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Коли
в Україні
розпочнеться
вакцинація?
C. 16

n Резонанс

«Нападник завдавав по мені
ударів двома ножами, але
я встиг у нього вистрілити»

Фото із фейсбук-сторінки Дмитра ГЕРШЕНЗОНА.

Р

Е

К

Л

А

М

А

Поліцейський з Володимира-Волинського Тарас Слюсарук
прикрив собою напарницю, хоча від отриманих ран потрапив
у реанімацію

Фото сектору комунікації поліції Волинської області.

ȁǻǥǸǮǹȊǻǶǷǯǮǹȊǵǮǺǯǼǹǼȀǼǰǮ
Вдома нашого героя чекають дружина
та двоє маленьких діток.

Закінчення на с. 6

Вітаємо!

14 лютого святкують 50-річчя подружнього
життя
Валерій та Алла
ДУНАЄВСЬКІ
із селища Олика.
Дорогі наші ювіляри!
Від щирого серця вітаємо вас із золотим весіллям! Швидко пролетіли роки, але завдяки
любові, вірності, взаємоповазі ви зуміли створити затишок в оселі, народити і виховати чудових дітей, передати життєві цінності своїм
онукам.
Дякуємо вам, рідні, за щасливу сім’ю, подаровану радість життя, безмежну любов, ніжність
і безтурботні роки. Бажаємо вам Божої ласки,
довгих-довгих років у любові, благополуччі
та достатку, приємних сімейних клопотів. Хай
міцним буде ваше здоров’я. Нехай сімейне
вогнище не згасає, бо біля нього гріють свої
серця не лише діти, а й онуки.
Не журіться, любі, що літа минають,
Що у вас волосся посріблилось вмить,

«Доброго дня! Мене звати Світлана, мені 63 роки. Я не можу мовчати!
Справа в тому, що мені дуже пощастило і я поспішаю поділитися з усіма, з ким
можу, бо це справді якесь диво. Але про все по порядку. За роки життя у мене,
як то кажуть, виник цілий букет хвороб. Боліли ноги, задишка, паморочилося в
голові. Головні болі навідували щонайменше раз на тиждень, уночі я постійно
крутилася і прокидалася, зранку почувалася жахливо, можна сказати, жити не
хотілося. Ще й поруч чоловік після інсульту. Здавалося, життя закінчилося. І ось
воно — світло в кінці тунелю: на очі потрапила стаття про академіка Бориса Болотова та його бальзам. Вирішила спробувати. Замовила. Скажу вам, це просто
диво! Я так рада. У мене вже нічого не болить, і кожен день зустрічаю з радістю.
Чоловіка на ноги поставила теж із допомогою бальзаму Болотова. Раджу цей
диво-бальзам усім-усім. Щодня мені телефонують знайомі, друзі й розповідають, як він їм допоміг. Загалом не сумнівайтеся. Цей засіб зовсім недорогий, зате
скільки щастя приносить!»
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ:

воносних судин, для розщеплення бляшок у судинах.
9 Для нормалізації роботи всього
9 Для підвищення імунітету оршлунково-кишкового тракту; ліквідує
ганізму.
закрепи.
9 Для розщеплення старих і хво9 Для нейтралізації підвищеного вмісту
рих клітин, а також клітин хвороцукру в крові й очищення судин від солей
ботворних організмів.
жирних кислот.
9 Для позбавлення від печії,
9 Для запобігання інсульту, інфаркту,
гастриту, виразки шлунка, гемоаритмії, при атеросклерозі кророю, герпесу та іншого.
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚ
250 ml

Виросли вже діти
і ростутьь онуки,
За якими серденько болить.
Дорогі і рідні, проживіть 100 літ,
Хай вам усміхнеться веселковий світ,
Хай вас обминають горе і біда,
А душа хай буде вічно молода!
З повагою і великою любов’ю
ваші діти та онуки.

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

ПОШТОВІ ВИТРАТИ
СПЛАЧУЄ ОТРИМУВАЧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ (067) 794-25-27

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
Ⱦ

Правоохоронець отримав
порізи глибиною
15-17 сантиметрів.

320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
ȱɄȺɊȿɆ

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Фото із сайту bbc.com.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
12 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.34, захід — 17.31, тривалість
дня — 09.57).
Місяць у Водолії, Рибах. 1/2 день Місяця.
Іменинники: Василь, Володимир, Григорій,
Іван, Максим.
13 ЛЮТОГО

У декого старість — як хата–пустка
Фото із фейсбук-сторінки «Поліцейські офіцери громади у Волинській області».

Дід Василь ледве не замерз
у холодній хаті. Руку
допомоги старенькому
подав поліцейський офіцер
громади, який під час об’їзду
Рівненської ТГ звернув увагу
на будинок, що на перший
погляд здавався покинутим

Сонце (схід — 7.32, захід — 17.32, тривалість
дня — 10.00).
Місяць у Рибах. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Віктор, Іван, Ілля, Микита.
14 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.30, захід — 17.34, тривалість
дня — 10.04).
Місяць у Рибах. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Василь, Микола, Петро, Семен,
Тимофій, Давид.
15 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.29, захід — 17.36, тривалість
дня — 10.07).
Місяць у Рибах, Овні. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Йордан, Василь.

Ірина ПАСІЧНИК

Капітан поліції Василь Стернійчук перевірив хатину і застав там
чоловіка, який назвався дідом Василем. Той розповів, що це його
помешкання і він тут проживає.
А через те, що немає коштів, не
може утримувати будинок та його
опалювати. Родичі відвернулись
від нього, лише сусіди інколи чимось підсобляють.
Поспілкувавшись із дідусем,
поліцейський офіцер громади вирішив хоч якось допомогти, адже
в таких умовах старенького не
можна було залишати. Правоохоронець зателефонував у реабілітаційний центр та розповів історію
діда Василя. І літньому чоловікові
запропонували пожити деякий
час у цьому закладі, на що той
радо погодився.

www.volyn.com.ua

16 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.27, захід — 17.38, тривалість
дня — 10.11).
Місяць у Овні. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Ганна, Василь, Володимир,
Іван, Михайло, Микола, Павло, Роман, Семен.
17 ЛЮТОГО
У старенькому будинку вже й жити було небезпечно.

Через декілька днів Василь
Стернійчук навідав «підопічного»
та переконався, що дідусь почуває себе добре та комфортно, а
ще дуже вдячний офіцеру за порятунок.
«Я тут для того, щоб стежити
за правопорядком та надавати
руку допомоги тому, хто цього по-

Зимовий храм

требує. Також будь–яку проблему
можна вирішити, якщо діяти разом», — коментує поліцейський
офіцер громади Василь Стернійчук.
Скільки ж тих хаток–пусток, зокрема, на Волині? Відчиниш двері
— а там, можливо, чиясь самотня
душа причаїлася.

Дрова є, а тепла — нема

Я так люблю хурделицю лиху,
що дозволяю мерзнути вже й серцю…
Дерева аж по вуха у снігу —
немов чужі, здивовані пришельці.
Прекрасний ти, мій храме лісовий:
Такий високий, вільний та холодний.
Такий, як я (хоч хтось із нас — не свій).
Такий, як я: і мовчазний, і гордий!
Тетяна ЯКОВ’ЮК.
Фото із сайту proza.com.

В редакцію зателефонував мешканець
села Грушів колишнього Іваничівського
району Валерій Притуляк. Чоловік
поскаржився, що в їхньому
фельдшерсько–акушерському пункті
дуже холодно, оскільки приміщення
зовсім не опалюється. Якісно і
кваліфіковано надає медичні послуги
завідувачка Наталія Кузьмич, мама якої,
до речі, теж раніше там працювала.
Через те, що немає санітарки, грубку
нікому палити, тому й мерзнуть хворі
Роксолана ВИШНЕВИЧ

«Дерева аж по вуха у снігу».

n Золоті слова
Так часто буває серед людей: одне світить до тебе
очима, сюсюкає, лижеться, та як прийдеться до діла,
нічого доброго й на ніготь не зробить,
а друге бурчить, свариться, стогне,
тоді, дивись, останню сорочку скине
із себе й віддасть…
Василь ШКЛЯР,
український письменник,
політичний діяч.

Головний лікар КНП «Іваничівський районний центр первинної медико–санітарної допомоги» Роман Киця повідомив, що через брак
коштів у минулі роки були змушені провести
скорочення санітарок в усіх 36 ФАПах (раніше було 41). З Національної служби здоров’я
ПМСД отримує фінанси лише на медичні послуги та на дообстеження пацієнтів. Тому була
домовленість, що в приміщеннях пропалюватимуть ті, хто там працює. А утримання таких
об’єктів, до слова, повністю лягає на плечі територіальних громад.
Голова Павлівської ТГ Андрій Сапожник
уточнив, що їм непросто забезпечувати функціонування всіх закладів у 20 населених пунктах. Зокрема, стараються, аби 15 їхніх ФАПів
були діючими, надавали допомогу мешканцям сіл. Щодо Грушева, то дрова туди завезли. Також пропонували встановити електрокалорифер, та далі розмов справа не пішла.
Між іншим, незважаючи на те, що в цьому селі
навчається лише чотири учні, школу вдалося
зберегти.
Як буде далі розгортатися медична реформа й що запропонують для сільської медицини
чиновники від охорони здоров’я — покаже час.
Поки що вони все відфутболюють на місцеву
владу і роблять заручниками територіальні
громади. А їхній бюджет не безрозмірний…
Та найгірше, що від таких реформ найбільше
страждають люди.

