як жахливу ваду і найголовніший недолік. Безперечно, у вашого нащадка знайдеться і багато плюсів на тлі однолітків. n
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Чиновнику загрожує
позбавлення волі до 5 років
Слідчі відділення №1 (смт Маневичі) КаміньКаширського районного відділу поліції спільно
із працівниками Служби безпеки України під
процесуальним керівництвом Маневицької місцевої
прокуратури повідомили про підозру посадовцю
одного із державних лісгоспів у вчиненні злочину,
передбаченого ч.2 ст. 367 Кримінального кодексу
України
Марина БАЛДИЧ

ід час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівник лісгоспу, який
розташований на території району, під час відведення лісосік у 2019 році допустив прорахунки при визначенні
координатів ділянок рубок в натурі на місцевості. Незаконні
дії чиновника спричинили порубку ділянки лісового масиву,
яка не була передбачена матеріалами відводу, що завдало державі близько 1 мільйона 200 тисяч гривень збитків. За
скоєне посадовцю загрожує до 5 років позбавлення волі. n

П

«Заробила» понад
пів мільйона гривень
Маневицька місцева прокуратура скерувала до суду
обвинувальний акт у кримінальному провадженні
щодо 36-літньої волинянки, яка займалася
незаконним гральним бізнесом
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство встановило, що у лютому 2020 року жінка працювала адміністратором у підпільному казино в Маневичах.
Вона приймала в обізнаних про місцезнаходження закладу клієнтів грошові ставки, надавала їм доступ до азартних
ігор на комп’ютерних симуляторах гральних автоматів й у разі
виграшу виплачувала його. Невдовзі діяльність підпільного
казино припинили правоохоронці. Жінку ж очікує суд і штраф
до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 тисяч гривень). n

С

Рятують рибу від задухи
та браконьєрів

НОВИНИ З КАМЕНЯ
n Резонанс

Вкоротив собі віку чоловік,
який зґвалтував 10-річну падчерку
Він повісився в ізоляторі тимчасового тримання у Ковелі
Фото youtube.com.

Олена ВОЛИНЕЦЬ

к повідомляла наша газета в одному з останніх
номерів, слідчі Ковельського районного управління
поліції встановили, що 43-літній уродженець Камінь-Каширського району неодноразово вчиняв злочини щодо
10-річної дочки його співмешканки, поки та була на заробітках. Коли жінка повернулася
додому, дівчинка розповіла
про те, що сталося. Слідчі
призначили ряд експертиз,
результати яких підтвердили правдивість свідчень неповнолітньої. Усвідомлюючи
загрозу кримінальної відповідальності за вчинені злочини,
чоловік переховувався майже
рік. Під час розшукових заходів правоохоронці встановили, що він тривалий час перебував у Києві, згодом, маючи
намір виїхати в іншу державу, перебрався на територію
Сумської області.
14 січня оперативники
Головного управління Національної поліції у Волинській
області, а також ковельські
правоохоронці спільно із прикордонниками затримали зловмисника на одному із пунктів

Я

Коли мама повернулася із заробітків, донька їй все розповіла...

перетину кордону. Йому було
обрано запобіжний захід – 60
діб тримання під вартою, зокрема в ізоляторі тимчасо-

« Підозрюваний
перебував в
одиночній камері.

»

вого тримання Ковельського
управління поліції. За повідомленням речниці поліції Волині Ольги Бузулук, підозрюваний перебував в одиночній
камері. Слідів насильницьких

дій не виявлено. За фактом
загибелі відкрито провадження за ст. 115 з приміткою «самогубство». Прессекретар
Волинської прокуратури Наталія Мурахевич, коментуючи
надзвичайний випадок, розповіла:
– Обставини самогубства розслідує Територіальне
управління ДБР, що розташоване у Львові, за ч. 2 ст. 367
Кримінального кодексу України. Йдеться про службове недбальство, яке призвело до
тяжких наслідків. n

n Таланти з глибинки

«Навіть 15-градусний мороз
не зміг зупинити зйомок у селі,
де починається Україна»

При зниженні температури у водоймах у водних
біоресурсів різко падає активність, практично
повністю припиняється споживання корму,
уповільнюється інтенсивність росту. В цей час риба
дуже вразлива, тому вона збирається в зграї та йде
до зимувальних ям
Богдана КАТЕРИНЧУК

www.volyn.com.ua

Рок-гурт «НАTALIKA» з Любешова продовжує здобувати нові дипломи
Фото з домашнього архіву родини ГОРЩАРІВ.

метою її збереження у зимовий період Національний
природний парк «Прип’ять – Стохід» визначив місця, де
вводиться заборона на рибальство. Крім того, зроблено
відповідні обгородження на озері Люб’язь на Любешівщині.
Працівники природоохоронного об’єкта закликають усіх рибалок – і любителів, і спортсменів– дотримуватися заборони
на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах. Інакше доведеться нести покарання згідно з нормами чинного законодавства. n

З

На Маневиччині вполювали
вовчу пару
Єгері влаштували облаву на хижаків, які стали
завдавати шкоду
Юлія МУЗИКА

лісах Маневиччини нерідко трапляються сліди вовків, хоча більшість із них перебувають тут тимчасово,
не облаштовуючи лігв. Наразі відомо, що їх близько
дванадцяти. Зокрема, у лісових масивах поблизу Вовчицька, Лісового, Галузії, Серхова, Прилісного та Маневичів, які
орендує ТОВ «Мисливство Волині», живуть дев’ять вовків.
Нещодавно у двох кварталах Вовчицького лісництва
виявили двох задертих хижаками козуль: одну вони майже повністю з’їли, а іншу залишили в чагарниках. Сліди
сіроманців добре виднілися на снігу, і минулого тижня
єгерська служба ТзОВ «ВУЛФ-К» влаштувала на них полювання. Їх шукали протягом двох днів, а знайшовши у
25-му кварталі Карасинського лісництва, єгері обнесли
прапорцями територію й добули вовка та вовчицю, які напередодні знищили козуль. n

У

Катерина ЗУБЧУК

ерговими надбаннями поділилася у фейсбуці вокалістка, скрипалька Наталія
Горщар. За листопад — грудень
2020-го подружжя Горщарів, яке
й створило рок-гурт «Natalika»,
удостоїлося в музичних конкурсах міжнародних фестивалів, що проводилися дистанційно у містах Києві та Львові,
в номінації «Авторська пісня,
естрадний спів, рок» шість дипломів за перше місце і один —
за друге. Серед переможців,
зокрема, авторські рок-композиції «Мені тісно», «Чорно-білий
блюз», «Дівчина-Калина», «Вітер
змін», «Химери ночі», «Містерія
кохання» (музика Наталії Горщар,
слова Миколи Шмигіна, Олени
Бартко).
А вже у телефонній розмові
Наталія Горщар розповіла про
прем’єру нової авторської пісні
та кліпу від рок-гурту «Natalika»
«Я відпущу» (музика пані Наталії, слова Олени Бартко):
— Зйомки ми вирішили
провести у мальовничому
прикордонні, де починається Україна, — в селі Дольськ
на Любешівщині. Могутній
сосновий ліс, який особливо чарівний нинішньої зими,

Ч

Творче подружжя думає вже про перший альбом сімейного гурту.

дав поштовх для здійснення
творчого задуму. Своєрідною

листопад —
« Загрудень
2020-го
подружжя Горщарів
отримало шість
дипломів за перше
місце і один —
за друге.

»

підказкою стало відео засніженого лісу, яке опублікувала

на фейсбук-сторінці жителька
Дольська Тетяна Кузьмич. Погода була морозна, як кажуть,
за бортом мінус 15, але завдяки підтримці чудової компанії,
в якій були, зокрема, головна
героїня кліпу Настя Сусол, авторка слів нової пісні Олена
Бартко та інші, ми справилися.
Наступний кліп, над яким
працює рок-гурт із Любешова, — на композицію «Вітер
змін» (автор слів Микола Шмигін). Творче подружжя Горщарів думає вже про свій перший
альбом. n
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n Хіт сезонуу
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n Самородки із народу

Фото газети «Нове життя».

Фото «Район.Шацьк».

Черевички від
ратнівчанки купують
і за кордоном
Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Працювати на такій висоті було нелегко,
та бажання створити щось неповторне зробило
свою справу.

Перед таким сніжним
фанатом футболу розтане
навіть Снігова Королева.

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Світлинами зимових скульптур, створених краянами, рясніє
інтернет. Найбільша поки що сягає 7 метрів, та сніжні баби
дивують не тільки масштабами, а й креативністю
а Любешівщині мешканець села
Гірки Сергій Кругов разом із братом
Сашком створили справжнього cнігового велетня, допомагали хлопцям також
їхні друзі та сусіди. За словами ініціаторів,
почали ліпити в середу, а закінчили в четвер. Коли баба переросла їх у висоті, поставили драбину, а сніг передавали один
одному відром.
У результаті вийшла семиметрова господиня у фартусі (на головному фото),
якого зробили з двометрового тканого
рядна. Голову сніжної королеви покрили
хустиною, в одній руці прикріпили мітлу,
в іншій — відро.
Селяни кажуть, що надихнула їх на такий
«подвиг» шестиметрова баба, яку зліпили
мешканці Малої Глуші, мовляв, вирішили
побити цей рекорд.
А от багатодітну сім’ю Степанюків
із Шацька до роботи спонукала відсутність
електроенергії: родина створила чотириметрового зимового гіганта, поки не було
інтернету.
Коли двір знову засипало снігом, а будинок залишився без світла, до справи взялися і дорослі, і малі.
«Попередній сніговик набрав розголосу,
тож тепер усім було цікаво зробити ще вищого. Висота його — 4,6 метра. Таке заняття на свіжому повітрі корисне для моїх
молодших братів та сестер. Добре інколи
вимикати інтернет», — розповів старший
Влад.
Масштабами також вражає скульптура
Олександра Котика, фото якої він опублікував у фейсбуці: баба чи не удвічі вища
за свого творця. На голові у неї замість традиційного відерця — велетенський пластиковий бак на кількадесят літрів, а замість
ґудзиків — кришки від звичайних скляних
банок!
Цікаво, що у правій руці сніговик тримає калькулятор, а на шиї відразу два вболівальницькі шарфи. Один із символікою
пам’ятного для українців Євро-2012, а інший — із символікою флагмана українського футболу, київського «Динамо».
Та найвитонченішу снігову фігуру зліпив
волинський музикант та волонтер Микола

Учителька за фахом — вишивальниця за покликанням.

Закінчення. Початок на с. 24

В якому селі найкраща
Снігова Баба?
Олена КУЧМА

Фото із фейсбук-сторінки Олександра КОТИКА.

У родині Степанюків –
10 дітей, тож сніговикагіганта було кому ліпити.

Фото Миколи БІЛЬШЕВИЧА.

Н

У цієї елегантної леді
є навіть сумочка на плечі.

Найвитонченішу снігову
« фігуру
зліпив волинський

«РАЗІВ ЗО ДВА МОЖНА
ЗЕМЛЮ ОБМОТАТИ
НИТКАМИ, ЯКІ
ВИКОРИСТАЛА МОЯ
ДРУЖИНА»

Клава, як і її сестра, мережить орнаменти і візерунки з різних регіонів України. Якось жінка
хотіла перерахувати, скільки ж
то є готових виробів. Підключила й чоловіка Івана, та полічити
так і не змогли, але зійшлись
на одному: мало не сто!
— Треба ж так любити вишивання!? — говорить Клава Володимирівна. — Поки не закінчу,
відірватись не можу, а особливо коли замовлення термінове.
Якщо я не справлюся з роботою,
то підведу сестру, а та вже — закордонного замовника. Тож стараюся виконати все вчасно.
— Чоловік у мене добрий, —
продовжує Клава Глушко. —
Коли я за вишивкою, на ньому
вся хатня робота, і на городі
він попорає, і мене пожаліє,
але ось голки в руки не візьме.
А син пробував цим зайнятися,
але то не чоловіча робота. Схеми орнаментів сестра складає
за допомогою комп’ютера, інколи мені висилає, а в основному беру свої, переробляю,
доробляю. Тож з усіх моїх виробів немає жодного, який би був
копією іншого. І якщо раніше
мені більше подобалися вишиті
квіти, то зараз — борщівські візерунки.

«Разів зо два можна землю
обмотати нитками, які використала Клава», — так оцінює
творчість своєї дружини Іван
Мойсейович.
«РОБОТУ ПОЧИНАЮ
З МОЛИТВИ»

— Що б я не гаптувала —
прошу Божої допомоги. І коли
готовий виріб, обов’язково
дякую йому за поміч, — каже
жінка. — За освітою я вчитель,
але в основному працювала

б я не гаптувала —
« Що
прошу Божої
допомоги. І коли
готовий виріб,
обов’язково дякую
йому за поміч.

»

продавцем. Нині ж займаюся
найулюбленішою справою, яка
приносить задоволення, бадьорить душу і дає заробіток.
Вишиті роботи Клави та її сестри, окрім того, що йдуть під
замовлення за кордон, продаються у дизайнерському центрі
народного мистецтва в Києві,
в інтернет-магазинах, часто
експонуються на виставках.
Але все це — на плечах Анни,
а Клава — як помічник, як просто майстер своєї справи, якій
дорогу прокладає сестричка.
Вишивками сестри пропагують наші звичаї та обряди, одяг
предків з діда-прадіда, Україну
в цілому. n

музикант та волонтер Микола
Більшевич. Її навіть бабою важко
назвати, це радше снігова леді
у капелюшку та вишуканому
вбранні.

»

Більшевич на своєму подвір’ї, що неподалік вежі Чарторийських в історичній частині обласного центру. Її навіть бабою важко
назвати, це радше снігова леді у капелюшку
та вишуканому вбранні. За його словами,
давно захоплюється скульптурою, тому намагається щороку творити щось незвичне.
«Давно вже старим Лучеськом не прогулювалися імпозантні пані минулого сторіччя», — прокоментував свій твір Микола
Більшевич. А з його піснями ви можете
ознайомитися у рубриці «Відео» на volyn.
com.ua. n

Вироби сестер-майстринь елегантні та різноманітні.

16

4 лютого 2021 Четвер

■ Пульс тижня

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Шок!

Фото rv.npu.gov.ua.

Випив і всунув голову
у грубку з вогнем
Жахливий випадок стався у селі Лінчин
Березнівського району
Олена МИТРОФАНОВА

січня о 16.29 на лінію «103» надійшов виклик, що
55-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння
засунув голову та руки в грубку, де було полум’я.
За вказаною адресою виїхала бригада Березнівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Постраждалий був у свідомості. У нього обгоріли
тканини голови до кісток черепа, у такому ж стані і руки.
Бригада «швидкої» транспортувала 55-річного чоловіка
до Березнівської центральної районної лікарні. Ніхто з рідних не хотів супроводжувати потерпілого до медзакладу. n

27

Бригада лікарів «швидкої»
шукала в лісі чоловіка,
якого привалило деревом
Щоб дістатися до необхідного місця, медики
пересіли на підводу
Мирослава СЛИВА

лісі між селами Радів Млинівського та Сатиїв Дубенського району травмувався чоловік, коли заготовляв
дрова. На виклик виїхала бригада Млинівської підстанції екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Оскільки знайти потерпілого в лісі було не просто, працівників екстренки зустріли на трасі люди, які й показали дорогу
до місця трагедії. «Ми взяли із собою необхідні препарати
та щит для транспортування і пересіли на підводу. Так їхали
майже 1 км у ліс», — розповів лікар Микола Ярославський.
Оглянувши непритомного чоловіка, медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму, забій головного
мозку, перелом верхньої щелепи, забійну рвану рану верхньої губи. У нього простежувався запах алкоголю.
Надавши невідкладну медичну допомогу, працівники
«швидкої» перемістили пацієнта на твердий щит і на підводі вивезли з лісу. Самі ж поверталися пішки. На трасі їх
чекала карета швидкої допомоги. Потерпілого транспортували до Млинівської центральної районної лікарні. n

В

На Рівненщині банда
тримає у страху все місто
Зловмисники проламують голови, труять
газовими балончиками, їздять зі зброєю
та залякують місцевих мешканців
Ірина ПАСІЧНИК

а словами жителів Дубна, представники угруповання
тероризують районний центр. Доходило навіть до конфліктів із вогнепальною зброєю — під час одного з таких
загинув юнак. Оприлюднено відео з камери спостереження,
як до столика в одному із закладів йдуть молодики та провокують бійку. За кілька хвилин двох відвідувачів витягають попід руки, хтось ще добиває ногою... Був випадок, коли хлопця
прив’язали автомобільним тросом до фаркопа і тягали по дорозі. Їздять містом з травматичною і навіть бойовою зброєю.
Мешканці Дубна стверджують, що до угруповання
входять люди, які займаються спортом, іноді виступають
як охоронці деяких закладів. «Вони йдуть 10–15 на одного,
запшикують балончиками, б’ють ногами, руками. Багато хто
просто боїться про це говорити», — запевняють місцеві. n

З

У селі Новосілки на Рівненщині знайшли повішеним ученя 10-го класу місцевої школи. Хлопцеві було 16 років. Його
виявили у зашморгу в сусідському господарстві. Інформують, що родина підлітка виховувала двох діток. Покійний хлопчина був комунікабельним. Замкнутості чи відлюдкуватості за
ним не помічали. Обставини смерті встановлюються.

Юрій Борисік зі спільниками приїхали
із Харкова, щоб «оздоровити» рівнян.

Спроба втечі чи порушення правил перебування каралися
карцером та іншими тортурами.

Колишні наркомани створили
«Царство Бога»,
де ув’язнювали і катували людей
Закінчення.
Початок на с. 1
Ірина ПАСІЧНИК

рганізація «Здорова
країна плюс» діяла
в Рівному з 2016 року
та співпрацювала з громадою Церкви християн віри
євангельської «Царство
Бога», яку ще в 2003-му започаткував житель Харкова
Сергій Брітвіненко. Він та інші
засновники «церкви» переїхали в Рівне спеціально, щоб
відкрити тут реабілітаційні
центри. Колишні наркомани,
створили велику мережу закритих закладів у 11 регіонах
України. Члени цієї релігійної
течії влаштовували проповіді, займалися благодійністю,
а під час весняного карантину допомагали купувати
продукти і ліки. Через сайт
і соцмережі структура пропонувала жителям регіону
«ефективне лікування наркоманії, алкоголізму та ігроманії». За інформацією з інтернет-сторінки відомо, що
курс реабілітації надають
у стаціонарі і складається він
з трьох етапів: детоксикація
(зняття ломки), реабілітація
(консультації з психологом
і групові тренінги) та ресоціалізація (адаптація до життя
без наркотиків і алкоголю).
Вони гарантували комфортні умови проживання, заняття спортом, сауну, допомогу
психолога. У рекламі «Здорової країни» навіть йшлося, що їжу готують «кращі
кухарі Франції та Італії». Зазначали, що їхньою допомогою успішно скористалися
450 осіб.
У 2020 році правоохоронці встановили, що у рівненської «Здорової країни
плюс» немає медичної ліцензії на лікування людей. А тому
її діяльність розцінили як незаконне позбавлення волі
наркозалежних і відкрили
кримінальну справу. 19 трав-

О

ня спецслужби здійснили
27 обшуків безпосередньо
в обласному центрі, а також
у селах Бармаки, Колоденка та Мочулки Рівненського
району та ще один — на Тернопільщині. Слідчі дії провели за участю 38 слідчих,
25 прокурорів, 40 оперативників поліції та СБУ, а також
40 спецпризначенців. Правоохоронці виявили 145 незаконно утримуваних осіб
із різних регіонів України,
частина з яких мала ознаки
катувань, а деякі на вигляд
були неповнолітніми. Крім
того, вилучено дерев’яні
щитки, які вішалися на шию
потерпілим. Тоді поліція заявила, що «Здорова країна
плюс» — це організована
злочинна група, яка викрадала і катувала людей.

відомо,
« Наразі
що за утримання
26 потерпілих ділки
одержали 380 тисяч
гривень.

»

У ході досудового розслідування було встановлено, що до керівників «реабілітаційних центрів» зверталися
родичі осіб, які мають залежності і потребують лікування.
Вони платили організаторам
спочатку орієнтовно 8 тисяч
гривень, а потім — щомісяця 5–12 тисяч. Наразі відомо, що за утримання 26 потерпілих ділки одержали
380 тисяч гривень. Самих пацієнтів із застосуванням обману та фізичної сили викрадали з їхніх будинків і доправляли в лікувальні центри. Тут
їх обмежували не тільки в пересуванні, зокрема шляхом
блокування вікон і дверей,
зв’язку з родичами, вилучивши мобільні телефони, а й
у харчуванні. Окремих осіб
зв’язували клейкою стрічкою
і застосовували крапельниці

з медпрепаратами невідомого походження. Декотрих
змушували до виконання
різних робіт: будівельних, лісопильних чи ремонту приміщень. Гроші за це отримував
керівник закладу. На таких
«реабілітаційних центрах»,
за версією поліції, заробляли
приблизно мільйон гривень
на місяць. Бізнес організували колишні ув’язнені за тяжкі
та особливо тяжкі злочини,
зокрема й пов’язані з наркотиками.
За порушення режиму
і спробу втекти реабілітантів кидали в сире ізольоване приміщення — карцер
із бетонними стінами, де був
лише стілець. Тут їх били
та примусово вводили в організм психотропні та наркотичні речовини. Відомо, що
з центру офіційно не було
виписано жодного пацієнта,
хоча декому вдалося втекти.
До такої «діяльності» пастор загалом залучив 21 особу. 17 із них перебувають
у сізо. Ще 5 — під домашнім
арештом: один співпрацював зі слідством і 4 дружини
керівників «Здорової країни
плюс», котрі вели бухгалтерію організації. Суд врахував, що вони приїжджі та мають на утриманні неповнолітніх дітей.
Рівненською обласною
прокуратурою скеровано
до Рівненського міського
суду обвинувальний акт стосовно 22 осіб, яким інкримінують організацію викрадення та незаконне позбавлення
волі двох чи більше осіб, а також катування, вчинене організованою групою. За вказані
кримінальні правопорушення передбачено покарання
у вигляді позбавлення волі
на строк від 5 до 10 років.
Послідовники ж запевняють: справа сфабрикована, а керівництво релігійної організації поплатилося
за те, що хотіли оздоровити
місто Рівне. n
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Фото verge.zp.ua.
Фото із фейсбук-сторінки Олександра ПОЛОЖИНСЬКОГО.

ГОРОСКОП на 8–14 лютого

Перша фотографія Олександра Положинського. Він — по центру. Євген Положинський — крайній праворуч в першому ряду.

«Уже місяць я живу без тата»
У відомого українського
співака і музиканта
Олександра
Положинського на Новий
рік раптово помер батько,
який жив у Луцьку. На своїй
сторінці у фейсбуці
Сашко поділився теплими
спогадами про найріднішу
людину
Олена БОРИСОВА

оли напередодні ми
з Іваном співали, що
в новорічну ніч не зміниться нічого, я навіть уявити
не міг, що зміниться — ще й як!
Зміниться все — різко, раптово,
радикально. І дуже болюче», —
написав Сашко.
Він не мав бути на Новий
рік удома. Зазвичай приїжджає
до батьків у Луцьк аж на Різдво,
а цю новорічну ніч планував провести або на відпочинку в Єгипті, або з концертами на фронті. Коли не склалося ні з тим,
ні з іншим, друзі запросили їхати
з ними в Карпати. Теж відмовився. Відчув, що має бути вдома.
«Ми гарно посиділи втрьох —
мама, тато і я. Коли опівночі я загадував свої кілька традиційних
бажань, першим з них було те,
якому вже через три години судилося не збутися, — щоб батьки були живими і здоровими.
Коли Положинський збирався
до Луцька, якось підсвідомо прихопив із собою темні речі, які, здавалось би, зовсім не були потрібні
на новорічно-різдвяні свята.
«Коли засинав, мені привиділася могильна табличка з іме-

«К

нем мого батька і датою смерті
01.01.2021. Я відігнав від себе
це моторошне видіння і заснув.
А хвилин через 40 мене розбудив крик мами…
Тато, як і я, народився у Луцьку. В тій самій хаті, в якій потім
з’явився на світ і я. В тій самій
хаті, в якій, якщо я нічого не плутаю, колись народився і мій дід.
Хата стояла в самісінькому центрі — на перехресті теперішніх
вулиць Лесі Українки та Кривий
Вал.
Біля хати тієї був невеличкий
город, ріс бузок та інші гарні й

засинав,
« Коли
мені привиділася
могильна табличка
з іменем мого батька
і датою смерті
01.01.2021. Я відігнав
від себе це моторошне
видіння і заснув.
А хвилин через
40 мене розбудив крик
мами…

»

пахучі квіти, росли вишні, алича,
горіхи. По сусідству — легендарний Двір чудес, компанію
з якого знали й поважали, інколи
й боялися і в Луцьку, й на околицях. І мій тато, тоді ще не Євгеній
Сергійович, а просто Женя, зрозуміло, був у цій компанії.
З дитинства тато дуже любив
голубів. У нього була своя невеличка голубівня біля дідової хати,
потім часи змінилися, тримати

їх далі змоги не було, але любов
лишилася з татом до останніх
днів», — ділиться Сашко.
А ще батько Положинського розводив акваріумних рибок
і декоративних пташок. Одне
слово — знався на тому. Коли
наприкінці 1970-х у Луцьку планували відкрити зоомагазин,
його (на той момент інженера
Луцького автозаводу), запросили в якості консультанта, який
допомагав усе там організувати.
Олександр пригадав, як одного
разу прийшов до майбутнього
магазину: довкола — робочий
безлад, недобудовані вольєри,
вже готові акваріуми та клітки,
посеред того всього — його
тато з білого пластику і скла
клеїть великий акваріум. Коли
магазин готувався до відкриття,
батькові запропонували стати
його директором. Так захоплення Євгена Положинського стало
професією.
Кажуть, у той час луцький
магазин «Природа» був найбільшим і найгарнішим в Україні. Туди не раз приїздили журналісти (навіть із центральних
видань), щоб зробити репортаж.
Євген Положинський дуже
любив музику. В машині у нього завжди грав магнітофон —
щось він вибирав сам, щось
йому пропонували друзі, потім
уже музику постачав син, яким
він дуже пишався. Любив ходити
на концерти, коли Сашко виступав у Луцьку. Час від часу просив
його підписати для когось зі знайомих плакат або диск. А Олександр дуже схожий на свого
батька… n

О
ОВЕН.
Дивіться на речі реалістично і покладайт
теся
лише на себе — тоді ніщо вам не зіпсує
н
настрою.
Не засмучуйтеся через дрібні невдач У вихідні приділяйте більше уваги близьким
чі.
л
людям.
Т
ТЕЛЕЦЬ.
Начальство може критикувати темпи
в
вашої
роботи, претензії будуть обґрунтовані,
т
тому
запасіться терпінням і уважно вислухайте.
У вихідні друзі порадують вас сюрпризом.
Б
БЛИЗНЮКИ.
На роботі покажіть себе спокійн та врівноваженою людиною, яка не дратуною
є
ється
через дрібниці, але й не дозволяє сідати
с на шию. Очікується благополучний і успішсобі
н період.
ний
Р
РАК.
Постарайтеся втихомирити свої амбіції.
Л
Лише
завзята праця допоможе вашому просув
ванню
кар’єрними сходами. Не час відсторонят
тися
від дійсності у світі ілюзій. У вихідні добре б
в
відпочити
на природі.
Л
ЛЕВ.
Зорі прогнозують творчий підйом і вдале
в
вирішення
складних завдань. Період підходить
д відвертих розмов і розумного компромісу.
для
У вихідні порадуйте себе спілкуванням із друзями.
Д
ДІВА.
Не піддавайтеся на провокації. Краще
з
заздалегідь
визначити лінію поведінки й дот
тримуватися
її, а не міняти рішення туди-сюди.
У вихідні самостійно впоратися з обсягом справ
б
буде
не під силу.
Т
ТЕРЕЗИ.
Можете втратити інтерес до кар’єри,
н
натомість
на першому плані буде прагнення
д особистої свободи або хоча б до ілюзорного
до
ї відчуття. Старайтеся не впадати в крайнощі
її
і не забувати про справи.
СКОРПІОН. Традиційний підхід до вирішення
С
п
проблем
не завжди вдалий, перегляньте свої
п
погляди.
Можливе підвищення або прибуток.
П
Прислухайтеся
до рідних, вони бажають вам
д
добра.
СТРІЛЕЦЬ. Імовірні добрі новини, перспекС
ттивні ділові пропозиції, перерозподіл обов’язкків у колективі. Вас очікує успіх у кар’єрі й особ
бистому житті. Сім’я вас порадує.
К
КОЗЕРІГ. Дайте волю фантазії — і ваші мрії
в
втіляться в життя. Не намагайтеся впоратис
ся з усіма справами самотужки, залучайте
р
рідних. У вихідні просто почитайте книгу або
п
подивіться гарний фільм.
ВОДОЛІЙ. Грандіозні плани варто скоротиВ
тти до реального обсягу. Інакше розчарувань
н
не уникнути. Ймовірні відрядження, які допом
можуть відволіктися від домашніх проблем.
У вихідні чекайте гостей.
РИБИ. З’явиться потреба у нових враженР
н Будьте уважні: поринувши в поточні дрібнях.
н справи, ви ризикуєте забути про важливі
ні
й термінові. У вихідні родинні тертя вдасться
с
спокійно
й коректно вирішити.