Сонце (схід — 7.25, захід — 17.40, тривалість
дня — 10.15).
Місяць у Овні, Тельці. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Андрій, Анна, Аркадій, Борис,
Георгій, Дмитро, Іван, Катерина.
18 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.23, захід — 17.41, тривалість
дня — 10.18).
Місяць у Тельці. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Антон, Василина, Макар, Михайло, Олександра, Євген.

n Анекдот
Теща вирішила переїхати до свого зятя–генерала. Але дорогою її призвали в армію.

n Погода

Хуртовина загуде,
кучугури намете
У неділю, 14 лютого, — День закоханих.
Тримайтеся цього дня дому, даруйте тепло
рідним і близьким, обніміть їх міцно, бо
любов то і є піклування й турбота. І хоч
народні передбачення не віщують для
мандрівників нічого поганого, погодні
умови не сприятимуть у дорозі
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі,
12 лютого — хмарно, сніг, уночі місцями
значний, хуртовини, на дорогах ожеледиця,
снігові замети. Вітер північно–західний, 7–12
метрів за секунду, пориви 15–20 м/сек. Вночі
очікується від 12 до 17 градусів морозу, вдень —
10–15 із позначкою «мінус». За багаторічними
спостереженнями, цього дня найтепліше було у
2002 році — плюс 10, найхолодніше — 2012–го
— 28 градусів морозу.
13–го — хмарно, сніг, удень невеликий,
місцями хуртовини, ожеледиця, снігові замети. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за
секунду, пориви 15–20 м/сек. Вночі від 12 до
17 градусів морозу, вдень — 7–12 нижче нуля.
14–го — хмарно з проясненнями, вночі
невеликий сніг, вдень без істотних опадів.
На дорозі ожеледиця. Вітер північно–західний,
7–12 метрів за секунду. Вночі 8–13 градусів нижче нуля, вдень — 5–10 морозу.
У Рівному 12-13 лютого буде похмуро,
сніг. Температура повітря в п’ятницю від 15 до
12 градусів морозу, в суботу — 14–9 нижче нуля.
емпе14–го — хмарно, без опадів, темпеачратура — 12–9 градусів із позначкою «мінус».
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94

ПОБАЧЕННЯ З ВОЛИННЮ
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■ Спеціальний репортаж
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Фото Олександра ПІЛЮКА.

Школа, сільрада й монастир — як на одній долоні. Без взаємодії ніяк: монахині навіть у місцевому фестивалі брали участь.

Чи зимно нині у Зимному?
Лютневої пори це село
Володимир-Волинського
району вражає подвійним
ритмом життя: на території
місцевого монастиря
іскриться спокій, а поза
ним люди зайняті земними
справами (ремонтують
школу, ходять по хліб,
рубають дрова)

Фото з фейсбук-сторінки
«Святогорський Успенський Зимненський монастир».

Фото Олександра ПІЛЮКА.

Місцеві віряни на запитання, чи є
конфлікти на релігійному ґрунті,
кажуть: «Бог один».

У класі англійської мови — головний лондонський годинник.
Інші кабінети теж прикрашені малюнками зі змістом.

Оксана КОВАЛЕНКО

МОЛИТВА МОЛИТВОЮ,
А РОБОТА РОБОТОЮ

— Зимне? Там, де монастир.
— Знаю-знаю, це те село,
де Католик.
Ось так відповідають, приміром, у Луцьку, коли їх запитати, що
вони чули про цей населений
пункт (який нині ще є і центром
територіальної громади). Воно
й не дивно, що мають саме такі
асоціації: Святогорський Успенський Зимненський монастир тут
(за Вікіпедією) з 1001 року. Розкошує в самісінькому центрі села.
Обіч нього — сільрада й школа. Як
на одній долоні. Тож питаю у голови місцевої громади В’ячеслава
Католика (а він за людськими мірками на виборній посаді теж немало — 15-й рік), чи ходить через
дорогу молитися за успішність
своїх справ. Він позирає у вікно
на церкву й з півусміхом ділиться:
«Як спілкувався з монахинями,
то казали, що за це моляться».
(У його кабінеті висять три образи, один із них — подарунок з монастиря ще в перші роки його керування.)
Цікавлюся, як гріється люд
у Зимному. Голова розповідає, що
село газифіковане, але він удома,
наприклад, має і дров’яний котел,
тож час від часу розминається
із сокирою. На роботі ж, як видається, енергія іншого вогню — ділового.
— У центрі Зимного треба
максимально зробити реконструкцію приміщень, щоб не стояли пусткою. А щодо території усієї
громади, то намагаємося максимально залучати кошти на ремонт
доріг. Це пріоритет на 5 років.
У цьому — завершуємо роботи до Сельця. У планах — в’їзд
до села Хобултова, а далі — БеФото Олександра ПІЛЮКА.

резовичі, Хмелівка… Займаємося
цифризацією: намагаємося максимально всі питання в онлайн перевести та децентралізувати свої
повноваження в старостинські
округи — щоб людина, яка має
ґаджет, могла отримати потрібну
послугу через інтернет.
Голова Зимненської громади радів, що запровадив виїзний
прийом громадян.
— Рекомендую всім колегам.
Це важливо для розуміння ситуації на місцях, та й люди потребують спілкування і знають, що
влада є.
До речі, на вході в будівлю
сільради, де розташований Центр

дитися на майбутній службі в поліції і що, як буде порядок, усім буде
легше.
МОЛОДИК І МОЛОДИЧКИ
ІЗ ЗИМНОГО

На другому поверсі сільради — бібліотека, що облаштована для потреб сучасного читача,
бо книги тут поряд із комп’ютерами й настільними іграми. З вікон
видно, як на території монастиря
будують нову церкву. А далі — неозоре поле під білосніжною ковдрою. Ідеальний кадр. Але несподівано зупиняє працівник книгозбірні Дмитро Терьохін.
— Не здумайте фотографу-

здумайте фотографувати, бо мені вже
« Неохорона
за таке обіцяла вікно забетонувати!
Он там же вертолітний майданчик
Оксани Марченко.
адмінпослуг, є оголошення з мобільними телефонами окремих
посадовців, зокрема й поліцейського офіцера. Орест Бабій невдовзі з’явиться «на території» й
розкаже, що серед головних його
нинішніх проблем — домашнє
насилля й бездоглядні собаки.
Ну і поділиться цікавою ініціативою — шукатиме собі помічників
серед школярів. Каже, що комусь
із учнів такий досвід може приго-

»

вати, бо мені вже охорона за таке
обіцяла вікно забетонувати! Он
там же вертолітний майданчик
Оксани Марченко (дружини одіозного політика Віктора Медведчука, чиї телеканали РНБО закрила
через антиукраїнськість. — Авт.).
Розпитую про його роботу
більше — й одразу зникає інтерес
до «небезпечних» краєвидів: переді мною молодик із гурту «Молодички села Зимне»! Цей колекФото з архіву гурту «Молодички с. Зимне».

тив справедливо хвалиться творчістю в популярній соцмережі!
Виступають уже 13 років. Дмитро
гукає колегу-співачку Валентину
Юрчук, й обоє оповідають, як збирають усмішки радості по Зимному й ще далі.
— Я рік з ними виступаю, —
ділиться чоловік, — то тепер кажемо людям, що ми — «Молодик
і молодички». Багато співаємо про
любов у жартівливій формі. Нам
вдячні за настрій, на дні народження й на весілля запрошують.
Оце дехто з гурту каже, що пенсійного віку вже, але ж як круто
танцюють! Енергійно!
— У нас зараз восьмеро жінок. Я найстарша у гурті, мені
49, — підхоплює словесний пас
пані Валентина. — А торік до нас
приєдналася Оленка (з 3-го курсу
педучилища), то ми помолодшали. Співаємо з Людмилою Просіцькою, Лілією Панасюк (мама
Олени), а ще є Ірина Охрімчук,
Валентина Сівак, Наталія Гонтарук, я та наш керівник Юлія Панасюк. Нас «на ура» сприймають,
і тут, і в ближніх селах на святах
ми завжди є. Зараз вчимо жартівливу — «Ой кум, кумочок, одягну
нову спідницю із розрізом на бока
і піду удвох із кумом танцювати гопака».
Згодом Дмитро Терьохін уже
на правах гіда пропонує безпосередньо оцінити ще й «земну»
принаду Зимного — місцеву амбулаторію.
«ПОДИВІТЬСЯ, ЯКУ НАМ
ЛЄЧЄБНІЦУ ЗРОБИЛИ!»

В’ячеслав Католик: «Йдемо
в ногу з часом: пишемо проєкти,
шукаємо підтримку в обласного
керівництва й завдяки цьому
розвиваємо інфраструктуру».

Молодички із Зимного уміють і заколядувати, й українську народну
«вшкварити».

Медичний заклад важко оминути: по-перше, розташований
на головній вулиці (як і підзвучений дитячим сміхом садочок),
по-друге, він дуже показний. Зайти туди закликає нас і жінка з хлібиною, яку зустрічаємо по дорозі:
«Ви подивіться, яку нам лєчєбніцу
зробили!».
Амбулаторію збудували
за 5 з лишком мільйонів гривень,
виділених держвладою на розвиток системи охорони здоров’я
у сільській місцевості (понад
400 тисяч доклали з місцевого бю-

джету). Заклад має обслуговувати
близько 3 тисяч людей. Але поки
туди ходять як у шикарний ФАП,
бо хоч презентували ще наприкінці вересня, лікарів ще найняти
не можуть. В’ячеслав Католик пояснив: «Підрядник запевнив, що
на завершальній стадії виконавча документація. В межах місяця
буде здана. Тоді вже й отримання
дозволу на експлуатацію».
— Хтось знає, що ви тут? —
непокоїлася фельдшерка, коли
я відрекомендувалася, та все ж
показала ідеальні маніпуляційну,
лікарські кабінети й навіть реєстратуру. У цьому кутку Зимного
гаряче, пахне свіжою штукатуркою й безлюдно.
Місцева мешканка пані Марія,
яка живе через дорогу, каже, що
зараз до медиків їздить у Володимир. А тоді показує вулицю Миру,
яка є тутешньою родзинкою,
бо «коли несуть Чудотворну Зимненську ікону, тут забито людьми й машинами». Цікавлюся, чи є
у селі непорозуміння на релігійному ґрунті, бо ж духовна споруда
підпорядкована Московському
патріархату. Жінка заперечно хитає головою, як і всі інші, яким ставила це питання. Каже, що українські церкви є в місті й у сусідніх
Фалемичах, тож хто хоче, то йде
туди. Насамкінець із теплом у голосі запрошує: «Літом приїздіть
у монастир. Там, як царство небесне». Поки хапаюся за ближчу
в часі пропозицію — навідати царство знань.
У СІЛЬСЬКУ ШКОЛУ
ЇЗДЯТЬ УЧНІ ІЗ САМОГО
ВОЛОДИМИРА

Цього місяця у навчальному
закладі закінчують облаштовувати душові кабінки та їдальню.
На стінах тут дизайнерські малюнки, а в коридорі — диванчики.
Капітальний ремонт, заміна усіх
мереж, благоустрій — усе це колектив школи І–ІІІ ступенів — ліцею села Зимне здобув завдяки
урядовому проєкту в освіті. У комфорт й економію (сучасні системи
опалення, електрики й каналізації) інвестовано 12 млн 600 тисяч:
10 млн — з держбюджету, решту
дофінансувала сільрада. Директорка Юлія Ліщук не могла нахвалитися теплою школою, музичною
студією й розумними вихованцями.
— Відчуваєте, як у нас? Сучасна система опалення, удвічі менше води в ній. Раніше я на підборах не ходила взимку на роботі,
а тепер і в спортзалі діти у футболках! У нас же які хороші результати ЗНО! Є в школі секції Малої
академії наук, діти — призери обласного й всеукраїнського рівнів.
Маємо високі показники з біології
та інформатики. Зі 168 учнів стало
228. Старшокласники обирають
біотехнологічний чи інформаційно-технологічний профіль. Діти
з міста почали їздити до нас.
А ще вчителі й учні тут користуються тільки електронними журналами й щоденниками… От таке
село. n
Більше фото та відео — на сайті
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НАБУ закрило справу проти
Порошенка, Байдена та Обами
Трьох президентів підозрювали у розкраданні
100 мільярдів доларів
Фото із сайту ap.com.