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ
Прошу з’явитися громадянам України, про яких не маємо
інформації щодо проживання
і зв’язку (так як за місцем прописки громадяни не проживають), у «Проектний Інститут землеустрою», який знаходиться
за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, 6, каб. 15, для підпису
актів на оформлення земельних
ділянок (суміжних ділянок), терміном в 1 тиждень, 5 робочих
днів, таких осіб:
• Цуранов В. В.
м. Любомль, вул. Островецька.
Земельна ділянка № 1, кадастровий
номер: 0725784600050020319. Суміжна ділянка Попова А. Г.
• Біднюк М. Л.
Любомльський р-н, село Вишнів, вул Жовтнева, 58. Земельна
ділянка № 2, кадастровий номер:
0725784600050020317. Суміжна ділянка Зелінська А. О.

• Бовканюк О. А.
смт Шацьк, вул. Незалежності,
земельна ділянка № 2. Кадастровий
номер: 0725784600050020311. Суміжна ділянка Головіна Г. Р.
• Сорочук Р. С.
смт Шацьк, вул. Незалежності, земельна ділянка № 3. Кадастровий номер:
0725784600050020312. Суміжна
ділянка Ліщина І. В.
• Конура Ю. А.
Любомльський р-н., с. Вишнів,
вул. Зелена.
Земельна
ділянка № 4, кадастровий номер:
0725784600050020313. Суміжна
ділянка Михайлова Л. О.
• Конура О. О.
м. Любомль, вул. Коновальця.
Земельна
ділянка № 5, кадастровий номер:
0725784600050020314. Суміжна
ділянка Марцинюк А. В.
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n На поворотах долі

n На власні очі
Фото з архіву вальдорфської школи.

Нікому не потрібна
— Завтра збереш речі — і щоб духу твого тут не було!
— Чи ти геть від горя збожеволіла, Ларисо, мені теж
тяжко, адже рідного брата поховала. Схаменися!
— А це тут до чого? — не вгавала братова. — Може,
Василь тебе і пожалів би, та я з тобою жити не
збираюсь, я особисто тобі нічого не винна і ніяких
обіцянок не давала
Анна КОРОЛЬОВА

аливаючись сльозами,
мусила збирати свої
пожитки. Дві невеличкі
торби — от і весь скарб, що
мала у свої сімдесят. А далі
— куди? Хіба під тином помирати, бо хоч і мала трьох
дітей, до жодного не могла
звернутися по допомогу.
А ще три роки тому ніщо
не віщувало біди. Була я господинею у своїй трикімнатній квартирі і навіть уявити
не могла, що все моє життя
полетить шкереберть, тому
що вирішила допомогти синові у скруті.
У той день Євген (старший син) прийшов посірілий від горя. Говорив затинаючись, ховаючи очі. Десь
у незнайомій компанії напідпитку програв чималу суму у
карти. Думав, жарти, та посипалися погрози, декілька
разів його перестрівали й
лупцювали. Оскільки потрібної суми все одно не мав,
пригрозили, що заберуть
дружину й доньку відпрацьовувати борг. Син просив лиш
про одне: взяти кредит, адже
сам офіційної роботи не мав.
Він навіть банк знайшов, де
під заставу житла швидко
мали дати необхідні кошти.
Чи я не мати, чи у мене
замість серця камінь? Зробила все, як він просив, та
вже через місяць пролунав

З
Різдвяна вистава є одним із методів духовного розвитку.

Закінчення. Початок на с. 24
Оксана КОВАЛЕНКО

«ЯКЩО ТРЕБА ДИТИНІ
ЛОГОПЕДА, ТО В ПЕРШУ
ЧЕРГУ Я Б ЇЇ ВІДПРАВИЛА
НА РУКОДІЛЛЯ»

Вчителька Оксана Ткачук
є лінгвістом, а ще опановує
спеціальність «Освітні та педагогічні науки». Вона захопилася цією роботою, бо хотіла
іншого, аніж класична школа,
хоча б для найменшої доньки (дівчинка є її ученицею) й
зрозуміла, що саме ця педагогіка «не дає нічого зайвого,
а те, що дає, — відповідно до
віку». Її захоплює й відсутність
зрівняйлівки: «На практиці у
вальдорфській школі Києва
спостерігала, як учитель давав учням приклади на множення на 12 і на 3. Й школярка
зі слабшими знаннями займається регулярно щодо свого
рівня. Зараз скрізь говоримо
про оцінювання дитини відповідно до її розвитку, то чому
даємо однакову контрольну?».
Пані Оксана запевнила, що
програма її 1–го класу адап-

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Як навчаються перші учні
вальдорфської школи в Луцьку

У так званій сенсорній кімнаті першачки мають можливість гратися.

щоб кожен пальчик навчився
рухатися окремо. Відомо, що
мовлення, артикуляційний
апарат залежать від дрібної
моторики. Тож якщо дитині
треба логопеда, то в першу
чергу я б її відправила на рукоділля.
Саме цей предмет діти,
яких я запитувала про найцікавіше, називали улюбленим.
А ще вони навперебій хотіли до дошки і не соромили-

Моїй сім’ї ця педагогіка підходить, тому що
« враховує
можливості дитини і навчання йде
разом із пізнанням природи, життя.
тована до навчального плану
державної школи, однак методи інакші.
— У класичній освіті вчитель має багато зобов’язань
перед програмою, і — чи це
корисно дитині, чи ні — є свій
темп, обсяги й обмеження.
Через це навіть хороший педагог, який дбає про учня, — в
рамках. А в нас усе відбувається за наукою «людинознавство», яку заснував Рудольф
Штайнер: опановуємо те, що
на кожен вік корисно робити й
знати. На вальдорфських семінарах нас вчать запитувати
себе: «А це для чого, що ви хочете розвинути?». Наприклад,
маємо урок рукоділля (як трудове навчання). Це розвиток
дрібної моторики. У 1–му класі
починаємо з плетіння шнурка
на 4 пальцях: робимо петлі,

Засновниця вальдорфського руху на Волині, вчитель старшої школи в Німеччині Юлія Марушко зауважує:
«Неприродно, що в наш час
діти з 1–го класу не хочуть
вчитися. Вільні школи — запорука вільного суспільства і
в ці Різдвяно–Новорічні свята,
коли є місце диву, я дякувала
усім за втілення мрії — народження вальдорфської школи в
Луцьку».
ДОВІДКА:

»

ся повідомити вчительці, що
зголодніли. (До слова, їм не
задають домашньої роботи і
нема директора: керує такими
закладами загальна колегія.)
Вальдорфська школа в
Луцьку не державна, тож
батьки оплачують оренду
приміщення, навчальне приладдя, роблять ремонт, шиють інвентар і не тільки. Тато
Андрій Авдєєнко, який має
роль у різдвяній прем’єрі класу, розповів, чому обрав цей
заклад освіти: «Донька ходила у вальдорфський садок.
Нам сподобалося, бо хоч і є
правила, але все побудовано
на роз’ясненнях, а не на страху. Моїй сім’ї ця педагогіка
підходить, тому що враховує
можливості дитини і навчання
йде разом із пізнанням природи, життя.

Вальдорфська педагогіка, яку 101 рік тому заснував німецький філософ
Рудольф Штайнер, має на
меті вести дитину до пізнання світу, розвинути її
приховані здібності й можливості. Нині в 60 країнах
працює більше 1000 незалежних шкіл цього напрямку, майже 2000 дитсадочків
та 646 центрів спеціальної
освіти. Вальдорфський рух
завдяки цьому називають
одним із найбільших незалежних на міжнародному
рівні. Багато європейських
вальдорфських шкіл отримують державне фінансування. 2014–го вальдорфська педагогіка набула
статусу офіційної освітньої
програми в Україні. «Її»
школи є в Києві, Дніпрі,
Одесі, Кривому Розі. 5 років
тому освітня ініціатива з’явилася і в Луцьку: спочатку
створили дитячий садок, а
у вересні 2020–го набрали
перший клас. n

Жити я пішла до Євгена,
на їхню орендовану квартиру. Та недовго вони мене
терпіли. Одного дня невістка
прямо сказала, що я їй набридла, що її дратує моє старече шаркання по підлозі, від
запаху моїх ліків у неї алергія, а на місці моєї розкладачки має бути шафа. Євген
стояв за плечима дружини й
мовчав. Стало зрозуміло, що
то їхнє спільне рішення…
Зателефонувала до
доньки, у той же день вона
разом із чоловіком мене й
забрала до себе. Надійці не
було й тридцяти, мала трьох
бешкетників. Вони з чоловіком якось зразу вирішили,
що я буду нянькою, а вони
працюватимуть. Ніхто навіть
не поцікавився, чи зможу я в
свої літа доглядати за трьома малими дітьми, прати,
готувати, прибирати. Старалась, як могла, але роки,
хворе серце та змолоду
скалічені ноги не дозволяли
встигнути скрізь. Посипалися докори: чому посуд не
вимила, а лежу, чому дітей
не відвела куди просили, як
можна було за цілісінький
день не попилососити, чому
на обід лиш борщ, хоча б
вареника якого зліпила. Що
мала сказати — лиш плакала
та пила заспокійливе. А коли
потрапила в лікарню, Надійка, ховаючи очі, попросила
до них не повертатися…

потрапила в лікарню, Надійка, ховаючи
« Коли
очі, попросила до них не повертатися…
»
перший дзвінок із банку з
проханням внести необхідну суму для погашення кредиту. Євген запевнив, що то
помилка, щось наплутали. Я
повірила, бо нічого не тямила ні в банках, ні в кредитах,
подумати не могла, що рідний син збреше чи зрадить.
Та життя швидко скинуло
мої рожеві окуляри. Кредит
Євген не оплачував, а я таких грошей і в руках ніколи
не тримала. Через деякий
час відбувся суд, і моя домівка відійшла за борги банку, а син навіть «вибач» не
сказав.

Залишився середній син
— та й він відхрестився від
мене. По яснив, що живе у
дружини, брати мене нікуди,
запропонував мені винайняти кімнату або поселитись у
хостелі…
Із лікарні мене забрав
брат у нашу батьківську хату.
Діти про мене геть забули,
лиш тицяли пальцями одне
в одного, шукаючи того, хто
мусив мене прихистити, пересварились, зробили винною мене. Оце й уся поміч.
І ось учора поховали брата. А сьогодні стою з двома
торбами на зупинці… n
Фото freepik.com.

«Діти про мене геть забули...»
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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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА

l Терміново продається у с. Мерва Горохівського району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна 130 000 грн.
Можливий торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається 3-кімнатна квартира
в Луцьку (новобудова). Можлива оплата
частинами. Тел. 097 10 20 995.
l Терміново продається 1-кімнатна
квартира в Луцьку (новобудова, 2-й поверх). Ціна за домовленістю. Тел. 066 66
06 303.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль на іноземній реєстрації. Тел. 095 76 83 339.
l Куплю неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Жигулі». Тел. 096 65 47 613.

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 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 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.
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l Продам гноєрозкидачі, дискові бо-

l Продам цеглу білу та червону (нову та

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

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.
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.

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 торфобрикет. Можлива доставка.
Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332)
24-34-23, 098 48 13 899, 050 52 37 811.

l Продається дійна корова. Тел.
068 82 05 079.

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.

Р Е К Л А М А

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!

РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛP130,
ТP150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

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.

м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2J21J70, 0677767599, 0990339210.
6, 13, 20 лютого

Тел. 096 40 10 108

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).

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
7 лютого — 40 днів світлої пам’яті дорогої нам людини, батька, дідуся
Федора Максимовича
ДОВЖИКА.
На душі і в серці — біль, не стихає ні на мить печаль. Ви пішли від нас, це непоправна втрата для нашої родини. Ви були працьовитим, людиною величезної душі,
безсумнівної честі, чистого сумління, людиною життя. Пішовши в інший світ, ви
залишили по собі добру пам’ять. Тепла вашого серця і душі вистачало для нас усіх.
Не віриться, що вже ніколи не почуємо рідного голосу, батьківської поради.
Ви нам усім потрібні, ми сумуємо за вами. Зі слізьми на очах схиляємо голови
перед вашою могилою і світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим
словом усі, хто вас знав. Спіть спокійно, наш дорогий, ви заслужили Божого
тепла і Царства Небесного.
Із глибоким сумом діти, внуки, правнуки.

24 січня на 85-му році життя відійшов у Вічність
Микола Костянтинович
ЛІТКОВЕЦЬ,
почесний член Волинського обласного товариства «Холмщина», а з 2002 року — незмінний заступник голови товариства.
Відданий син Холмської землі із села Турковичі
Грубешівського повіту, депортований з родиною 1944-го в Україну, для нього Волинський край став рідним.
Царство Небесне і вічна пам’ять
цій світлій людині.

Луцький терорист хоче,
аби допитали … Зеленського
2 лютого в міськрайонному суді
відбувся черговий розгляд справи
Максима Кривоша, який 21 липня
минулого року в обласному
центрі Волині захопив автобус
із заручниками

Тетяна МЕЛЬНИК

Й

ому вкотре продовжили термін
утримання в сізо на два місяці. Слідчий в особливих справах
управління СБУ у Волинській області
Іван Ляшук пояснив це тим, що Кривоша
не можна поки що випускати на волю,
інакше він зможе впливати на учасників
провадження.
Суддя Андрій Сівчук погодився продовжити термін тримання під вартою
на 60 днів. Слідство фактично завер-

експертиза
« Психіатрична
визнала Кривоша осудним.

СЕРЕДА, 10 ЛЮТОГО

Фото ki.ill.in.ua.

l НІЯК НЕ ЗАСПОКОЇТЬСЯ…

»

шене, але 13 січня матеріали передали
на ознайомлення потерпілим (їх у справі 19). За словами слідчого, їм потрібно
на це щонайменше два місяці.
До слова, психіатрична експертиза,
яку завершили в січні, визнала Кривоша
осудним.
Сам Максим проти того, аби його
тримали під вартою. «Мене пора звільняти», — заявив він у залі суду. Також подав
клопотання стороні обвинувачення, аби
та долучила до справи Володимира Зеленського як свідка.
«Я вважаю, що слідство проводиться
упереджено. Вважаю, що Президента по-

Максим «Плохой» тримав
у заручниках 13 волинян.

трібно допитати і долучити ці матеріали
до справи», — сказав обвинувачений.
Нагадаємо, Зеленський виконав вимогу луцького терориста влітку і записав
відеозвернення, де закликав усіх подивитися фільм «Земляне» 2005 року. n

Програма телепередач на 8 — 14 лютого
ПОНЕДІЛОК, 8 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ПРОФІЛАКТИКА
14:00, 18:20 Суспільна студія
15:00, 18:00, 22:00, 00:05,
02:25, 05:10 Новини
15:10, 00:40, 03:00, 05:45
Спорт
15:20 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття»
17:25 Д/ц «Боротьба за
виживання»
18:55, 22:35 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
19:50 Клубний чемпіонат світу
з футболу FIFA Club World Cup
Qatar- 2020 by Alibaba Cloud.
Півфінал 2
23:30 Перша шпальта
00:55, 03:10, 05:55 Спорт.
Аспект
00:55 Т/с «Гранд готель»
03:15 Енеїда
04:10 Д/ф «Клітка для двох»

1+1
05.35, 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, 10.25 «Життя відомих
людей 2021»
13.00, 14.15 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» (12+)
22.10 Т/с «Кухня»

15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива
попри все» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
06.00 Служба розшуку дітей
06.05 Факти тижня 08.45
Факти. Ранок 09.15, 19.25
Надзвичайні новини 10.10
Антизомбі 11.55, 13.15
Х/ф «СИНГУЛЯРНІСТЬ»
(12+) 12.45, 15.45 Факти.
День 14.15, 16.15 Х/ф
«БЕЗМЕЖНИЙ ОБРІЙ» (16+)
16.35 Х/ф «ЖИТТЯ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Теорія змови 21.30 Т/с
«Нюхач» (12+) 22.45 Свобода
слова

ВІВТОРОК, 9 ЛЮТОГО

(16+) 14.50 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор» 18.50
«Джедаі» 20.25 Т/с «Ментівські
війни. Харків» (16+) 22.20
«Гроші» 23.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1

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» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ГОНЩИК: ДУХ
ПОМСТИ» (16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ДРУЗІ ПО СЕКСУ»
(16+)
23.00 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ
В ЗАХВАТІ» (16+)

06.00 Ліверпуль - Інтер. 1/8
фіналу (2007 /08). Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45 Журнал Ліги чемпіонів
08.15 Удінезе - Верона.
Чемпіонат Італії
10.00, 19.30 Топ-матч
10.10 Ювентус - Монако. 1/2
фіналу (1997/98). Ліга
чемпіонів УЄФА
12.00 Лаціо - Кальярі.
Чемпіонат Італії
13.50 Бенфіка - ПСВ. 1/4
фіналу (2010 /11). Ліга
Європи УЄФА
15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.55 Реал - МЮ. 1/4 фіналу
(2002 /03). Ліга
чемпіонів УЄФА
17.45 Ювентус - Рома.
Чемпіонат Італії
19.40 Баварія - Боруссія (Д).
1/4 фіналу (1997 /98).
Ліга чемпіонів УЄФА
21.30 «Вмикай підігрів»
22.45 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
23.40 Боруссія (Д) - ПСЖ (2010
/11). Ліга Європи УЄФА

МЕГА

ТЕТ

НОВИЙ КАНАЛ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
ІНТЕР
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 23.15
05:25, 22:05 «Слідство вели...
Одного разу під Полтавою
з Леонідом Каневським»
08.45, 09.45, 19.15 Одного
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
разу в Одесі
17:40 Новини 07:10, 08:10,
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
09:20 «Ранок з Інтером» 10:05,
Танька і Володька
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
11.45, 23.45 Казки У
«Стосується кожного» 12:25
12.15 Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
Х/ф «МАДАМ» 14:10 Х/ф
НЯНЯ»
«МАЧО НА КОЛЕСАХ» 16:10
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
«Чекай на мене. Україна» 20:00
16.15 Богиня шопінгу.
«Подробиці» 21:00 Т/с «Речдок.
Екстремальний сезон
К-1
Особиста справа» 23:50 Т/с
20.45 Сімейка У
«Згадати молодість» 01:55
06.30 «TOP SHOP»
Х/ф «НЕДОТОРКАННІ» 04:55 08.00 М/с «Юху та його друзі» 22.45 Казки У Кіно
00.15 Країна У
«Телемагазин»
08.25 «Ух ти show»
01.15 Рятівники
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
02.15 Щоденники Темного
УКРАЇНА
11.00 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ (16+)
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
СТЕБЛО»
03.45 Віталька
Україною 07.00, 08.00, 15.00,
12.50 Х/ф «ДЖУНГЛІ
05.50 Корисні підказки
19.00, 23.00 Сьогодні 09.00
КЛИЧУТЬ! В
Зірковий шлях 10.55 Т/с
ПОШУКАХ
НТН
МАРСУПІЛАМІ»
«Жіночий лікар» (16+) 13.40,
05.00, 04.45 «Top Shop»
14.35 «Орел і Решка. Навколо 05.55 Х/ф «ТАНЦЮЙ,
15.30 Агенти справедливості
світу»
(12+) 17.00 Т/с «Виходьте без
ТАНЦЮЙ» 08.30, 16.50, 03.10
17.15 «Орел і Решка. Рай та
дзвінка 4» (12+) 20.10 Ток-шоу
«Випадковий свідок» 08.55
пекло»
«Говорить Україна» 21.00 Т/с
Х/ф «АЛЕГРО З ВОГНЕМ»
19.15 «Орел і Решка. Морський 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
«Мертві лілії» (12+) 23.10 Т/с
сезон»
«Чотирилисник бажань» (12+)
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
22.00 «Орел і Решка. Дива
23.15, 02.40 «Свідок» 12.50
світу»
СТБ
«Таємниці світу» 14.40 Х/ф
23.00 Т/с «Грань» (16+)
«ГРОМОБІЙ» 18.20 «Свідок.
06.00 Т/с «Коли ми вдома»
Агенти» 21.30 Т/с «Сліпа зона»
06.30 Т/с «Комісар Рекс»
2+2
(16+) 23.45 Х/ф «ПРАВО НА
08.30 «Битва екстрасенсів»
ВБИВСТВО» (16+) 01.45
06.00 «Джедаі 2019» 06.10,
(16+)
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+) 10.10 «Таємниці кримінального світу»
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
03.50 «Речовий доказ» 04.20
Х/ф «П’ЯТИЙ ВИМІР» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна12.20 Х/ф «ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» «Правда життя»
Новини»
06:00 Бандитська Одеса
08:40, 01:35 Правда життя
10:00, 00:25 Речовий доказ
11:10, 15:10, 19:55 Секретні
території 12:10 Інженерні ідеї
13:10 Там, де нас нема 14:10
Стежина війни 16:10, 21:45
Життя після людей 17:05, 20:50
Шукачі неприємностей 18:05
Зона будівництва 19:05 Скарб.
UA 22:30 Замерзла планета
23:30 Апокаліпсис: Сталін
02:55 Наші

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:15
Енеїда
06:30 М/ф «Ходить гарбуз по
городу»
06:40 М/ф «Історія про дівчинку,
яка наступила на хліб»
06:50 М/ф «Колосок»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 00:05, 02:25,
05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
09:30, 22:00 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:40, 03:00,
05:45 Спорт
15:20, 04:10 Країна пісень
16:30 Д/ц «Суперчуття»
16:55 Д/ц «Дикі тварини»
17:25 Схеми. Корупція в
деталях
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55, 00:55, 03:10, 05:55
Спорт. Аспект
23:30 Наші гроші
00:55 Т/с «Гранд готель»
04:40 Д/ф «Олександр
Довженко: Одеський світанок»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Міняю
жінку»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» (12+)
22.10 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:05 Т/с
«Мене звати Мелек» 12:25 Х/ф
«ЛЮБОВ ТРАПЛЯЄТЬСЯ»
14:35, 15:30 «Речдок» 16:25
«Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23:50 Т/с
«Згадати молодість» 01:50
Х/ф «ТРЬОХ ПОТРІБНО
ПРИБРАТИ»

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 10.55 Т/с
«Жіночий лікар» (16+) 13.40,
15.30 Агенти справедливості
(12+) 17.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4» (12+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00
Т/с «Мертві лілії» (12+) 23.10
Контролер 23.50 Х/ф «ЦЕ МІЙ

СОБАКА»

СТБ
05.30 Т/с «Комісар Рекс»
09.05 «Битва екстрасенсів»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива
попри все» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

«ЧУЖИЙ» (16+) 10.10 Х/ф
«ВТОРГНЕННЯ: ПЛАНЕТА
ЗЕМЛЯ» (16+) 12.00
«Загублений світ» 18.00
«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар» (16+) 20.25
Т/с «Ментівські війни. Харків»
(16+) 22.20 Т/с «Кістки-9» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 11.15, 20.30,
22.45, 23.30 Топ-матч
06.10 Реал - Ювентус (2008/09).
Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Дженоа - Наполі.
ICTV
Чемпіонат Італії
05.35, 20.20 Громадянська
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
оборона 06.30 Ранок у великому
NEWS
місті 08.45 Факти. Ранок 09.15,
10.15 «Вмикай підігрів»
19.25 Надзвичайні новини 10.10
11.25 Мілан - Кротоне.
Багач - Бідняк 11.15, 13.15 Х/ф
Чемпіонат Італії
«СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ»
13.10 Шальке - Аякс. 1/4 фіналу
(16+) 12.45, 15.45 Факти. День
(2016 /17). Ліга Європи
13.35, 16.15 Т/с «Пес» (16+)
УЄФА
16.25 Х/ф «ВАЖКИЙ КОРПУС» 15.55 Рейнджерс - Марсель
(16+) 18.45, 21.05 Факти. Вечір
(1992 /93). Ліга
21.25 Т/с «Нюхач» (12+) 23.40
Чемпіонів УЄФА
Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ БОРНА» 17.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
НОВИЙ КАНАЛ
18.40 Аталанта - Торіно.
06.00, 07.30 Kids’ Time
Чемпіонат Італії
06.05 М/с «Том і Джеррі»
20.40 Барселона - Реал. 1/2
07.35, 15.00 Орел і Решка
фіналу (2010 /11). Ліга
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
Чемпіонів УЄФА
11.00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
23.00 Журнал Ліги чемпіонів
МОРЕ» (16+)
23.40 Тоттенгем - Бешикташ
13.00 Кохання на виживання
(2014 /15). Ліга Європи
(16+)
УЄФА
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
ТЕТ
21.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ У
ВЕГАСІ» (16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок
23.00 Х/ф «ХТИВИЙ ДІДУСЬ» 08.15, 09.15, 10.15, 11.15,
(18+)
18.15, 19.45, 21.15, 22.15, 23.15
Одного разу під Полтавою
МЕГА
08.45, 20.45 Сімейка У
06:00 Бандитський Київ 08:35, 09.45, 19.15 Одного разу в
Одесі
01:35 Правда життя 10:00,
10.45, 18.45, 20.15, 21.45
00:25 Речовий доказ 11:10,
15:10, 19:55 Секретні території Танька і Володька
12:10, 18:00 Зона будівництва 11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
13:10 Там, де нас нема 14:10
НЯНЯ: ВЕЛИКИЙ БУМ»
Стежина війни 16:05, 21:45
Життя після людей 17:00, 20:50 14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
Шукачі неприємностей 19:00
16.15 Богиня шопінгу.
Скарб.UA 22:30 Замерзла
Екстремальний сезон
планета 23:30 Апокаліпсис:
22.45 Казки У Кіно
Сталін
00.15 Країна У
01.15 Рятівники
К-1
02.15 Щоденники Темного
06.30 «TOP SHOP»
(16+)
08.00 М/с «Юху та його друзі»
03.45 Віталька
08.25 «Ух ти show»
05.50 Корисні підказки
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 Т/с «Мисливці за
НТН
реліквіями»
05.45 Х/ф «ЗАГУБЛЕНЕ
11.40, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
МІСТО» 07.55, 16.50, 03.05
13.30, 22.00 «Орел і Решка.
«Випадковий свідок» 08.30,
Дива світу»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35
14.30 «Орел і Решка. Навколо
«Свідок» 09.00 Х/ф «ПОРТ»
світу»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
15.30 «Орел і Решка. Рай та
(16+) 12.50 «Свідок. Агенти»
пекло»
14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
18.15 «Орел і Решка. Морський (16+) 18.20 «Будьте здоровi»
сезон»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлін»
(16+) 01.40 «Таємниці
2+2
кримінального світу» 03.40
06.00 Т/с «Удар у
«Речовий доказ» 04.10 «Правда
відповідь-2» (16+) 07.55 Х/ф
життя»