Дарія КЛИЧ

Як дві краплі води! Хоча Денис Шмигаль народився 15 жовтня
1975 року, а Шарль Мішель – 21 грудня… 1975 року!

«Український прем’єр під час
візиту до Брюсселя знайшов…
брата-близнюка»
Так у нас жартують зі схожості Дениса
Шмигаля та Шарля Мішеля
Василина СМЕТАНА

апередодні засідання
Ради асоціації Україна–ЄС прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся у Брюсселі з президентом
Євроради і обговорив Угоду
про асоціацію. Зустріч викликала бурхливу реакцію публіки через особливу схожість
політиків. Навіть сам керівник
українського уряду зреагу-

Н

ки нашої країни з боку ЄС».
Тим часом світлини
зі схожими, як дві краплі
води, чиновниками викликали бурхливу реакцію
у соцмережі. У коментарях
відзначають, що європейці
клонували нашого прем’єра. Також користувачі пишуть, що «один Шмигаль добре, а два — краще», дехто
пропонує поміняти Шарля

пишуть, що «один Шмигаль добре,
« Користувачі
а два – краще», дехто пропонує поміняти
Шарля на Шмигаля на кілька місяців, або
ж забрати «іншого Шмигаля», а «свого»
залишити у Європі.
вав на це: «Зустрівся зі схожим по духу президентом
Європейської Ради Шарлем
Мішелем, — написав Денис
Шмигаль у фейсбуці. — Він
пообіцяв відвідати Україну
цього року. Певен, це буде
свідченням надійної підтрим-

ро це повідомили адвокати п’ятого Президента України Петра
Порошенка Ігор Головань
та Ілля Новіков. Вони наголосили, що резонансне кримінальне провадження проти
глав двох держав було відкрите за заявою Рената Кузьміна
та інших нардепів від проросійської ОПЗЖ. Їхнє звернення базувалось на брехні, яку
вони взяли на одному з російських сайтів. За цим ресурсом стоїть кремлівський
пропагандист Пригожин,
більш відомий як організатор
«фабрики тролів» в Ольгино
та спонсор ПВК «Вагнер».
«Ця історія — яскравий
приклад того, як фабрикуються провокаційні заяви,
провадження агентами
впливу Російської Федерації за допомогою господарів владних кабінетів України», — заявив Головань.

П

Уявляєте, як мріє Володимир Зеленський мати в колекції таку
світлину?

абсурдність заяви нардепів
з ОПЗЖ, держава понад рік
витрачала величезні ресур-

патріотичної опозиції Петро Порошенко
« Лідер
– загалом фігурант 58 кримінальних
проваджень, які фактично є «юридичним
сміттям» і відкриті з єдиною метою –
політичного переслідування.

»

на Шмигаля на кілька місяців,
або ж забрати «іншого Шмигаля», а «свого» залишити
у Європі. Політиків назвали
братами-близнюками, яких
важко не переплутати, а їхня
зустріч відбувалася за сценарієм індійського кіно. n

«Коли народний депутат виступає фактично принтером
і листоношею для пригожинського ресурсу — це соромно. Ще більше соромно,
коли цим займається група
народних депутатів», — каже
Ілля Новіков.
— Однак попри очевидну

»

си з бюджету на це начебто
розслідування, яке зрештою
було закрите, — наголосили
адвокати.
Дивуватись проросійським депутатам нема чого,
у них робота така — вести
інформаційну війну проти
України та патріотів. Шокує

n Пряма мова

n Пульс тижня

Секретарка Киви, яка вкрала
iPhone, стала заступницею голови
райради

У Києві відкрили меморіальну
дошку легендарному Василю
Вишиваному
Фото із сайту porokhivnytsya.com.ua.

лен ОПЗЖ Карина Дячун, яка працювала секретаркою народного
депутата від цієї політсили Іллі
Киви, стала заступницею голови Полтавської райради. У липні 2019 року вона була
визнана винною в крадіжці смартфона
Після крадіжки
iPhone 6 Plus вартістю 4100 грн, пише панянку
відправили
Цензор.НЕТ. Інцидент стався в магазині
«виправлятись»
Та-Da. Дівчина непомітно взяла телефон
у райраду.
і, вимкнувши, забрала собі. Однак після
ввімкнення вдома на нього надійшов дзвінок від правоохоронця. Чоловік попросив повернути вкрадене. Зрештою все закінчилося судом. 22-річна дівчина повністю визнала свою вину
та розкаялась. Їй присудили штраф у розмірі 850 грн. Попри
скандальний момент у своїй біографії, Дячун, яка, до речі, є випускницею Харківського університету внутрішніх справ, вирішила балотуватися на місцевих виборах у 2020 році.
Ілля Кива прокоментував нову посаду своєї соратниці: «Моя
секретарка мала судимість? Ну, і що? Так, бл..дь, недавно Президент України мав дві судимості! Генеральний прокурор мав
судимість! Керівники фракції мали судимості. Чи ніхто в житті не
робив помилок?» – емоційно зазначив пан нардеп. n

Ч

Фото із сайту novyny.24tv.ua.

Дурдом у нашій країні триває і далі…
Микола ДЕНИСЮК

інше — чому у цій брудній
справі їхнім спільником є нинішня українська влада. Так
Новіков раніше заявляв, що
лідер патріотичної опозиції
Петро Порошенко — загалом
фігурант 58 кримінальних
проваджень, які фактично є
«юридичним сміттям» і відкриті з єдиною метою — політичного переслідування.
Лиш коли діяльність російських агентів та пропагандистів в Україні набрала
особливо нахабного та цинічного характеру і була
розвернута проти самого
Володимира Зеленського,
він прийняв рішення закрити
три їхні телеканали. Однак
патріоти і далі залишаються
під прицілом… n

Це відбулось
10 лютого у 126ту річницю від
дня народження
українського
військового
діяча, політика,
австрійського
ерцгерцога
династії Габсбургів,
полковника легіону
Українських
січових стрільців Вільгельма Габсбурга, якого в
Україні знають як Василя Вишиваного (на фото)
Василь КІТ

років тому, в часи боротьби за Незалежність, він
вважався одним із неофіційних претендентів на
український трон у разі утворення монархічного
ладу. Брав активну участь у боротьбі українців за власну
державність. У серпні 1947 року був заарештований радянськими спецслужбами у Відні, в листопаді його перевели до
Лук’янівської в’язниці в Київ. Він помер 18 серпня 1948 року
в тюремній лікарні у віці 53 літ. Меморіальну дошку відкрили
неподалік від колишньої в’язниці, де обірвався його земний
шлях. n

100

Володимир
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України, про те,
коли зробить щеплення від
ковіду:
Перша частина вакцин,
трохи більше 100 тисяч,
буде для наших медиків,
які контактують із ковідними хворими, – я би цю
першу не брав. Але готовий, якщо треба продемонструвати, що цього не
боюся. Точно буду робити щеплення з нашими
військовими як Верховний
головнокомандувач. Я
повинен це зробити… Нам
усім потрібно в прямому ефірі показати людям
вакцинацію.
Іншого виходу немає
– тільки на
собі.

«

»

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

11 лютого 2021 Четвер

5

Погляд

n «Рускій мір»

Дружина Медведчука Марченко зняла
фільм про Московський патріархат
У головній ролі в стрічці — сама Оксана Марченко
Фото із facebook.com/viktor.medvedchuk.

Василь КІТ

изер фільму опубліковано на її каналі в Ютубі.
У 20-секундному рекламному ролику Марченко приїжджає в монастир на BMW із номерами «паломниця», заходить у храм і ставить свічку. «Ці
фільми — про любов до ближнього, любов Бога до всіх нас
і про те, що ніколи не пізно

Т

»

прийти і поставити свої запитання, і, що найважливіше, —
отримати відповіді», — сказано в описі до тизера.