UA: ПЕРШИЙ

МЕГА

06:00, 06:00, 10:55, 03:15 Енеїда
06:30 М/ф «Черевички»
06:40 М/ф «Чарівні окуляри»
06:50 М/ф «Нікудишко»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:05, 02:25, 05:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія
09:30, 22:00 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:40, 03:00, 05:45
Спорт
15:20 Країна пісень
15:55 Біатлон. Чемпіонат світу.
Змішана естафета
17:25 Наші гроші
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55, 00:55, 03:10, 05:55 Спорт.
Аспект
23:30 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+
00:55 Т/с «Гранд готель»
04:10 Д/ф «Заміновані вірністю»

06:00 Бандитська Одеса 08:55,
01:35 Правда життя 10:20,
00:25 Речовий доказ 11:30
Дива природи 12:30, 18:05
Зона будівництва 13:30 Там,
де нас нема 14:30 Тваринна
зброя 15:30, 19:55 Секретні
території 16:25, 21:45 Життя
після людей 17:10, 20:50 Шукачі
неприємностей 19:05 Війна
всередині нас 22:30 Замерзла
планета 23:30 Апокаліпсис:
Сталін 02:40 Історія Києва
03:30 Потойбіччя. Сни 04:25
Запрограмовані долі 05:20 Бізнес
на залякуванні

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2021»
11.25, 12.20, 14.15 «Міняю жінку»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» (12+)
22.10 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «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 «100 РЕЧЕЙ
І НІЧОГО ЗАЙВОГО» 14:35,
15:30 «Речдок» 16:25 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00,
19:00, 03:25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
справа» 23:50 Т/с «Згадати
молодість» 01:55 Х/ф «ФАХІВЦІ»

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 10.55 Т/с «Жіночий
лікар» (16+) 13.40, 15.30 Агенти
справедливості (12+) 17.00 Т/с
«Виходьте без дзвінка 4» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Т/с «Мертві лілії» (12+)
23.10 Т/с «Міраж» (12+)

СТБ
05.40 Т/с «Комісар Рекс»
09.25 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
(16+)
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива попри
все» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

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»
11.40, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
13.30, 22.00 «Орел і Решка. Дива
світу»
14.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.30 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
18.15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 «Джедаі 2019» 06.30
Т/с «Удар у відповідь-2» (16+)
08.20 Х/ф «ЧУЖІ» (16+) 11.10
Х/ф «БЕНДЖАМІН ФАЛЬК І
ПРИМАРНИЙ КИНДЖАЛ» (16+)
13.05 «Загублений світ» 18.00
«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі» 19.25
Т/с «Дзвонар» (16+) 20.25 Т/с
«Ментівські війни. Харків» (16+)
22.25 Т/с «Кістки-9» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 20.30 Топ-матч
06.10 Баварія - МЮ. 1/4 фіналу
(2009/10). Ліга Чемпіонів
УЄФА
08.10 Мілан - Кротоне. Чемпіонат
Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.15 Баварія - Депортіво
(2002/03). Ліга Чемпіонів
УЄФА
12.00 Ювентус - Рома. Чемпіонат
Італії
13.50 Аякс - Селтік (2015 /16).
Ліга Європи УЄФА
15.55 Ювентус - МЮ. 1/2 фіналу
(1998/99). Ліга Чемпіонів
УЄФА
17.45 Чемпіонат Італії. Огляд туру
18.40 Дженоа - Наполі. Чемпіонат
Італії
20.40 Шахтар - Динамо (К). 1/2
фіналу (2008/09). Кубок
УЄФА
22.45 Чемпіонат Нідерландів.
Огляд туру
23.40 Ліверпуль - Бордо
(2015/16). Ліга Європи
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, 20.45 Сімейка У
09.45, 19.15 Одного разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька
і Володька
ICTV
11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «Артур і мініпути»
05.35, 10.10 Громадянська
оборона 06.30 Ранок у великому 14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
місті 08.45 Факти. Ранок 09.15,
16.15 Богиня шопінгу.
19.25 Надзвичайні новини
Екстремальний сезон
11.45, 13.15 Х/ф «У ПОШУКАХ
22.45 Казки У Кіно
ПРИГОД» (16+) 12.45, 15.45
00.15 Країна У
Факти. День 14.10, 16.15
01.15 Рятівники
Т/с «Пес» (16+) 17.00 Х/ф
«ПІДРИВНИК» (16+) 18.45, 21.00 02.15 Щоденники Темного (16+)
03.45 Віталька
Факти. Вечір 20.20 Секретний
05.50 Корисні підказки
фронт 21.25 Т/с «Нюхач» (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА»
НТН
(16+)
05.00 «Top Shop» 06.15 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ
«ВЕСЕЛІ ЖАБОКРИЧІ» 07.55,
06.00, 07.30 Kids’ Time
16.50, 03.05 «Випадковий свідок»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
07.35, 15.00 Орел і решка
23.15, 02.35 «Свідок» 09.00
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
Х/ф «У МОЇЙ СМЕРТІ ПРОШУ
11.00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
ВИНУВАТИТИ КЛАВУ К.» 10.35,
(16+)
19.30 Т/с «Коломбо» (16+) 12.50
13.00 Кохання на виживання (16+) «Легенди карного розшуку»
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
21.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 2: З
(16+) 18.20 «Вартість життя»
ВЕГАСА ДО БАНГКОКА» 23.45 Т/с «Вавилон-Берлін» (16+)
(16+)
01.40 «Таємниці кримінального
23.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ.
світу» 03.40 «Речовий доказ»
ЧАСТИНА 3» (16+)
04.10 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 11 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 03:15 Енеїда
06:30 М/ф «Рукавичка»
06:40 М/ф «Козлик та його горе»
06:50 М/ф «Як їжачок шубку
міняв»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
19:00, 22:00, 00:05, 02:25, 05:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10
Суспільна студія
09:30 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж
15:10, 00:40, 03:00, 05:45 Спорт
15:20, 04:10 UA:Фольк
16:30, 19:20 Міста та містечка
16:50 Клубний чемпіонат світу
з футболу FIFA Club World Cup
Qatar- 2020 by Alibaba Cloud.
Матч за 3-те місце
19:50 Клубний чемпіонат світу
з футболу FIFA Club World Cup
Qatar- 2020 by Alibaba Cloud.
Фінал
22:35 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін»
23:30 Схеми. Корупція в деталях
00:55, 03:10, 05:55 Спорт.
Аспект
00:55 Т/с «Гранд готель»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.25 «Життя відомих
людей 2021»
11.25, 12.20, 14.15, 14.40
«Майже колишні»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45 Т/с «100 тисяч хвилин
разом» (12+)
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:05
Т/с «Мене звати Мелек» 12:25
Х/ф «МІЛЬЙОНЕР ІЗ НЕТРІВ»
14:40, 15:30 «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 Х/ф
«ХТО Є ХТО?»

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 10.55 Т/с
«Жіночий лікар» (16+) 13.40,
15.30 Агенти справедливості
(12+) 17.00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4» (12+) 20.10 Ток-шоу
«Говорить Україна» 21.00 Т/с
«Мертві лілії» (12+) 23.10 Слідами
23.50 Т/с «Поранене серце»

СТБ
05.45 Т/с «Комісар Рекс»
09.25 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Щаслива
попри все» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15,
19.20 Надзвичайні новини 10.10
Секретний фронт 11.15, 13.15
Х/ф «ВАЖКИЙ КОРПУС» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День 14.05,
16.15 Т/с «Пес» (16+) 16.50 Х/ф
«СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ»
(16+) 18.45, 21.05 Факти.
Вечір 20.20 Антизомбі 21.25
Т/с «Нюхач» (12+) 23.45 Х/ф
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)

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» (16+)
11.00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ
2» (16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЛЮТОГО
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКСДРАЙВ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 09:10,
01:35 Правда життя 10:10, 00:25
Речовий доказ 11:20, 14:20
Тваринна зброя 12:20, 18:05
Зона будівництва 13:20 Там, де
нас нема 15:20, 19:55 Секретні
території 16:15, 21:45 Життя
після людей 17:10, 20:50 Шукачі
неприємностей 19:05 Війна
всередині нас 22:30 Замерзла
планета 23:30 Адольф Гітлер.
Шлях 02:35 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»
11.40, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
13.30, 22.00 «Орел і Решка. Дива
світу»
14.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15.30 «Орел і Решка. Рай та
пекло 2»
18.15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2

10.15 Фенербахче - Мілан (2005
/06). Ліга чемпіонів УЄФА
12.00 Удінезе - Верона.
Чемпіонат Італії
13.50 Вольфсбург - Наполі. 1/4
фіналу (2014 /15). Ліга
Європи УЄФА
15.55 Валенсія - Барселона. 1/2
фіналу (1999 /00). Ліга
чемпіонів УЄФА
18.00 Журнал Ліги чемпіонів
18.40 Мілан - Кротоне.
Чемпіонат Італії
20.40 МЮ - Ліверпуль. 1/8
фіналу (2015/16). Ліга
Європи УЄФА
22.45 Класичні матчі Ліги
чемпіонів
23.40 Арсенал - БАТЕ (2017/18).
Ліга Європи 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, 20.45 Сімейка У
09.45, 19.15 Одного разу в Одесі
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька
і Володька
11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «АРТУР І ПОМСТА
ВУРДАЛАКА» (16+)
14.00 Панянка-селянка
15.00 4 весілля
16.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
22.45 Казки У Кіно
00.15 Країна У
01.15 Рятівники
02.15 Щоденники Темного (16+)
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

06.00 Т/с «Удар у відповідь-3»
(16+) 07.50 Х/ф «ЧУЖИЙ-3»
(16+) 10.00 Х/ф «МИСЛИВЦІ
ЗА СКАРБАМИ» 12.00
«Загублений світ» 18.00
«Секретні матеріали» 18.15
«Спецкор» 18.50 «Джедаі» 19.25
НТН
Т/с «Дзвонар» (16+) 20.25 Т/с
05.00 «Top Shop» 06.20 Х/ф
«Ментівські війни. Харків» (16+)
«ВЕСЬ СВІТ В ОЧАХ ТВОЇХ...»
22.25 Т/с «Кістки-9» (16+)
07.55, 16.50, 03.05 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
ФУТБОЛ-1
19.00, 23.15, 02.35 «Свідок»
06.00, 08.00, 17.45, 18.30, 20.30 09.00 Х/ф «ЧУЖІ ТУТ НЕ
Топ-матч
ХОДЯТЬ» 10.40, 19.30 Т/с
06.10 Арсенал - Барселона. 1/8 «Коломбо» (16+) 12.50 «Вартість
фіналу (2010/11). Ліга
життя» 14.45, 21.30 Т/с «Сліпа
Чемпіонів УЄФА
зона» (16+) 18.20, 04.10 «Правда
08.10 Ювентус - Рома.
життя» 23.45 Т/с «ВавилонБерлін» (16+) 01.40 «Таємниці
Чемпіонат Італії
кримінального світу» 03.40
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
«Речовий доказ»
NEWS

«ЗИМОВА ВИШНЯ» 16:10 Х/ф
«СУЄТА СУЄТ» 17:50, 20:30
06:00, 06:00, 02:35 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00, 23:50, Т/с «Страсті по Зінаїді» 20:00
«Подробиці» 22:40 Концерт «Про
02:05, 03:30, 05:35 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки Сови» любов іноді говорять» 00:20
Х/ф «ПАРИ ГНІДИХ» 02:10 Х/ф
07:30 М/ф «Було скучно»
«Я КОХАЮ» 03:10 «Сценарії
07:40 М/ф «Ватажок»
07:50 М/ф «Ведмедик і той, хто кохання» 04:35 «Мультфільм»
живе в річці»
УКРАЇНА
08:05 Д/ц «Супер - чуття.
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
Особливий загін»
07.30 Т/с «Виходьте без дзвінка
09:05 Відтінки України
4» (12+) 10.35 Т/с «Не смій
09:40 Т/с «Снігопад»
мені казати прощавай!» (12+)
11:55 Х/ф «ОБРУЧКА ДО
ВЕСНИ»
14.30, 15.20 Т/с «День Святого
13:40 Телепродаж
Валентина» (12+) 20.00 Головна
14:10 UA:Фольк. Спогади
тема 21.00 Шоу «Маска» 23.00
15:25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Т/с «Щоб побачити веселку» (16+)
Спринт 7 км, жінки
16:55 Полювання (Природнича
СТБ
історія)
05.50, 10.50 Т/с «Щаслива
17:55 Х/ф «ПОРУЧ З ІСУСОМ:
попри все» (16+)
ЙОСИП З НАЗАРЕТА»
07.55 «Неймовірна правда про
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
зірок»
21:25 Д/ц «Боротьба за
17.00 «Хата на тата» (12+)
виживання»
19.00 «МастерШеф
22:00 Х/ф «ШЕРБУРСЬКІ
Професіонали» (12+)
ПАРАСОЛЬКИ»
22.40 «Звана вечеря» (12+)
00:15 Д/ф «Гідра»
01:35, 04:00 #ВУКРАЇНІ
ICTV
04:30 Бюджетники
06.30, 07.45, 08.55 Скетч-шоу
1+1
«На трьох» (16+) 07.00, 08.20 Т/с
«Вижити за будь-яку ціну» 09.55,
07.00 «Життя відомих людей»
13.00 Т/с «Нюхач» (12+) 12.45
08.00 «Сніданок. Вихідний»
Факти. День 18.45 Факти. Вечір
10.00 «Світ навиворіт»
19.10 Х/ф «СПАДОК БОРНА»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
(16+) 21.45 Х/ф «ДЖЕЙСОН
Пакістан»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба БОРН» (12+)
новин»
НОВИЙ КАНАЛ
20.15 «Вечірній квартал 2020»
21.50 «Жіночий квартал 2020»
06.00 Варьяти (12+)
23.15 «Світське життя. 2021»
08.40, 10.00 Kids’ Time
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний
ІНТЕР
порятунок»
05:25 «Україна вражає» 05:50
10.05 Орел і решка
Х/ф «ОДИНИЦЯ З ОБМАНОМ» 12.00 У кого більше? (12+)
07:10 Х/ф «ФРАНЦУЗЬКИЙ
14.10 М/ф «Ваяна»
ЖИГОЛО» 09:00 «Готуємо
16.20 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
разом. Домашня кухня» 10:00
(16+)
«Корисна програма» 11:10 Х/ф
18.40 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
«КОХАНА ЖІНКА МЕХАНІКА
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
ГАВРИЛОВА» 12:40 Х/ф «НА
21.00 Х/ф «ШПИГУНКА» (16+)
ВАС ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
НІКАНОРОВА» 14:25 Х/ф

1+1
05.20 «Світське життя. 2021»
06.10, 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, 10.25 «Життя відомих
людей 2021»
13.00, 14.15 «Жіночий квартал
2020»
14.50 «Вечірній квартал 2020»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.15 Х/ф «1+1» (16+)
22.40 Х/ф «ГРА» (16+)

ІНТЕР

«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 Т/с «Шерлок»
03:05 «Чекай на мене. Україна»
04:10 «Орел і Решка. Курортний
сезон» 04:55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною 07.00, 08.00, 15.00,
19.00 Сьогодні 09.00 Зірковий
шлях 11.00 Т/с «Солона
карамель» (12+) 14.40, 15.30 Т/с
«Добра душа» (12+) 20.10 Токшоу «Говорить Україна» 21.00
Свобода слова Савіка Шустера

СТБ
05.15 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
20.15, 22.50 Т/с «Відпустка у
сосновому лісі» (12+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок 09.15,
19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.15 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» 12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 23.05 Скетч-шоу «На
трьох» (16+) 13.45, 16.15 Х/ф
«ІДЕНТИФІКАЦІЯ БОРНА»
16.30 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА»
(16+) 18.45 Факти. Вечір

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» (16+)
11.10 Хто проти блондинок?
(12+)
16.50 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
18.50 Х/ф «ЗМІШАНІ» (16+)
21.00 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
(16+)
23.30 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПОГРОМ» (18+)

05:30 «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
«ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ ДОНЬКИ»
МЕГА
14:35, 15:30, 00:35 «Речдок»
06:00, 02:40 Бандитська
16:30 «Речдок. Особливий
Одеса 08:40, 01:35 Правда
випадок» 18:00, 01:30 Ток-шоу

13.50 Базель - Валенсія
(2013/14). Ліга Європи
УЄФА
15.55 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
16.25 Галатасарай - Реал
(2000/01). Ліга чемпіонів
УЄФА
18.15 Фінали Ліги чемпіонів
(1997/2016)
18.40 Лаціо - Кальярі. Чемпіонат
К-1
Італії
20.40 Чемпіонат Італії. Огляд
06.30 «TOP SHOP»
туру
08.00 М/с «Юху та його друзі»
21.30 «Вмикай підігрів»
08.25 «Ух ти show»
22.45 Чемпіонат Італії.
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
Передмова до туру
11.00 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
23.15 Феєнорд - МЮ (2016/17).
РОЗМІРОМ» (12+)
Ліга Європи УЄФА
12.45, 22.00 «Орел і Решка. Дива
світу»
ТЕТ
13.45 «Орел і Решка. Навколо
світу»
06.00 ТЕТ Мультиранок
16.35 «Орел і Решка. Морський 08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 18.15,
сезон»
19.45, 21.15, 22.15, 23.15 Одного
разу під Полтавою
18.30 Х/ф «ЧОЛОВІК
08.45, 20.45 Сімейка У
НАРОЗХВАТ» (16+)
09.45, 19.15 Одного разу в Одесі
20.15 Х/ф «ЗАКОНИ
10.45, 18.45, 20.15, 21.45 Танька
ПРИВАБЛИВОСТІ»
і Володька
2+2
11.45, 23.45 Казки У
12.15 Х/ф «АРТУР І ВІЙНА
06.00 «Джедаі 2019» 06.10
ДВОХ СВІТІВ»
Т/с «Удар у відповідь-3» (16+)
14.00, 02.15 Панянка-селянка
08.05 Х/ф «ЧУЖИЙ-4:
15.00 4 весілля
ВОСКРЕСІННЯ» (16+) 10.10
16.15 Богиня шопінгу.
Х/ф «СЕРЕД БІЛОГО ДНЯ»
Екстремальний сезон
(16+) 12.00 «Загублений світ»
22.45 Казки У Кіно
18.00 «Секретні матеріали»
00.15 Країна У
18.15 «Спецкор» 18.50 «Джедаі» 01.15 Рятівники
19.25 Х/ф «ОСОБЛИВА
03.45 Віталька
ДУМКА» 22.15 Х/ф «ГРІМ У
05.50 Корисні підказки
ТРОПІКАХ» (16+)

життя 10:10, 00:25 Речовий
доказ 11:20 Тваринна зброя
12:20, 18:05 Зона будівництва
13:20 Там, де нас нема 14:20
Замерзла планета 15:20, 19:55
Секретні території 16:15, 21:45
Життя після людей 17:10, 20:50
Шукачі неприємностей 19:05
Війна всередині нас 22:30
Народжені мусонами 23:30
Адольф Гітлер. Шлях

НТН

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 20.30 Топ-матч
06.10 Селтік - Барселона
(2012/13). Ліга чемпіонів
УЄФА
08.10 Аталанта - Торіно.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 Вольфсбург - МЮ
(2009/10). Ліга чемпіонів
УЄФА
12.00 Дженоа - Наполі.
Чемпіонат Італії

05.00, 04.45 «Top Shop»
06.15 Х/ф «ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ
ЛЮБОВ» 07.55, 17.25, 03.05
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.35
«Свідок» 09.00 Х/ф «ТИХЕ
СЛІДСТВО» 10.30, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 12.50, 03.50
«Правда життя» 14.50, 21.30
Т/с «Сліпа зона» (16+) 16.50
«Наші права» 18.20 «Таємниці
світу» 23.45 Т/с «ВавилонБерлін» (16+) 01.40 «Таємниці
кримінального світу» 03.20
«Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 14 ЛЮТОГО

СУБОТА, 13 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55, 00:55 Енеїда
06:30 М/ф «Іванко та воронячий
цар»
06:40 М/ф «Котигорошко»
06:50 М/ф «Тредичіно»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 00:05, 02:25, 05:10
Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20, 01:25, 03:15 Суспільна
студія
09:30, 22:00 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж
15:10, 21:35, 00:40, 03:00, 05:45
Спорт
15:25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Спринт 10 км, чоловіки
16:55, 23:30 Д/ц «Дикі тварини»
17:25, 04:40 Перша шпальта
18:55 Д/ц «Боротьба за
виживання»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55, 00:55, 03:10, 05:55 Спорт.
Аспект
03:45 #ВУКРАЇНІ
04:15 Схеми. Корупція в деталях

РІВНЕМ НЕБА» (16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:50, 00:40 Містична Україна
08:50, 19:15 У пошуках істини
10:35 Речовий доказ 11:45,
23:45 Секретні території 12:40
Розгадка таємниць Біблії 15:25
Народжені мусонами 16:25
Замерзла планета 18:25 Історія
українських земель 21:00
Таємниці Ісуса

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
11.10 Х/ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ» (16+)
13.00 Х/ф «ЗАКОНИ
ПРИВАБЛИВОСТІ»
14.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони
2018» 07.05 «Джедаі 2019»
08.10 «Джедаі 2020» 09.10
«Загублений світ» 12.05 Х/ф
«ЧУЖИЙ: ЗАПОВІТ» (16+)
14.20 Х/ф «МОРСЬКИЙ БІЙ»
(16+) 16.55 14 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Олімпік» 19.00 Х/ф
«ХАРЛЕЙ ДЕВІДСОН І КОВБОЙ
МАЛЬБОРО» (16+) 20.55 Х/ф
«СТАРСКІ ТА ГАТЧ» 22.55 Х/ф
«ХИЖАК» (18+)

13.50 Арсенал - Ренн. 1/8 фіналу
(2018/19). Ліга Європи
УЄФА
15.55 LIVE. Торіно - Дженоа.
Чемпіонат Італії
18.25 Наполі - Ювентус
(2010/11). Класичні матчі
Calcio
18.55 LIVE. Наполі - Ювентус.
Чемпіонат Італії
20.55 «Суперматчі». Ліга
чемпіонів УЄФА
21.30 «Суперматчі». Ліга Європи
УЄФА
21.40 LIVE. Спеція - Мілан.
Чемпіонат Італії
23.40 Минай - Львів. Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.40 М/ф «Джастін та лицарі
доблесті»
11.25 Х/ф «ГРЕЙФРАЙЄРС
БОББІ»
13.15 Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
НЯНЯ»
15.00 Х/ф «МОЯ ЖАХЛИВА
НЯНЯ: ВЕЛИКИЙ БУМ»
17.00 Х/ф «АЛОХА»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Одного разу під Полтавою
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
Володька
22.30 Сімейка У
23.30, 00.30 Країна У
00.00 Казки У Кіно
01.00 Панянка-селянка
02.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

ФУТБОЛ-1

НТН

06.00 Баєр - МЮ (2013/14). Ліга
чемпіонів УЄФА
07.45, 11.15, 17.55 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру
08.15 Болонья - Беневенто.
Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS
10.15 «Вмикай підігрів»
11.45, 21.05 Топ-матч
12.00 Барселона - Динамо (К)
(1997/98). Ліга чемпіонів
УЄФА

05.45 Х/ф «Чужі тут не ходять»
07.15 Х/ф «Викликаємо вогонь
на себе» (12+) 13.20 «Поводир»
(16+) 15.35, 02.25 «Випадковий
свідок» 18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 01.55 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 21.00
Х/ф «ЛЕГІОНЕР» (16+) 23.00
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО В
ДЖУНГЛІ» (16+) 00.50 «Реальні
злочинці» 02.30 «Речовий доказ»
03.50 «Легенди бандитського
Києва» 04.40 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 02:30, 05:05 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00, 23:50,
02:00, 03:30, 05:35 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови»
07:30 М/ф «Як козаки у футбол
грали»
07:50 М/ф «Як козаки куліш
варили»
08:20, 17:35 Д/ц «Дикі тварини»
09:00 Божественна Літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна Літургія
Української греко-католицької
церкви
12:30 Недільна Свята меса
Римсько-Католицької церкви
в Україні
13:35 Телепродаж
14:10 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 12, 5 км,
чоловіки
15:05 Країна пісень
16:25 Біатлон. Чемпіонат світу.
Гонка переслідування 10 км,
жінки
17:15 Студія «Біатлон»
18:15 Д/ц «Незвіданий океан»
19:25 Д/с «Масштабні інженерні
помилки»
20:20 Д/ц «Світ дикої природи»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+
22:00 Х/ф «ТЕПЕР Я БУДУ
ЛЮБИТИ ТЕБЕ»
00:15 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!»
03:55 Д/ф «З України до
Голлівуду»

07:20 Х/ф «СКУПИЙ» 09:00
«Готуємо разом» 10:00, 11:00,
12:00 «Інше життя» 12:45 «Орел
і Решка. На краю світу» 13:30
Т/с «Речдок. Особиста справа»
18:00 Т/с «Детектив Ренуар»
20:00 «Подробиці тижня» 22:00
Т/с «Шерлок» 01:35 «Речдок»
03:55 «Легенди бандитської
Одеси» 04:55 «Телемагазин»

1» (16+)
15.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК. ЧАСТИНА
2» (16+)
17.00 Х/ф «ТИТАНІК»
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)

МЕГА

Чемпіонат Італії
12.30 Фінали Ліги Чемпіонів
(2010 / 2017)
13.00, 15.55, 18.55 «Тур ONLINE»
13.55 LIVE. Маріуполь Олександрія. Чемпіонат
України
16.55 LIVE. Рух - Ворскла.
Чемпіонат України
19.25 Спеція - Мілан. Чемпіонат
Італії
21.20 «Великий футбол»
23.15 Журнал Ліги Чемпіонів
23.45 Рома - Удінезе. Чемпіонат
Італії