Чому у Кремлі мріють
змінити нашу Конституцію?
Про три атаки Росії на Основний Закон України і
четвертий наступ, що розгортається у нас на очах
нями виповнилося два
роки, відколи були внесені зміни до Конституції,
що зобов’язали органи влади рухати Україну до вступу
в НАТО і Європейський Союз.
Тоді, у 2019-му, не виключаючи можливості програшу
виборів, Петро Порошенко
зробив останню послугу для
України — провів до Основного
Закону безумовний вибір зовнішньополітичного курсу. Саме
через ці зміни та через допомогу в утворенні незалежної від
Москви Православної церкви
Порошенка і досі ненавидять
у Кремлі. І не дивно, адже, можливо, вперше з 1991 року Росія
потерпіла геополітичну поразку
у регіоні, а Захід максимально
наблизився до її кордонів. Після утворення незалежної України її хотіли приборкати практично з перших років.
Але було лише три атаки
на Конституцію.
До 1996 року наша країна,
попри формальний суверенітет, залишалася все ж таки
уламком від СРСР. То була самоврядна територія, що на початку майже не відрізнялася від
Росії, – ухвалення Конституції
вперше дало відповідь на запитання, якою буде наша країна в майбутньому. Саме тоді
ми в своїй основі почали суттєво відрізнятися від СРСР.
Перша атака на Конституцію відбулася під час її прийняття. Так, незважаючи на заборону військових баз, у статті
17 у «перехідних положеннях»
втулили розміщення Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Зрештою, під час анексії
Криму цей флот зіграв ключову
роль для окупантів.
Друга атака відбулася
у 2000 році, коли тодішній голова Адміністрації президента Кучми Віктор Медведчук
реалізував ідею проведення
референдуму, де одним із питань була можливість зміни
Конституції на референдумі.
Росія хотіла одним махом поміняти унітарний на федеральний статус України, запровадити подвійне громадянство
і особливий статус російської
мови. Проте питання про можливість затвердження Конституції на референдумі вдалося
зняти у Конституційному Суді.
І все ж референдум 2000-го
таки обрав двопалатний парламент, зменшення кількості
депутатів до 300 і скасування
депутатської недоторканності.
Мало хто знає, що тоді у Москві
обговорювали план заснування наддержавного утворення
на кшталт СРСР, і для цього
було необхідно уніфікувати
форму парламенту у чотирьох

Д

Оксани
« Чоловік
Марченко,
кремлівський
агент та кум Путіна
Віктор Медведчук,
цими днями дав
інтерв’ю російському
пропагандистському
каналу Russia Today і
заявив, що Україна –
це «штучно скроєна
держава».

Віктор УКОЛОВ,
політтехнолог

«На тілі – вишиванка, а в душі – «рускій мір»...

Марченко повідомила, що
на зйомки її благословив глава Української православної
церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій.
Фільм мав вийти на телеканалі ZIK, який потрапив під санкції і був закритий. Тепер Марченко стверджує, що проєкт
вийде на іншому майданчику.
Зазначимо, що її чоловік,

кремлівський агент та кум Путіна Віктор Медведчук, цими
днями дав інтерв’ю російському пропагандистському каналу Russia Today і заявив, що
Україна — це «штучно скроєна
держава». Цими безглуздими
штампами кремлівська пропаганда користується, аби показати, що Україна як держава
не має права на існування. n

n Від чого холоне кров

На місці «клівлендського будинку жахів»
нічого будувати не будуть
Фото із сайту sntch.com.

Серійний вбивця у США роками колекціонував
тіла жінок і лишався невловимим. Його
жертвами ставали переважно панянки
із наркотичною залежністю, злодійки або
повії. Він обирав їх, вважаючи, що ніхто
не дізнається про їхнє зникнення
Леонід ОЛІЙНИК

лютого у в’язниці в США помер сумнозвісний серійний маніяк Ентоні Соуелл, який вбив
11 темношкірих жінок і роками зберігав їхні
тіла у себе в будинку, розповіла ТСН. 61-річний
Соуелл так і не дочекався виконання винесеного йому 10 років тому смертного вироку (його
відстрочували через апеляції адвокатів). Список
жертв Соуелла налічував щонайменше 81 жінку,
щодо яких він вчиняв злочини у 2007–2009 роках.
Чоловіка визнали винним в 11 убивствах, зґвалтуваннях, викраденнях людей, нарузі над тілами
померлих і засудили до страти.
Серійний злочинець тримав усе місто у постійному страху кілька років і довгий час залишався
непоміченим для правоохоронців. На Ентоні поскаржилась його чергова жертва, якій пощастило
вижити і вирватись від нього. Щоправда, поліція
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Убивцю визнали психічно здоровим, на суді він
навіть заявив, що «щиро розкаюється», і просив
пробачення у сімей своїх жертв.

приїхала у будинок збоченця лише через 37 днів
після заяви. Його не застали вдома, але були шоковані: знайшли два жіночих тіла, які розкладались, а згодом — ще 9. Житло маніяка охрестили
«клівлендським будинком жахів». Після викриття
серійного вбивці і винесення йому смертного
вироку рішенням місцевої влади Клівленда будинок Соуелла знесли і вирішили «більше нічого не будувати на цьому жахливому місці». n
А

М

А

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Луцький національний технічний університет відповідно
до ст. 55 Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади:
– завідувача кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я.
Термін для подання документів — місяць від дня опублікування оголошення в засобах масової інформації.
До обов’язкових документів, які подаються на конкурс, є:
– заява про участь у конкурсі, написана власноруч;
– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написана автобіографія;
– фото — 1 шт. (на особовий листок розміром 4 на 6 см.);
– копія паспорта;
– копія трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють в Луцькому НТУ), засвідчена нотаріально або у відділі
кадрів;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь,
вчене звання, почесне звання, засвідчені згідно з вимогами
чинного законодавства України (відділом кадрів установи,

де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);
– список наукових праць (на вимогу комісії, наукові праці для підтвердження їх наявності);
– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації
протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України
документи);
– інформаційна довідка щодо відповідності професійно-кваліфікаційним вимогам претендента на заміщення посади, зразок якої розміщений на сайті Луцького НТУ
в розділі відділу кадрів;
– письмова згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача
кафедри повинні мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
Подавати документи та звертатися за додатковою
інформацією у відділ кадрів Луцького НТУ: м. Луцьк,
вул. Львівська, 75, 43018; тел. 74–61–10.

основних країнах: Росії, Казахстані, Білорусі й Україні. На щастя, у 2000 році плани Москви
дали збій, бо для імплементації (затвердження) результатів
референдуму у Верховній Раді
забракло 6(!) голосів – підтримали їх тільки 294 депутати.
Знову до планів приборкати
Україну повернулися у 2009му.
Третя атака відбулася, коли
БЮТ започаткував всеукраїнську рекламну кампанію про
необхідність прийняти Конституцію на референдумі. Навіть
народні депутати фракції Тимошенко не розуміли, чому і хто
прагне вирішити питання саме
так. Лише згодом Леонід Кравчук в інтерв’ю газеті «Дело»
розповів, що новий проєкт Конституції для Тимошенко пише
група юристів, яку очолює Медведчук. Кум Путіна точно знав,
що зміни, яких бажає Москва,
не пройшли б через тодішній
український парламент, а от на
референдумі було все можливо. І знову Україні вдалося зберегти свою Конституцію та недоторканність основи держави.
Мабуть тому, коли в 2019
році Петро Порошенко закінчував свою каденцію Президента, він наполіг на внесенні
прозахідних змін до Конституції, цього «вихідного коду»
держави, щоб захиститись від
четвертої атаки Москви. І вона
незабаром може бути.
У січні 2021 року Верховна
Рада вже 9-го скликання прийняла закон про референдум.
Як свідчить перехват переписки депутатів із фракції «Слуга
народу», найперше питання,
яке їх цікавило, — чи можна
змінити Конституцію на референдумі. Одночасно у Верховній Раді було зареєстровано
одразу два законопроєкти,
що змінюють засадничі статті
Основного Закону: про зменшення кількості депутатів
до 300 і про подвійне громадянство. Нічого не нагадує?
Я впевнений, що після цього ви не запитаєте, при чому
тут Медведчук. Для повноти
картини російського впливу
не вистачає розмов про федеральний статус України і,
як наслідок, ідеї про двопалатний парламент. Зрештою,
у випадку інкорпорації «особливого статусу ОРДЛО» в тіло
Конституції, що узаконить
самопроголошені республіки, другу палату парламенту
і федеральність нас змусять
зробити. Інакше за фактом
будемо мати взагалі конфедерацію з окремими правами,
збройними силами і навіть
законодавством на території
«республік» Донбасу. n
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«Нападник завдавав по мені
ударів двома ножами, але
я встиг у нього вистрілити»

Оксана КОВАЛЕНКО,
редактор відділу освіти і культури
«Газети Волинь»

КОЛИ ПЕЧЕ, А НЕ ГРІЄ…

озмовляю з мешканкою
рожищенського гуртожитку (що згорів минулої весни) Ольгою Демчук й переймаю її зворушення й збентеження з того, що звичайні
люди гуртом зібрали 11 постраждалим сім’ям близько
150 тисяч гривень. Розділяю
захоплення! Громада, що тут
скажеш! А тепер у соцмережі «Фейсбук» Юлія Колесник
та Роксолана Нестерук (нібито
звичайні, а насправді особливі жінки) вже місяць збирають
кошти на іфузомати (прилади,
які дозволяють контролювати дозування та час вливання «хімії» онкохворим діткам)
для місцевої лікарні. В установі їх 5, і цього дуже мало…
Фейсбуківці Волині ширять
заклики-прохання скинутися. Вірю, що їм все вдасться, бо звертаються не до тих
людей, які мають сотні тисяч
зарплатні і зважують, чи не забагато працюють на державу
за такі кошти, а до тих, котрі
вірять, що принцип «зі світу
по нитці» дійсно рятівний. Радію, що ми можемо.
Підводжу очі «вище»: Міністерство енергетики зробило
відкриття: чиновники підрахували, що побутові споживачі
переплатили газзбутам за пів
року 8 мільярдів 400 міль-

Р

йонів гривень. Так сталося
через те, що середня ціна
регіональних газопостачальних компаній на 36% перевищувала ціну «Нафтогазу».
Кожен абонент віддав більше
на 670 гривень. Як помітили
в уряді, усе через «наявність
домінуючого становища у регіональних газопостачальних
компаній». Молодці хлопці
там у Кабміні? (Цікаво, їм премії дали за це?) Однак аплодувати не хочеться, натомість
автоматично починаєш аналізувати, де собака заритий.
По-перше — що йдеться тільки про пів року? По-друге, оце
6 місяців мовчки спостерігали, як обдирають людей, яким
іноді по пару гривень до пенсії й соцдопомоги докидають? А по-третє, «Нафтогаз»,
який ставлять нині у приклад,
зразком не є, бо має доступ
до українського ресурсу, який
улітку купує геть за іншою ціною. Знову ділять ринок впливу. Пече… Та ще й хочеться
добряче гаркнути. Але горло
можна зірвати, бо ж такого,
хоч греблю гати. Тож шукаю
знову своє скельце і спрямовую його туди, де життєві
мірки не оббиті золотом, але
набагато красивіші. Слава
Богу, що такі місцини, зокрема й на рідній Волині, є. n