06:00 Випадковий свідок
07:55, 00:40 Містична Україна
08:50, 19:15 У пошуках істини
УКРАЇНА
10:35 Речовий доказ 11:45,
06.50 Реальна містика 07.15
23:45 Секретні території
Т/с «Виходьте без дзвінка 4»
12:40 Таємниці Ісуса 15:25
(12+) 09.10 Т/с «Мертві лілії»
Народжені мусонами 18:25
(12+) 17.00, 21.00 Т/с «Формула Історія українських земель 21:00
щастя» (12+) 19.00 Сьогодні.
Розгадка таємниць Біблії 01:30
ТЕТ
Підсумки з Олегом Панютою
Підроблена історія
06.00 ТЕТ Мультиранок
23.00 Т/с «Другий подих» (12+)
09.55 М/ф «Марко-Макако»
11.15 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
СТБ
К-1
12.25 Х/ф «ДИЯВОЛ З
05.20 Х/ф «ПРИБОРКУВАЧКА 06.30 «TOP SHOP»
ТРЬОМА ЗОЛОТИМИ
ТИГРІВ»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
ВОЛОСИНАМИ»
07.10 Х/ф «БАЛАМУТ»
08.30 «Ух ти show»
13.35 Х/ф «АРТУР І МІНІПУТИ»
09.00 «МастерШеф
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
15.35 Х/ф «АРТУР І ПОМСТА
Професіонали» (12+)
10.10 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
ВУРДАЛАКА» (16+)
12.30 «Хата на тата» (12+)
РОЗМІРОМ» (12+)
17.15 Х/ф «АРТУР І ВІЙНА
15.00 «СуперМама»
12.00 Х/ф «ОСІНЬ У НЬЮДВОХ СВІТІВ»
19.00 «Слідство ведуть
ЙОРКУ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00
екстрасенси» (16+)
13.50 «Орел і Решка. Навколо
Одного разу під Полтавою
20.00 «Один за всіх» (16+)
світу»
19.30, 20.30, 21.30 Танька і
23.20 «Таємниці ДНК» (16+)
Володька
2+2
22.30 Сімейка У
ICTV
23.30, 00.30 Країна У
06.00 «Шалені перегони 2018»
00.00 Казки У Кіно
05.20 Більше ніж правда 06.00
07.00 «Джедаі 2019» 08.55
01.00 Панянка-селянка
Антизомбі 07.00 Секретний
«Загублений світ» 13.40 Х/ф
фронт 07.50 Громадянська
«СТУКАЧ» (16+) 15.45 Х/ф «НА 02.40 Віталька
оборона 08.50 Т/с «Таємні двері» МЕЖІ» 18.00 Х/ф «РЯТІВНИК» 05.50 Корисні підказки
(16+) 11.45, 13.00 Х/ф «СУПЕР (16+) 20.45 Х/ф «ХИЖАК» (16+)
1+1
НТН
8» (16+) 12.45 Факти. День
22.50 Х/ф «ХИЖАК-2» (18+)
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН05.40 Х/ф «ДОБРІ НАМІРИ»
14.05
Х/ф
«ЛЮДИНА
ЗІ
СТАЛІ»
Тиждень»
ФУТБОЛ-1
07.10 «Будьте здоровi» 07.50
(16+) 16.50 Х/ф «СМОКІНГ»
07.00 «Життя відомих людей»
«Україна вражає» 09.45 Х/ф
18.45 Факти тижня 21.15 Х/ф
06.00, 08.00 Топ-матч
08.00 «Сніданок. Вихідний»
«ПОВОДИР» (16+) 12.10 Х/ф
«НАПРОЛОМ» (16+) 23.10 Х/ф 06.10 Баварія - Ман Сіті (2014
09.00 «Лото-Забава»
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 13.55
«ЗВОРОТНА ТЯГА» (16+)
09.30 «Світ навиворіт»
/15). Ліга Чемпіонів
Х/ф «ДІЛОВІ ЛЮДИ» 15.30
18.20 «Таємниці великих
УЄФА
НОВИЙ КАНАЛ 08.10 Атлетік - Герта (2017/18). Х/ф «ТРИДЦЯТЬ ТРИ» 17.05
українців. Анна Київська»
Х/ф «ЛЕГІОНЕР» (16+) 19.00
21.00 «Голос країни 11»
06.00 У кого більше? (12+)
Ліга Європи УЄФА
Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ» 22.15
23.10 Х/ф «СОННА ЛОЩИНА» 08.00, 10.00 Kids’ Time
10.00, 16.15, 23.00 Футбол
Х/ф «СХОВАНКА» (16+) 00.15
(16+)
08.05 М/ф «Ваяна»
NEWS
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО
10.05 Х/ф «ЗМІШАНІ» (16+)
10.15 Журнал Ліги чемпіонів.
В ДЖУНГЛІ» (16+) 02.05
ІНТЕР
12.40 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
Прем’єра
«Речовий доказ»
05:25 Х/ф «БІНГО БОНГО»
СВІТАНОК. ЧАСТИНА
10.45 Наполі - Ювентус.

n Сам собі садівник
Фото plodovie.ru.

n Знай наших!

Як у Гаразджі
камамбер із дорблю
«посварилися»
Світлана та Сергій Федорови виготовляють
делікатесні сири, які не гірші за французькі
Фото Сергія НАУМУКА.

Продукція сім’ї Федорових відома не лише у Луцьку.
Сергій НАУМУК

дного прекрасного дня Сергій приголомшив дружину: «Я
звільнився з роботи. Вже написав заяву. Ми купуємо кіз і будемо
варити сир».
— Я стою у ступорі і розумію: треба
щось думати. І то негайно, бо маємо
двох дітей, яких треба годувати, —
пригадує Світлана Федорова з Гаразджі Луцького району. — Так і почали.
Перші пів року усі знайомі дивувалися: «Ти що? Як можна було піти з роботи? І що ж ви робитимете?» Було
не так важко, як страшно. Боялися
залишитися без заробітку. Але це й
стимулювало кудись рухатися.
Треба сказати, що Сергій, який
жив у Луцьку, тільки після одруження долучився до господарювання. Як
сам каже, «став мати поняття, що, де,
куди і з якого боку брати лопату». Тим
не менше після довгих роздумів наважився на власну справу, яка пов’язана із селом. Отож, для початку купили
три кози та цапа зааненської породи.
Адже цих тварин легше утримувати,
аніж корів. Та й сир із козячого молока
дорожчий.
— Ми привезли їх на День Валентина. Отакий от подарунок зробив мені
чоловік! — сміється Світлана. — Спочатку самі доглядали кіз, але важко все
встигати. Треба було визначитися: або
виготовляти сир, або займатися господарством. Нині порати худобу нам допомагає тітка. А козенят годуємо самі,

О

бо вони потребують менше
догляду.
Відтак почали
шукати інформацію на спеціалізованих сайтах, спілкувалися
у форумах. Десять років тому, коли
Федорови тільки робили перші кроки у сироварінні, знайти путні поради
було непросто. Тоді навіть закваски
продавали лише у великих упаковках
для промислового виробництва.
— Але й нині рецепти сироваріння
з інтернету — це лише основа, — каже
Сергій. — Мусиш здобути власний
досвід. Знатимеш, як усе робити, коли
вже не один літр молока зіпсований.

«

— Рецепти сироваріння
з інтернету — це лише
основа, — каже Сергій. —
Мусиш здобути власний
досвід. Знатимеш, як усе
робити, коли вже не один
літр молока зіпсований.

»

Гаразджівські сировари переконані:
на 90 відсотків якість продукції залежить
від гарної сировини, якої мало. Великі
ферми не співпрацюють з малими переробниками. Та й мешканці прилуцьких сіл тримають дедалі менше корів.
Але все-таки знайшли постачальників.

— Спочатку ми робили лише чотири види продукції: крем-сир лабне,
фету, моцареллу і качоту, — додає
Світлана. — Почали гратися з качотою, але щось у нас з нею не складалися «стосунки». Нині не рахую асортименту. Напевно, виготовляємо вже
більше 20 видів із різними добавками.
Вони вже добре знають: щоразу треба поморочитися. Виготовити сир — це одне. А от зберегти
його, аби він правильно дозрів, —
це ще більший клопіт.
— У нас часто питають, чому немає твердих сирів, витриманих більш
як пів року. Бо бракує спеціальної
камери з постійною температурою.
Так само сири з теплими фазами,
в яких «працюють» пропіоновокислі
бактерії, три тижні треба витримувати при стабільній температурі. Хоча
люди дуже просять: «Коли у вас вже
такий вид буде?». Наразі займаємось
тим, що можемо довести до пуття
з наявним обладнанням: напівтверді
сири, недавно розпочали робити камамбер та сири із пліснявою. Спробували виготовити першу головку
з блакитною пліснявою — дорблю.
Але не розрахували, що дорблю
не буде жити з камамбером по сусідству. Вони посварилися, — сміється
пані Світлана.
Варто сказати, що
у крафтовому виробництві
сири із пліснявою кардинально відрізняються від
магазинних. Такий щойно
відкриєш, одразу відчуваєш специфічний аромат. Але на Волині є їхні
любителі. Особливо серед
тих, хто побував за кордоном
і спробував тамтешню продукцію.
Одна клієнтка, скуштувавши камамбер
Федорових, була в захваті: «Я ніби
у Франції побувала». А інші таку «вонючку» можуть і до рота не піднести.
Сировари з Гаразджі (хоча, чесно
кажучи, продукцію готує більше Сергій, а Світлана завідує продажем) постійно вдосконалюються. Нині вони
відправляють товари у вакуумній упаковці по всій Україні.
— Наші люди ще насторожуються,
коли кажеш їм, що це козиний сир.
Але потроху привчаються. 10 років
тому, коли дізнавалися, що це домашнє, багато хто гидливо кривився і хотів тільки з крамниці, — згадує
пані Світлана. — Для тих, хто бажає
спробувати продукцію, але не наважується, то сир у каві — той, з якого
варто почати. Він настільки всередині
ароматний.
Цей сир обмащують свіжозмеленою кавою і дають дозріти три місяці.
Звісно, це лише поверхневий опис.
Насправді процес приготування куди
складніший. Та що там описувати,
краще спробувати, що я і зробив.
Саме те до ранкової кави.
А ще подружжя Федорових має
блакитну мрію — обладнати професійну сироварню. Віримо, що вона
таки стане реальністю. n

n Спробуйте і ви

Морква в снігу
Не вірите, що можна
на
а
успішно сіяти цей
овоч узимку? А дарма,
рма,
рма
бо такий прийом дає
д
можливість виростити
ос
стити
чудовий урожай
й

вісно, грядку треба готувати заздалегідь: ще з осені
удобрити чи посіяти там
сидерати. У будь-якому разі сіс
яти моркву можна й у лютому.
я
Насіння покладіть просто у сніг
Насі
На
((якщо покрив затовстий, зніміть

З

верхній шар і залиште лише зо 20 см
білого покривала). Зверху накрийте
його плівкою.
А як добре промерзне, але від
того йому нічого не станеться,
то лише загартується.
Коли сніг почне танути, вода затягне насінинки в ґрунт. Вони зійдуть
швидше, аніж посіяні навесні. Відтак
уже влітку матимете чудову моркву. n

І так простоїмо до квітня.

«Кожушок»
для хвойних
Нині стало модно садити на обійсті
хвойні рослини. Треба знати, що
молоді деревця (у перші п’ять
років) висотою до 0,8 м можуть
потерпати від морозів
ому на зиму їх треба захищати гілками сосни чи ялини або товстим
папером. Укриття треба знімати
у квітні. Дорослі ялинки чи туї вищі за 1 м
можуть зимувати і без захисту.
Рослини, перевезені з інших кліматичних зон (наприклад канадська ялинка), потерпають від перепаду температур, що дуже характерно для нинішніх
зим. Тому з першим весняним сонцем
вкрийте деревця на 1,5–2 тижні тканиною, яка добре пропускає повітря. Особливо, якщо вони ростуть на відкритому
місці. n

Т

n Домашня ферма
Фото agroxxi.ru.

Якщо птах пригнічений, значить – нездоровий.

Глисти
у цесарок
Ця родичка домашньої курки
також їх може мати. Особливо
часто глисти знаходять в органах
травлення, де вони живляться
кров’ю і тканинами кишківника
птаха
ідтак у цесарок розвивається недокрів’я, вони стають пригніченими, млявими, сережки та гребінці бліднуть. Глисти можуть пошкодити
кишківник або призвести до його закупорення чи розриву стінок.
У випадку їх виявлення треба двічі провести дегельмінтизацію. Перш
за все переведіть птахів в інше приміщення і продезінфікуйте старе. Для лікування можна використати фенотіазин
(0,7 г на 1 голову). Його дають два дні
разом із концентрованими кормами.
У майбутньому припильнуйте, аби
цесарки мали чисту воду і не пили з калюж, які часто є джерелом зараження паразитами. n

В

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 72!51!02.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

SUDOKU

n Спробуйте – не пошкодуєте!

Коли голубці на столі,
тоді й свято

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

Здавалось би, хіба ми чогось не знаємо про цю одну з найулюбленіших
і найпопулярніших страв?.. Та насправді рецептів її приготування дуже багато,
тож завжди можна знайти щось новеньке, особливе, незвичне — таке, що варто
скуштувати. Маємо надію, що і якийсь із запропонованих у добірці варіантів
припаде вам до смаку
Фото appetito.com.ua.

…ПІД «ШУБОЮ»

Інгредієнти: для голубців — 1 середня головка свіжої капусти, 250 г м’ясного
фаршу, 150 г рису, 1 маленька цибулина, 1 невелика морквина, 100 мл води, олія, сіль,
перець; для «шуби» — 100 г
твердого сиру, 2 помідори,
зелень кропу і петрушки,
3–4 зубчики часнику, 2 ст. л.
сметани, сіль, перець.
Приготування. Пропарити капусту, розібрати
її на листочки, зрізати потовщення. Рис зварити до напівготовності. Цибулю (нарізану маленькими кубиками)
та моркву (натерту на крупній
тертці) спасерувати, змішати
з охолодженим рисом і фаршем, посолити, поперчити
до смаку. Сформувати голубці, викласти на змащене деко. Присолити, залити
гарячою водою, накрити
бляшку фольгою і готувати
в духовці при 200 °C упродовж
30 хвилин. Тим часом помідори дрібно нарізати, сир потерти, зелень посікти, часник
пропустити через прес. Додати до овочево-сирної суміші сметану, сіль та перець,
вимішати. Зняти фольгу, рівномірно розподілити приготовану «шубу» на поверхні голубців, розрівняти і запікати
ще 10–15 хвилин.
…З ГРЕЧКОЮ І ГРИБАМИ

Інгредієнти: 1 капустина, 1 скл. гречки, 1 цибулина,
1 морквина, 0,5 скл. сушених
грибів, сіль, перець чорний
мелений, олія соняшникова,
олія лляна.
Приготування. Капусту проварити в кип’ятку
7–8 хвилин, розібрати, ви-

:)) Анекдоти
:)):)):))
Шоколад поліпшує настрій
до певного часу — поки не станеш
на ваги…
:)):)):))
Як мало людині треба для щастя!
Вранці чашечка кави, щоб прокинутись. Увечері жменька заспокійливого, щоб заснути…
:)):)):))
«Коли схуднеш?», «Коли схуднеш?» — дістали вже! Я не в тому
віці, коли сохнуть. Я в тому віці, коли
цвітуть!
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД
SUDOKU, ОПУБЛІКОВАНИЙ
28 січня

2

3

4

7

6

5

8

9

10
11
12
2

Нехай смакує!

Інгредієнти: 1 капустина
білоголова, 600 г свинячого
або яловичого фаршу, 300 г
помідорів, 200 мл бульйону овочевого, 100 г рису,
1 цибулина, 1 ст. л. селери,
2 зубчики часнику, зелень,
кмин, чорний перець, сіль —
за смаком.
Приготування. З помідорів зняти шкіру, попередньо

обливши їх окропом, і нарізати маленькими шматочками. Так само подрібнити
цибулю та селеру, а часник
розтерти із сіллю або пропустити через прес. Промити
рис і змішати його з фаршем. Посолити й приправити. Додати вже підготовлені
овочі та 100 мл овочевого
бульйону. Все перемішати
й залишити у холодильнику
на півгодини. Капустину розібрати на листки, відваривши
її у воді із сіллю, зрізати великі грубі прожилки біля основи листків. Форму застелити фольгою або папером
для випікання (дно і бортики). Викласти листя капусти,
потім фарш. Так чергувати
пласти, поки не закінчаться інгредієнти. Кожен шар
поливати бульйоном. Зверху — листя капусти. Накрити
фольгою і випікати в духовці,
розігрітій до 190 градусів,
40 хвилин, тоді дістати пиріг,
посипати тертим сиром і допекти ще 10 хвилин. Подаючи
на стіл, посипати листковий
голубець зеленню. n

:)):)):))
— У тебе є 400 доларів. Твій
хлопець пише тобі, що йому потрібно
200, а подруга просить позичити
100. Скільки у тебе залишиться?
– 400 доларів і два непрочитані
повідомлення.
:)):)):))
— Коли ми з сестрою повиходимо заміж, ким наші чоловіки доводитимуться один одному?
— Братами. По нещастю…
:)):)):))
— Мій гаманець — як цибуля…
— Тобто?
— Коли відкриваю його — хочеться плакати…

:)):)):))
— Які три слова найпоширеніші
в навчальних закладах?
— Я не знаю …
— Точно!
:)):)):))
— Я вчора прокинувся, а тебе
немає. Де ти була, люба?
— А де ти прокинувся, любий?
:)):)):))
Кожну ніч я думаю лише про
одне… Якби не цей фейсбук — уже б
давно спала…
:)):)):))
Таке враження, що макарони
в каструлі змовляються: «Нам, пацани, треба триматися разом!»

різати потовщені прожилки.
Цибулю покраяти кубиками
і підсмажити на олії, всипати
потерту моркву і тушкувати
до готовності. Гриби попередньо вимочити, зварити
і змолоти, додати підсмажену цибулю та моркву, змішати
все з вареною гречкою, посолити і поперчити. Охолоджене листя начинити фаршем,
загорнути і скласти голубці
в каструлю, дно якої встелити залишками капусти. Залити окропом із сіллю і варити
30–35 хвилин. Подавати, поливши лляною олією.
КАПУСТЯНИЙ
ПИРІГ «ЛИСТКОВИЙ
ГОЛУБЕЦЬ»

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
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По горизонталі:
1. Пахуча речовина для обкурювання, ладан. 4. Друковане періодичне видання. 7. У Стародавній Греції народні збори. 9. В англомовних
країнах другий сніданок. 10. Орган керування військами. 11. Український композитор, автор музики гімну «Молитва». 14. Стиль у сучасному мистецтві. 16. Яскраве сяяння, світіння. 18. Відомий український педагог, автор книги «Серце віддаю дітям». 19. Казкові карлики. 20. Плата
за порушення. 25. Острів у Середземному морі. 27. Великий за розміром зуб у ссавців. 28. Місто на південному сході Франції. 29. Малочисельна народність, що живе у Приамур’ї. 30. Потяг, автоколона певного
призначення з людьми та вантажем. 31. Курортне місто в Івано-Франківській області.
По вертикалі:
1. Пристосування для очищення. 2. Прісноводна хижа риба з видовженим плямистим тілом. 3. Райцентр на Житомирщині. 4. Машина для скошування зернових культур. 5. Окремий звук певної висоти
у музиці. 6. Інструмент для пиляння фанери. 8. Здатність правильно
і швидко виконувати ті чи інші завдання. 12. Білий порошок, що добувають із бульб картоплі. 13. Отруйний бур’ян. 15. Місто на заході
Німеччини. 17. Лісовий птах з невеликим чубчиком червонуватого
відтінку. 19. Штани, що обтягують коліна і розширюються на стегнах.
21. Скотарський напівкочовий народ на заході Африки. 22. Видатний
український полководець часів Б. Хмельницького. 23. Дія, вчинена
з будь-якою політичною, економічною чи іншою метою. 24. Столітник.
26. Те саме, що й товар.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля,
Ратнівський район.
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5. Муштра. 6. Гицель. 9. «Поводир». 11. Бойкот. 12. Мускат.
16. Покальчук. 18. Декан. 19. Олень. 20. Аташе. 21. Авеню. 24. Дебіт. 25. Парад. 26. Бейдевінд. 30. Адоніс. 33. Короїд. 34. Омнібус.
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Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

n Самородки із народу

Черевички від ратнівчанки
купують і за кордоном
Вишиті чобітки, еспадрилі, кеди чи оксфорди таки вражають кожного!
Це ж так гарно й елегантно! Саме цим ремеслом і займається Клава Глушко
лава Володимирівна вишиває не тільки взуття, а й сукні та
сорочки, сумочки, гаманці, картини тощо. І в основному
все для модниць української діаспори. Вона допомагає
своїй сестрі — рівненській майстрині Анні Марчук. Жінка робить
заготовки для взуття, а в Рівному вже їх наносять на виріб та
реалізовують

К

Валентина БОРЗОВЕЦЬ

«ЦЯ ЛЮБОВ ПОЧАЛАСЯ
З БАБУСИНОГО КЛУБОЧКА»

Захоплення справою зародилася у дівчат ще в ранньому
дитинстві. Вишивати любила і
їхня бабуся, яка через параліч
правої мережила тільки лівою
рукою. Вона створила чотирнадцять килимів, незчисленну

кількість рушників, серветок,
скатертин. Її вироби ще й зараз Клава бачить при виносі
плащаниці у Різдво–Богородичному храмі Ратного.
— Анна за освітою економіст, та після декретної відпустки на роботу не вийшла,
а зайнялася вишиванням, —
розповідає Клава Володимирівна. — Якось я її попросила,

підсіла
« Я«нанастільки
голку», що коли
немає замовлень
від сестри, вишиваю
щось для рідних
і знайомих.

»

аби вигаптувала для мого чоловіка сорочку, а вона: «Бери–
но, Клавочко, голочку, ниточку
і зробиш сама». І це була моя
перша робота, яка й пробудила надзвичайну любов до
цієї справи. А потім сестра
побачила у Києві вишиті ту-

Вироби волинських
майстринь вподобали
українські знаменитості.

хлопчиків та поясочки для дівчаток, з якими вони йшли до
Божого храму причащатися.
Українці за рубежем люблять
такі речі, модними і затребуваними для них є сорочки
та сукні, взуття, краватки. Я
настільки підсіла «на голку»,
що коли немає замовлень від
сестри, вишиваю щось для
рідних і знайомих.
Закінчення на с. 15

флі й собі вирішила спробувати, згодом запропонувала
і мені приєднатись. Сьогодні
її вироби носять українські
знаменитості, як от Ніна Матвієнко, Ольга Сумська. Більшість взуття реалізовуємо за
кордон: у Канаду, Америку,
Чехію, Італію, Швецію, країни Прибалтики, Казахстан,
Польщу. Торік перед Різдвом
ми вишивали краватки для

n На власні очі

n Таких не садять?

Як навчаються перші учні
вальдорфської школи в Луцьку

Адвокат
попався
на хабарі

Обласний центр Волині — одне із п’яти українських міст, де діє освітній заклад на базі альтернативної педагогіки. Такі школи
Міносвіти дозволило створювати в 2014-му після 13-річного експерименту в країні. Перший клас у нашому місті набрали торік.
Батьки й учителька тут разом дбають про меблі, зошити й спільно ставлять різдвяну виставу. А діти навчаються граючись

Співробітники Служби
безпеки України затримали
захисника «на гарячому»
Іванна ПОЛІЩУК

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Оксана КОВАЛЕНКО

а даними досудового слідства, нововолинський юрист
вимагав у свого клієнта
400 доларів США, які нібито призначалися для судді за позитивне
рішення щодо скасування арешту
на транспортний засіб. Правоохоронці затримали його «на гарячому» під час одержання усієї суми
хабаря.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення
адвокату про підозру та обрання
міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії. Встановлюються інші
особи, можливо, причетні до корупційного правопорушення.
Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури. n
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ПЕРЕД ЗАНЯТТЯМИ ВЧИТЕЛЬКА
ОБІЙМАЄТЬСЯ З КОЖНИМ УЧНЕМ

У початковій вальдорфській школі
в Луцьку зголосилося займатися 9 дітей. Ними опікується педагог Оксана
Ткачук, яка «вестиме» їх аж до 8–го
класу. На початку кожного трудового
дня тут — 15 хвилин для руху: хтось
вилазить на драбинку у так званій сенсорній кімнаті, хтось рачкує, інші бігають. Вчителька наливає їм трав’яний
чай і готує воду, а я оцінюю інтер’єр:
у коридорі кілька живих ялиночок,
прикрашених яблуками і саморобними іграшками, виставка малюнків та
виробів із тіста, графік чергувань, у
класі на столику — вертеп, а на дошці
— картина крейдою: Марія і Йосип в
дорозі до Вифлеєму.
Нарешті початок уроку: вчителька й
діти почергово вітаються, обіймаються й потискають одне одному руки:
«Доброго ранку, Андрію!» — «Доброго
ранку, пані Оксано!». Спостерігати за
таким незвично й приємно. А далі теж
усе інакше: на кожному першому уроці
діти сідають у коло й по черзі розповідають про події зі свого життя. (Навчання щодня закінчується таким же
«колом»: школярі можуть скаржитися,
ділитися чимось і завершують обов’язково на гарній ноті.) Спостерігаю, як
учителька разом з іншими терпляче
слухає, що хтось хоче собачку, а в когось неслухняна сестричка–немовля.
Пізніше пані Оксана мені пояснить:
«Розвиваємо вміння чути іншого, а ще
приділяємо кожному «Я» увагу, щоб
дитина відчула, що вона важлива».
З уроками теж не традиційно: одного місяця головна математика, наступного — українська мова, ще іншого — малювання форм. 1,5-годинний
урок містить ритмічну частину (розвивальні ігри, хоровод), навчальну (пишуть) і розповідну (слухають історії й
казки). На уроці математики, приміром, учні рахували камінці на підлозі
й аналізували, чи ділиться 29 штук

На дошці — зображення Марії і Йосипа в дорозі до Вифлеєму.
Це один із моментів релігійного виховання дітей у цьому навчальному закладі.

ми кричимо —
« Якщо
дитина ніби стискається…
Для неї це маленький
стрес, який впливає
на здоров’я.

»

порівну, а потім кидали одне одному
плетені м’ячики й лічили англійською.
Згодом пересунули лави до центру
кімнати й сіли відгадувати й писати
літери зі слова, яке задумала однокласниця. Це скидалося на гру «Поле
чудес», й малі навперебій хотіли до
дошки. Хлопчик поруч зі мною, пишучи, щось бурмотів собі під ніс і постійно вовтузився. І не тільки він.
«ПЕДАГОГ НЕ МАЄ МОРАЛЬНОГО
ПРАВА КРИЧАТИ»

Як пояснила вчителька, учням не

заборонено стиха коментувати, крутитися, якщо це не заважає іншим.
Якщо заголосно — пані Оксана запитує: «Клас?» — і чекає поки діти відкажуть: «Так». Буває, що напівспівом
звертається до надто шумного учня на
ім’я. Це діє. Мені педагог каже, що на
вальдорфських семінарах відучилася
підвищувати голос: «Якщо ми кричимо
— дитина ніби стискається… Для неї
це маленький стрес, який впливає на
здоров’я. Знаємо ж, як дорослі ходять
до психотерапевта, то той повертає
їх аналізувати стресові ситуації з дитинства. Тобто якщо вчитель знає, що
криком він завдає шкоди не лише в
цей момент, але й у майбутньому, —
він просто не має морального права
кричати». Але поки не буде тиші, клас
не починає обідати. З того, що ще впадає в око, — це відсутність мобільних у
дітей. До 14–ліття смартфонів до цієї
школи вони не братимуть.
Закінчення на с. 18

n Цифра
Попри карантин,
у 2020 році українські заробітчани переказали додому
рекордну суму грошей —
12,121 мільярда доларів.
Це на 1,7% більше, ніж
у 2019 році. Для порівняння:
Держбюджет України становить
понад 40 мільярдів доларів.
Фото tsn.ua.
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