Ольга БУЗУЛУК,
керівник сектору комунікації ГУНП
у Волинській області

ині правоохоронець
уже сам розповідає,
як відбувалися події.
Різані рани грудної клітки в районі серця, великого пальця
руки, стегна правої ноги —
це діагноз 31-річного поліцейського з Володимир-Волинського районного відділу
поліції, який отримав ушкодження 6 лютого під час служби, опрацьовуючи виклик про
бійку між родичами в одному
із сіл біля Нововолинська.
Ось що розказує він про
ту подію: «Думали, що це звичайна сварка. Таких викликів
за зміну приходить десятки.
На місці події побачили «швидку», фельдшер якої сказав, що
медики не підуть всередину,
де відбувається бійка, адже
один із чоловіків дуже агресивний, вдарив його кулаком. Ми
викликали підмогу і підійшли
до будинку. Спочатку з оселі
вийшов брат нападника, весь
у крові, потім — його дружина,
також побита і в крові. Вони
сказали, що між ними виник
звичайний сімейний конфлікт.
Під час нашого спілкування
з будинку вийшов ще один чо-

Н

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Куплю будь-яку будівлю з червоної
цегли (під розбір). Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
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.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль на іноземній реєстрації. Тел. 095 76 83 339.

l Куплю неробочі автомобілі «Москвич», «Волга», «Жигулі». Тел. 096
65 47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам або привезу на замовлення сівалки кінні (13, 15, 17, 21, 26, 30)
та тракторні (з баком на міндобриво),
сошникові (дискові), копачки дворядні причіпні польського та німецького
виробництва («Кухман», «Шмутцер»,
«Кромаг»), картоплезбиральні комбайни («Болько», «Карлик», «Хассія»),

Фото Марини ЯРОШУК.

Закінчення. Початок на с. 1
31-річний старший інспектор сектору
ору
реагування патрульної поліції Тарас
с
Слюсарук служить у правоохоронних
их
органах уже 13 років. Каже, що шокуючих
куючих
випадків у роботі було чимало,
але цей вирізнявся, адже нібито
звичайний сімейний конфлікт
переріс у справжню різанину. Все
трапилося через алкоголь…

Люблю, як шальки терезів із «такими собі» подіями
в житті врівноважуються світлим і добрим. Однак
останнім часом оте добре чомусь доводиться шукати
з сильнішим збільшувальним скельцем. Видається, що
найчастіше трапляється воно серед тих з нас,
українців, хто не обтяжений високими посадами й
стабільним завтра у вигляді захмарних банківських
рахунків

розкидачі гною. Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547, 097 91 91 343.
l Куплю ножі до фрез та інші запчастини. Тел.: 068 56 40 474, 050 61
07 082.
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.
l Продам гноєрозкидачі, дискові
борони, плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки, сівалки,
сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини
та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264,
095 00 50 455, 095 81 59 912, 096 34
46 777.

Колеги не дають сумувати відважному копу в лікарні.

ловік із двома ножами в руках
і раптово наніс кілька ударів
в живіт своїй дружині, а потім — братові».
Далі він рушив із ножами
до поліцейських.

дії
« Професійні
поліцейського
врятували
одночасно кілька
життів.

»

«Рішення потрібно було
приймати миттєво. Я зробив
два попереджувальні постріли
вгору і хотів відкрити вогонь
у бік нападника, але він стояв
поруч з іншими, було скупчення людей, темно. Я побачив,
як він пішов у бік моєї напарниці, яка впала, послизнувшись.
Потому вистрілив двічі йому
перед ногами. У цей момент
він накинувся на мене і завдав

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

РІЗНЕ
l Продаються нові сани. Ціна договірна. Тел. 096 78 66 582.

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 пиломатеріали: дошки
(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
l Продам торфобрикет. Можлива
доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24-34-23, 098
48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам цеглу білу та червону

кілька ударів двома ножами.
Я вистрілив у нього», — розповідає Тарас, який правомірно
застосував зброю того вечора.
Усе відбулось за кілька секунд, і професійні дії поліцейського врятували одночасно
кілька життів. Нині нападник,
його дружина та правоохоронець перебувають у лікарні.
На жаль, у медзакладі помер
поранений брат злочинця.
Тараса провідує напарниця,
яку він фактично врятував якщо
не від смерті, то від поранень:
травм дівчина не отримала.
Чекають його вдома дружина
та двоє маленьких діток. Колеги бажають швидкого одужання
і повернення на службу.
Щодо 40-річного нападника
відкрито провадження за двома статтями Кримінального
кодексу: посягання на життя
працівника правоохоронного
органу та замах на вбивство.
Слідство триває. n

(нову та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет,
пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем.
Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ.
Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою до 10 тонн). Тел.
050 37 81 998.
l Терміново продається молочне
теля (бичок) від доброї корови (Луцький район). Тел. 066 99 18 673.
l Терміново продається кобила
(3 роки). Горохівський район. Тел. 095
42 88 922, 050 97 99 319.
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.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, роблю монтаж та підшив
водостоків, утеплення фасадів, виконую бетонні роботи. Тел. 098 39 05 559.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений військовий квиток,
виданий Луцьким ОВК на ім’я Кононов Денис Олександрович, 1998 р. н.,
вважати недійсним.

ЕКСКЛЮЗИВ

www.volyn.com.ua
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Василь СЛАПЧУК: «Українцям як нації
потрібен психотерапевт. Інакше доведеться
мати справу з патологоанатомом»
Фото з архіву Василя СЛАПЧУКА.

Наш земляк, уродженець села Новий Зборишів
Горохівського району, вже давно не потребує особливого
представлення. Якщо знайомлячись із його першими
творами (а це початок 1990-х), читацька публіка
ще нагадувала собі: «Це ж той чоловік, що пройшов
Афганістан», приглядалася до рядків у біографії про
фах шліфувальника й факультет української філології,
то після отримання Національної премії України
імені Тараса Шевченка у 2004 році за дві поетичнофілософські збірки «Сучок на костурі подорожнього»
та «Навпроти течії трави» про Василя Слапчука стали
говорити — це… Той, хто пише мудро
Оксана КОВАЛЕНКО

инулого тижня у світовому літературному просторі з’явилося повідомлення про
вручення Міжнародної літературної премії імені Марка Твена. На першому місці в списку,
де є автори з Ізраїлю, Індії, Іспанії, — наш Василь Слапчук.
Цю гарну новину ми використали як привід для інтерв’ю
зі знаним українцем, мешканцем Луцька, про нагороди,
життя й письменництво.

М

«МИ НІКОМУ
НЕ ЦІКАВІ, БО СЛАБКІ.
АЛЕ ЩЕ МЕНШ СВІТ
ЗАЦІКАВЛЕНИЙ БАЧИТИ
НАС СИЛЬНИМИ»

— Пане Василю, відзнаку
імені Марка Твена вам адресували за внесок у світову літературу. Як ви міркуєте, чим можуть доповнити
і, власне, наповнюють світову книгу українські автори?
— Це лише формулювання. Не варто тішити себе
ілюзіями. Світові байдуже
до української літератури.
Не тому, що наші письменники погано пишуть, а тому, що
формально їх начебто й не існує. Така доля усіх літераторів
країн Третього світу. Варгас
Льоса писав: «Кожного письменника в Перу врешті-решт
чекає поразка». А турецький
майстер слова Орхан Памук
визнавав, що живе в країні,
де інтерес до книг і читання
вважається дивацтвом, навіть ненормальністю. Памук
із гіркотою констатував: «Коли
щось і відрізняє літературу
країн Третього світу, то зовсім
не соціальні проблеми — бідність, жорстокість або політичні негаразди, — а усвідомлення письменником
того, що він працює далеко
від центрів розвитку цього
мистецтва…» Втішати може
той факт, що, попри несприятливі умови, Памук і Льоса
стали лауреатами Нобелів-

«ПРОДОВЖУЄМО ЖИТИ,
НІБИ З КРАЇНОЮ НІЧОГО
Й НЕ ТРАПИЛОСЯ»

ської премії. Ймовірно, комусь
із українських письменників
вдасться подолати цю провінційну рутину і поповнити
ряд вищезгаданих добродіїв.
На щастя, розвиток, чи й розквіт, літератури не обов’язково прив’язаний до стану
економічних справ країни,
про що свідчить латиноамериканський бум. Проблема
в тому, що ми надто велика
країна і надто близько знаходимося до центру Європи, аби
розраховувати на сторонню
підтримку. Ми нікому не цікаві, бо слабкі. Але ще менш світ
зацікавлений бачити нас сильними. Тому наразі для українців найбільш актуальним є
питання самоідентифікації,
самоорганізації й саморозбудови. Варто також пам’ятати, що країни, які досягли
високих економічних результатів, ніколи не ставили економіку вище від культури. Навпаки, для деяких (яскравий
приклад — Японія) культура
у широкому її розумінні стала
базою для можливості економічного дива. Ми зобов’язані
переглянути свої пріоритети, зважаючи на сьогочасні
виклики, а також вибудувати
ієрархію цінностей з огляду
на оприявлення нашої сутності та сформульованої мети,
яку нам належить осягнути.
Потрібна чітка система моральних координат — як для
суспільства загалом, так і для
кожного індивіда зокрема, аби
ми не губилися в цьому світі,
котрий, за словами Сартра,
якщо здатний обходитися без
літератури, то так само прекрасно може обійтися і без
усіх нас.
— Яку зі своїх книг ви б
подарували Марку Твену?
— Я волів би триматися
подалі від Марка Твена. Він
знаменитий своєю дотепністю, яка проявлялася не тільки у творах, а й у спілкуванні.
Про нього існує чимало байок
та анекдотів. Доволі часто
його гумор був дошкульним
і нищівним. Я не боюся на-

145 шкіл на Волині, а це більш
ніж 25%, перейшли на дистанційне навчання через погані погодні
умови. Здебільшого вдома займаються
учні, які доїжджають до закладів освіти. Діти
працюватимуть віддалено до 15 лютого.

і самодисципліни. Письменницька праця не приносить
мені заробітку. За окремими
винятками. Гадаю, в Україні
знайдеться не більше десятка письменників, котрі живуть
зі своєї творчості. І то — не так
за рахунок гонорарів, як з різного роду грантів і стипендій.
Лауреатством при бажанні
можна тішити своє самолюбство. На жаль, в Україні не існує механізмів, які б привертали увагу, як це відбувається в багатьох інших країнах,
до премійованого автора або
його твору. Премії не здатні
ні покращити матеріальний
стан письменника, ні просунути його по ієрархічній драбині,
якби така існувала.

Найсвіжіше творче досягнення пана Василя — переклад
з польської поетичної збірки Александри Зіньчук «Ї ду де».
Літератор радить трактувати її як велику екзистенційну
мандрівку.

Для довідки. 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.
смішок, але на них довелося б відповідати, а мені не хочеться ображати поважного
письменника. Пригадую,
в молодості читав рецензію
Марка Твена (мабуть, це було
дванадцятитомне видання)
на якийсь із романів Фенімора Купера, котрий зі своїми
пригодницькими творами про
індіанців серед радянської
дітвори поступався авторові
повістей «Пригоди Тома Соєра» та «Пригоди Гекльберрі
Фінна». Рецензія (можливо,
це була стаття) надзвичайно
відрізнялася, зрозуміло, що
у кращий бік, від тієї занудної
і мертвонародженої критики,
яка панувала тоді в радянській
періодиці. Коли б із якихось
причин я таки мусив презентувати Марку Твену щось із написаного мною, то, напевно,
це був би роман «Кохання, Дао
і марципани». Серйозність
цього твору неможливо збагнути без залучення почуття
гумору.
«У МЕНІ БІЛЬШЕ НЕХОТІ
ДО ПИСЬМА, АНІЖ
ПОТЯГУ»

— Чи легко бути літератором? (І в сенсі пошуку натхнення, і щодо можливостей заробити собі на хліб
з маслом). Зокрема, й ці-

кавить, як впливає на діяльність українського митця
міжнародна або вітчизняна
премія чи лауреатство?
— У мене нема відповіді на це запитання. Кому як.
Коли Остап Бендер, прибувши до якогось містечка, запитав у першого стрічного
двірника, чи є у місті наречені, той відповів, що для декого і кобила — наречена. Якщо
письменник одержимий творчістю, натхнення можна черпати з чого завгодно. У Анни
Ахматової є рядки: «Когда б вы
знали, из какого сора / Растут
стихи, не ведая стыда, / Как
желтый одуванчик у забора, /
Как лопухи и лебеда»… Якщо
одержимість відсутня, а є
лише налаштованість на творчість, потрібно осмислено
шукати мотивації. Для когось
письмо — засіб самовираження. Для мене радше — можливість діалогу зі світом. Якби
у мене був вибір, я віддав би
перевагу будь-якому іншому
способові самовираження.
У мені більше нехоті до письма, аніж потягу. Мої твори —
результат відповідальності
(для бездіяльності не існує вир д
), вольових зусиль
у
правдання),

— А що в нинішньому інформаційному просторі вас
тішить, обнадіює?
— Максимально спрощений і легкий доступ до інформації — безперечний
здобуток. Інтернет і ґаджети — великий прорив. У кожен
момент, завжди під рукою —
вільний доступ до словників,
енциклопедій, каталогів…
Це вражає і тішить. Стосовно надій, хотілося б сподіватися, що інтернет буде
для людей чистим джерелом знань, яке вони не перетворять на помийну яму.
Що ще? На днях до кількох ворожих до України телеканалів
застосували санкції — теж радість. Я не проти інакомислення. Однак полярність поглядів
не повинна порушувати цілісності.
— Як ви оцінюєте норму, що всі надавачі послуг
мають говорити з клієнтами лише українською?
— Однозначно позитивно.
Однак той факт, що ми прийшли до цього через тридцять
років самостійності, свідчить:
це була квазісамостійність.
Сподіваюся, що закон прийняли не для годиться, і він
працюватиме. У нас надто багато симулякрів, різного роду
несправжностей. Ми схильні
до самоомани — імітацію діяльності видаємо за діяльність, і все це — з чистим сумлінням і без докорів совісті.
Потрібно визнати, що українцям як нації потрібен психотерапевт. Інакше доведеться
мати справу з патологоанатомом. Країну вже покалічили,
порізали по-живому. На жаль,
ця ампутація ніяк не позначилася на свідомості. Не відбулося осмислення й аналізу, що
саме призвело до цього лиха
і, головне, не було поставлене питання вибору подальших
правильних дій — ми продовжуємо жити, ніби з країною
нічого й не трапилося.
р
n

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті газети

VOLYN.COM.UA

n Пряма мова
Леонід КРАВЧУК, перший Президент України, про режим тишіі на фронті:

«

Перемир’я вже просто немає. Ми не можемо далі вдавати, що воно є. Треба
ба говорити
правду, біле називати білим, а чорне — чорним. Росіяни починають діяти зухвало,
-яких
відкрито, не ховаючи своїх намірів. Тому ми маємо бути готовими до будь-яких
непередбачуваних дій із боку агресора. В ОРДЛО перебувають російські
найманці, командири і російська зброя. Ми не знаємо, коли її можуть
о
задіяти, але маємо бути до всього готовими і ставитися уважно до того, що
відбувається. Передусім думати про Україну.
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n Проблема

Фото з фейсбук-сторінки Ігоря ПОЛІЩУКА.

Посеред міста 38-річний лучанин
порізав перехожого
Гвардійці затримали правопорушника
по гарячих слідах
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

нцидент трапився на вулиці 8 Березня. Потерпілий
розповів, що повертався додому, коли до нього підійшов невідомий та почав провокувати на конфлікт, який
переріс у бійку. Згодом нападник витягнув ніж, поранив
чоловіка та втік.
Скалічений лучанин зателефонував у поліцію. Службовці військової частини 1141 оперативно затримали
правопорушника. Згодом потерпілий упізнав кривдника,
яким виявився 38–річний місцевий житель. n

І

Неповнолітня дівчина намагалася
стрибнути з мосту на колії
В обласному центрі Волині дитині не дали вчинити
самогубство
Леонід ОЛІЙНИК

нка мала намір зістрибнути з надземного пішохідного переходу, що веде від залізничного
вокзалу до Варшавського ринку. Інформацію
підтвердили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Копи вчасно прибули на виклик та врятували дівчину. До приїзду правоохоронців з нею розмовляла та намагалася підтримати працівниця залізничного вокзалу.
Неповнолітню передали бригаді медиків. n

Ю

Ігор Поліщук сам був і бачив, як мело біля Забороля.

Під Луцьком дороги перемітало
через кожні дві години, але мер
встигав перевіряти, як їх чистили
Міський голова Ігор Поліщук з неділі тримає руку на пульсі,
контролюючи, як комунальники борються зі сніговою негодою
Тетяна МЕЛЬНИК

Від удару BMW пішохода
розірвало на шматки
Жахлива ДТП трапилася у Гірці Полонці неподалік
в’їзду в Луцьк
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

одій автомобіля BMW наїхав на 65–річного мешканця приміського села. Чоловік загинув на місці
аварії. Удар був настільки сильним, що пішохода
розірвало на шматки. Як розповідають свідки ДТП, селянин неочікувано вибіг на проїжджу частину.
Ймовірно, водій рухався із великим перевищенням
швидкості. Автівка отримала значні пошкодження.
Згодом правоохоронці повідомили, що кермувальник BMW був тверезий. n

В

У боратинській громаді
листоноші та кур’єри принесуть
«листи любові»
Ще років п’ятнадцять тому повідомлення для
рідних акуратно виводили ручкою і надсилали
поштою. А з яким нетерпінням чекали їх адресати!
Бо нерідко то був єдиний спосіб передати чи
отримати вісточку. З появою електронних
технологій і з активним їх впровадженням часто
замовчуємо почуття, бо не завжди наважуємося
сказати вголос найважливіше
Олена МИТРОФАНОВА

24 населених пунктах Боратинської громади впроваджують соціальну ініціативу «Слова підтримки та
любові», завдяки якій рідні і кохані тих, хто візьме у
ній участь, отримають паперові листи. «Як часто ми говоримо слова підтримки та любові близьким, сусідам або
навіть незнайомим людям? Погодьтеся, за буденними
клопотами здебільшого забуваємо про це. Та й самим
лише зрідка щастить на подібну мотивацію та підтримку.
У громаді пропонують змінити це: хто одержував від руки
написані листи, пам’ятаєте, з яким трепетом відкриваєш
їх і слово за словом читаєш послання?» — зазначають
організатори. Тож команда Боратинської громади перетворить електронне послання на декорований паперовий
лист у конверті, а поштарі або кур’єри доставлять його
адресату. «Зробімо будні одне одного теплішими та веселішими!» — закликають ініціатори акції.
Хочеться, щоб прекрасний флешмоб продовжив гарну традицію листування. А учасники отримали багато теплих, позитивних емоцій, висловлених щирим «Люблю!»,
«Пробач!», «Пам’ятаю!»… n

У

ранку 8 лютого Луцьк
опинився в сніговому
полоні. Почувши чергове
повідомлення від синоптиків про погіршення погоди на
вихідні, ніхто й не подумав,
що все буде настільки по–зимовому серйозно. Метеорологи одразу попередили про
40 сантиметрів снігу, але хіба
хто повірив, що стільки насипле. Сніжити почало ще з
неділі, а наступного дня, поспішаючи на роботу, лучани
вже протоптували вулицями
стежки в кучугурах, автомобілі
стояли в заторах.

З

громадах. Ігор Поліщук навіть сфотографувався на дорозі в напрямку Забороля,
зазначивши, що шлях звідти
до Сьомаків через Антонівку і
Городок — у вкрай складному
стані. Там працювала техніка
Служби автомобільних доріг
області, до прибирання долучились також підприємці, але
почищену дорогу перемітало
кожні дві години.
У ніч на 9 лютого міський

голова вирішив знову перевірити роботу комунальників.
Сів у службове авто і проїхався містом. Запевнив, що техніка працюватиме без зупину
до завершення снігопаду.
Щоправда, зранку знову автомобілі потрапляли у сніговий
полон, наприклад на вулиці
Карбишева в заметі застрягла
маршрутка. Автобус на кінцевій зупинці викопували цілих
40 хвилин... n

n На продовження теми

Якби не снігопади, головний
« Автобус
комунальник приніс би додому
на кінцевій зупинці
викопували цілих
16 тисяч гривень премії,
40 хвилин...
»
а не 10
Тягучки утворилися на вулицях Набережній, Шевченка,
Яровиці, проспекті Волі. Дороги були слизькі і нерозчищені, на що сердились водії
(хоч ввечері Ігор Поліщук повідомив, що посипають асфальт
соляною сумішшю, аби сніг не
примерз і не утворив льодового шару).
Комунальники не встигали
прибирати сніг на тротуарах,
біля магазинів, підприємств та
організацій.
На відсутність снігоприбиральної техніки скаржились
мешканці й приєднаних до
Луцька сіл. Ігоря Поліщука у
фейсбуці просто засипали
проханнями і претензіями.
Мер розповів, що в ніч на
8 лютого на дорогах Луцька
працювало 8 одиниць техніки,
ще 11 — чистили тротуари,
розкидали сніг 60 двірників.
За Луцьком працювало чотири грейдери і п’ять тракторів.
По обіді він повідомив, що
проінспектував, як чистять
сніг у приєднаних до міста

Щоправда, зарплату луцький посадовець
отримає у повному обсязі
Леонід ОЛІЙНИК

е наприкінці січня
через неналежне
прибирання доріг
від снігу луцький міський
голова Ігор Поліщук зняв
частину премій із двох посадовців: начальника департаменту ЖКГ міськради
Миколи Осіюка та виконувача обов’язків директора КП
«Луцькспецкомунтранс» Володимира Марценюка. Про
це очільник громади написав у фейсбуці.
Журналісти «Волині» поцікавилися, які саме премії
отримали б керівники, якби
білі мухи не атакували обласний центр, або ж якби з ними
вчасно справилися комунальники. Також ми дізналися,
скільки загалом заробляють
посадовці, які відповідають за

Щ

таку важливу ділянку роботи
в місті.
Отож, у відповідь на запит на отримання публічної
інформації у виконкомі нам
повідомили, що у січні цього року Микола Осіюк недоотримав 6 552 гривні премії з
16 380, а Володимир Марценюк позбувся всієї —
4 339,07 гривні.
Що стосується заробітної плати, то директор
департаменту ЖКГ з усіма надбавками отримає
16 380 грн (це без премії).
А тимчасовий виконувач
обов’язків директора ЛСКАП
«Луцькспецкомунтранс» —
13 017,22 грн. Як бачимо,
недоотримані суми суттєво б
поліпшили матеріальне становище посадовців, котрому
позаздрили б дев’ять із десяти наших краян. n

НОВИНИ З КАМЕНЯ
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n Назустріч людям

На Маневиччині чоловік
застукав жінку з коханцем
у дровітні

«Може, якийсь заможний
підприємець не пошкодує коштів
на розвиток спорту в нашому селі?»

Олександр Токарчук мріє, аби хоч раз прозвучав Гімн України на честь
спортсмена — вихідця з Великої Глуші.

вим мешканцям заготовляти
на дрова сушняк, не оглядаючись на лісівників? Держава від
цього виграла б, зекономивши
на субсидіях, за якими звертаються ті, хто для опалення використовує газ. Тим часом, щоб

займався б
« Сам
із підлітками. Але
для того, щоб почати
добру справу, треба
створити матеріальну
базу.

»

нарізати сушняку, треба мати
дозвіл. Це питання, наскільки
відомо, порушується в різних
регіонах України. От тільки чи
буде, як люди просять, внесено зміни до Лісового кодексу
стосовно цього?
Але наразі, за словами Олександра Токарчука, найперша
проблема на селі — це те, що
в поліській глибинці молодим
людям, крім барів, реально нема
куди піти відпочити, розважитися.
— Одних барів вистачає —
пий, гуляй! – каже він. — У зв’язку з цим у мене є ідея створити
спортивні секції. Приміщення
не треба шукати: в будинку сільської ради, де тепер залишився
староста і діловод, на першому поверсі є великий зал, який

стоїть пусткою, а він міг би
послужити з користю. Чому б
не організувати спортивні секції
й не залучити молодь, зокрема школярів, і з Великої Глуші,
і з наших сіл Погулянка, Невір? Я сам — спортсмен. Свого
часу займався і легкою атлетикою, і карате, і дзюдо, виступав
на чемпіонатах України. Завдяки своїм зв’язкам міг би знайти
тренерів. Та й сам займався б
із підлітками. Але для того,
щоб почати добру справу, треба створити матеріальну базу,
елементарні мати закупити.
А це кошти. Добре було б, якби
серед підприємців знайшовся
спонсор, котрий не байдужий
до того, якою виросте юна зміна.
До речі, коли в 2000 році
я закінчував середню школу
у Великій Глуші, то в нас у кожному класі була футбольна команда. А це — 11 чоловік. Зараз
на мініфутбол ми не можемо
зібрати шість гравців. Тим часом саме до вісімнадцяти років,
коли діти розвиваються, реально думати про майбутні успіхи
у спорті. Якби із трьох наших
сіл нам вдалося зібрати чоловік
50, з яких колись декілька вийдуть на високий рівень у спорті,
то це було б добре. У мене є така
мрія, аби хоч раз у своєму житті
почути, як звучить Гімн України
на честь спортсмена — вихідця
із Великої Глуші. n

n Будьте обережні!

Автобус із пасажирами перекинувся у кювет
Автопригода трапилася неподалік села Деревок Любешівського
району. Слідчі з’ясовують усі обставини аварії
Власта КРИМСЬКА

а кермом рейсового автобуса «MercedesBenz Sprinter 416», сполученням Любешів — Велика Глуша — Камінь-Каширський,
перебував 22-річний житель Ковеля. Ймовірно,
на слизькій ділянці дороги водій не впорався

З

Тарас СТЕПАНЮК

овернувшись надвечір додому, житель одного із сіл Маневиччини побачив на подвір’ї
чужий віз, а з дровітні почув дивні звуки.
Заглянувши туди, виявив свою благовірну з односельцем. Розлючений рогоносець влупив коханцю
ногою в промежину, а тоді схопив березове поліно
і став лупцювати ним суперника по голові. Той упав
на землю, а до тями прийшов уже в лікарні.
На суді постраждалий розповів, що підвозив
додому п’яну односельчанку. Коли заїхали на подвір’я, то обом захотілося сексу – і вони пішли
в дровітню. Там їх і застукав чоловік.
Суд призначив обвинуваченому покарання у вигляді обмеження волі терміном на 1 рік умовно. Окрім того, він має сплатити понад 16 тисяч гривень
майнової та 30 тисяч моральної шкоди. n

П

Любешівська громада посіла
5-те місце серед
20 кращих ТГ Волині

Катерина ЗУБЧУК

О

Розлючений глава сім’ї побив чужинця
поліном, за що заплатить 46 тисяч гривень

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Староста
Великоглушанського
старостинського
округу на Любешівщині
Олександр Токарчук
вважає: великою
проблемою сьогодення є
те, що в поліській глибинці
молодим людям, крім
барів, реально нема
куди піти відпочити,
розважитися. Отож, що
у Польщі зароблять,
те вдома віднесуть
у генделики. Його мрія —
залучити хлопців у секції
і почути, як на якихось
престижних спортивних
змаганнях в Україні, а то й
за її межами, звучить
Національний гімн на честь
його земляків

лександр Токарчук — уродженець Великої Глуші.
І хоч після закінчення
Шацького лісового технікуму чотирнадцять літ працював у приватного підприємця в Луцьку,
зв’язків із рідним селом ніколи
не втрачав, переймався тим,
чим воно живе. Років з десяток
тому навіть висував свою кандидатуру на посаду сільського голови. Правда, програв декілька
голосів супернику. А ось із січня цього року він призначений
на посаду старости. При зустрічі
ми говорили з ним про найбільш
нагальні проблеми і про те, чи
під силу вирішити їх старостинському округу.
— Раніше сільрада мала свій
бюджет, — каже Олександр Васильович. — Зараз усі кошти
йдуть у Камінь-Каширську ТГ,
а вже там будуть розподіляти їх,
враховуючи потреби й можливості. Тож староста — це лише
очі і вуха, якщо можна так висловитися: ми можемо донести
інформацію про наболіле і найважливіше.
До чого насамперед хотілося б привернути увагу? З приводу цього староста міркує так:
— Ясно, що це дорога, яку
ми своїми силами не зробимо.
Кілометрів п’ять до Видерти
треба відремонтувати. А інакше від нас усі перевізники
скоро відмовляться, бо не захочуть бити свої автобуси. Є
проблеми, які й на районному
рівні не розв’язати. Наприклад,
чому б не дозволити місце-
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з керуванням та з’їхав у кювет. Автобус перекинувся. У салоні перебувало шестеро людей.
Внаслідок ДТП постраждала 17-річна пасажирка
транспортного засобу. Її госпіталізували у відділення хірургії Любешівської лікарні. Стан дівчини нині стабільний. Їй зробили операцію. Триває
слідство. n

Вони увійшли до рейтингу інституційної
спроможності і сталого розвитку малих
і середніх громад України з чисельністю
населення до 150 тисяч
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ін був сформований Фондом «Регіональний центр економічних досліджень та підтримки бізнесу» станом на 1 січня 2021
року. Всього по Україні оцінено 1416 громад, з
них 53 – у Волинській області. Рейтинг враховує
40 критеріальних показників та відображає інституційну привабливість громад. n

В

Поліцейські затримали
вантажівку з лісом
сумнівного походження
Транспортний засіб та деревину вилучили
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

втомобіль зупинили поблизу села Оконськ
на Маневиччині співробітники групи реагування патрульної поліції та лісової охорони. За кермом вантажівки Volvo перебував
39-літній волинянин. Авто з причепом було завантажене колодами сосни довжиною 4 метри.
При перевірці документів правоохоронці виявили низку порушень. Зокрема, на деяких колодах були відсутні бірки та не збігався діаметр
деревини. На місце прибула слідчо-оперативна
група поліції. Volvo та вантаж вилучили. n

А

Ще один крок медицини
до європейських стандартів
У Камінь-Каширській центральній районній
лікарні розпочало роботу єдине в регіоні
оновлене (реконструйоване) приймальне
відділення. Відтепер воно має назву
«Відділення екстреної (невідкладної)
медичної допомоги»
Леся МІНІБАЄВА

авдяки програмі «Велике будівництво» пацієнти отримають якісну медичну допомогу, а
медперсонал – комфортні умови праці. Відтак
і на Камінь-Каширщині запрацювало приймальне
відділення як структурний підрозділ багатопрофільної лікарні, де цілодобово забезпечується надання екстреної меддопомоги. У новому форматі
воно призначене для прийому та госпіталізації
планових і ургентних хворих, а також для надання невідкладної допомоги. Згідно із сучасними
вимогами, тут є УЗД, рентгенапарат, лабораторне та ендоскопічне обладнання, дифібрилятори, кардіомонітори, комп’ютерний томограф.
На реалізацію проєкту витрачено 5,7 млн гривень. n

З
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n Особливий випадок

Фото із сайту RBC.ua.

Викрили зловмисника завдяки
собаці
7 лютого у мешканця одного із сіл ВолодимирВолинського району невідомий поцупив мопед
Сергій ВИШЕНЬКА

а місце скоєння злочину прибула поліція та
інспектор-кінолог Роман Зінич зі своєю півторарічною собакою Азою.
Тварина взяла слід, пройшла кількасот метрів і
зупинилася біля одного з будинків у тому ж селі, де
викрали мопед. Саме там, як встановили правоохоронці, і проживає хлопець, який заволодів чужим
транспортом. З’ясували, що це 17-річний студент.
Роман Зінич сам привів Азу в кінологічний центр
Головного управління Нацполіції у Волинській області, адже розгледів у ній хороші задатки ще коли та
була маленькою. Собака пройшла навчання зі слідової роботи на базі відповідного центру в Житомирі і
вже демонструє неабиякі успіхи, допомагаючи правоохоронцям у розкритті злочинів. n

Н

Багатодітний батько звернувся в бюро правової допомоги, бо не зміг впоратися з дружиною-п’яницею.

У горе-матері з Іваничівщини
забрали 5 дітей

У Володимирі хтось розкидає
на вулицях сало з цвяхами

Жінка неодноразово зникала з дому на тривалий час
та притягувалася до адміністративної відповідальності

Можливо, допекли чотирилапі
Олена КУЧМА

Сергій ВИШЕНЬКА

У

Безпомічний ледь не замерз
на вулиці
Громадянина відігріли та надали йому
необхідну медичну допомогу
Сергій ВИШЕНЬКА

овідомлення про те, що на окраїні одного із
сіл Володимир-Волинського району лежить
чоловік, надійшло до поліції ввечері 3 лютого.
Приїхавши на місце події, правоохоронці виявили селянина, який не міг самостійно піднятися
та погано говорив. Громадянин уже тривалий час
перебував на холоді. Поліцейські викликали швидку
допомогу. Поки медики добиралися до місця, чоловіка привели до тями.
Наразі його здоров’ю та життю нічого не загрожує. n

П

n

Пряма мова

Аркадій БАБЧЕНКО, журналіст,
про російську вакцину та Володимира
Зеленського:

«

Президент України заявив, що українці «не кролики» для
експериментів із російською вакциною проти коронавірусу.
І саме тому препаратом «Спутнік V» не буде щеплювати
наших громадян. Ну, тобто, якби було підтвердження, що
вона дієва, то без проблем — закупили б і російську вакцину, я правильно розумію?.. Так-от, «Ланцет» (авторитетний
медичний міжнародний журнал. — Ред.) опублікував статтю, в якій йдеться, що російська вакцина дуже ефективна.
Це стало сенсацією. І ось мені цікаво, Володимире Олександровичу, а що ви скажете, коли її все ж
почнуть брати інші країни? Її купують
в Євросоюзі і ми теж тепер будемо?
…Блін, ну скажи ти вже: російська
вакцина може бути хоч мільйон разів
найефективнішою, але ми не купимо ні
краплі, тому що йдіть ви, су..и окупаційні, до дупи, ось чому. З любов’ю
фашисти-бандерівці. Крапка.

селі Мишів Володимир-Волинського району проживає сім’я,
яка перебуває під постійним соціальним супроводом
як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. У родині — 5 дітей. Утім, за словами
місцевих мешканців, вихованням малечі займається тільки
батько: мати пиячить і вдома
не буває. Подейкують, що вештається десь у Нововолинську.
Крім того, жінка витрачала
кошти, які держава виділяла
на дітей. Бабуся також подалася у «мандри». Тому сусіди намагаються всіляко підтримати

У

багатодітного чоловіка, який,
окрім виховання дітей, займається ще господарством: годує корову та свиней. До речі,
нещодавно йому допомогли
перекрити хлів, бо на обійсті

також
« Бабуся
подалася
у «мандри».

»

сталася пожежа.
Ще у 2019 році орган опіки
та піклування зацікавився цією
родиною і подав у суд позов про
позбавлення жінки батьківських
прав, та тоді вона отримала
шанс виправити свою поведінку.

Коли ж у черговий раз пішла з дому, глава сім’ї звернувся
до Іваничівського бюро правової допомоги. Він розповів, що
його дружина зовсім не піклується про дітей.
Оскільки волинянка прихопила із собою картку, на яку
надходили кошти соціальної
допомоги, виплати тимчасово
призупинили.
На це вона відповіла звинуваченнями та погрозами й додому не повернулася. Згодом
було зібрано пакет необхідних
документів та оформлена відповідна заява про позбавлення
батьківських прав. Суд врахував
усі деталі справи і задовольнив
позовні вимоги. n

n Знай наших!

Рівняння на дівчину
з княжого міста!

Як нововолинці разом
із міським головою
чистили сніг

Марія Алєйнікова перемогла
на Чемпіонаті України з легкої атлетики

Добрий приклад для інших голів і громад

Ірина КРАВЧУК
Фото із сайту Володимир-Волинської міськради.

лютого
міський
голова
Ігор Пальонка зустрівся
з дівчиною,
аби особисто її привітати.
В и х о ванка Володимир-Волинської
ДЮСШ імені
Марія Алєйнікова – гордість
Олексія ЗінВолодимира-Волинського.
кевича, нині
студентка
І курсу Львівського коледжу спорту, Марія Алєйнікова
здобула перемогу на Чемпіонаті України
з легкої атлетики серед юніорів у стрибках
у висоту з найкращим результатом у кар’єрі — 1,82 м.
Мер княжого міста привітав спортсменку та висловив вдячність за гідний приклад
для наслідування. Також побажав не зупинятись на досягнутому, підкорювати нові
вершини та здобувати перемоги у майбутньому, повідомляє Володимир-Волинська
міська рада. n
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Олена КУЧМА

лютого мер Нововолинська Борис Карпус
звернувся до городян із проханням допомогти
прибирати сніг у місті й пообіцяв в обідню перерву також долучитися до цієї акції.
«Запрошую всіх охочих. Беремо лопати, шуфлі й
будемо очищувати території садочків, шкіл та інших
соціальних об’єктів. Лише спільними зусиллями ми
подолаємо цю негоду», — звернувся він до городян.
На пропозицію відгукнулося чимало жителів,
працівників місцевих установ і підприємців. Про
це інформують на сайті мерії.
Міський голова попрацював біля амбулаторії
загальної практики сімейної медицини № 2 та Нововолинської ЦМЛ. Культпрацівники наводили лад
біля Палацу культури, а спортивний майданчик біля
ліцею № 1 прибирали тренери. n

9

Фото із сайту Нововолинської міськради.

місті невідомі підкидають небезпечні смаколики для тварин. Про це йдеться в спільноті «Твій
Володимир».
«Мама вже не вперше знаходить у Слов’янському
парку сало, нанизане на цвях. Скоріш за все, це роблять, щоб завдати непоправної шкоди собакам», —
йдеться в дописі.
Власників тварин попереджають про небезпеку. n

За словами Бориса Карпуса,
процес розчищення снігу він
інспектує особисто.

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Знай наших!
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Тренер із боксу, який
змушує читати книжки
Молодий спортсмен Дмитро Куць створив у Заболотті, що
на Ратнівщині, спортивний клуб, вихованці якого стають чемпіонами
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

ід час навчання у Володимир-Волинському
педагогічному фаховому коледжі імені А. Ю. Кримського він активно займався
спортом. Брав призові місця, тож після його закінчення
йому пропонували залишитися у княжому місті. Та Дмитро
вирішив повернутися у рідне
Заболоття.
Знайшов однодумців, які
теж хотіли займатися одноборствами. Спочатку хлопці
збиралися у приміщенні покинутого деревообробного
заводу.
— Звертався всюди, аби
допомогли. Тим часом ми
продовжували тренуватися.
Реєструвалися як боксери
з Волинської області, не вказуючи Заболоття. Пізніше
підприємець Людмила Венська дала приміщення. Нас
підтримали фінансово: закупили спорядження. А тоді ми
створили громадську організацію та боксерський клуб
«Брат», — розповідає Дмитро.
До карантину клуб відвідувало близько 70 людей, переважно із самого селища. Хоча
майже два десятка приїжджали із навколишніх сіл. Проте
взимку добиратися велосипедами непросто, а автобус
не завжди прибуває вчасно.
Тож дехто покинув тренування. Тим не менше, у планах
Дмитра — розширятися. Він
мріє, аби в кожному населеному пункті громади був
філіал клубу і діти могли займатися спортом. Та для цього насамперед треба знайти
фахівців. Нині хлопець тренує
підопічних сам. Хоча одразу
додає, що чимало допомагає
й батько, Андрій Степанович,
також тренер у минулому.
— Мої вихованці виступали
на багатьох змаганнях, у тому
числі й міжнародних. Маємо чемпіонів області з боксу.
Є дівчата — чемпіонки Волині з кікбоксингу. На одному всеукраїнському турнірі
з вільної боротьби було троє
наших учасників, — зазначає
Дмитро. — Вони зайняли 2,
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У Турійській громаді немає жодної
школи
Шість загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ
ступенів перейменували у ліцеї, сім — у гімназії
Ірина КОВАЛЬЧУК

а позачерговій сесії Турійської селищної ради депутати одностайно проголосували за це. Відповідно
до прийнятого рішення буде два опорних заклади:
Турійський ліцей, який матиме три філії — Ружинську, Селецьку, Тагачинську, та Купичівський ліцей також із трьома
філіями — Озерянською, Осьмиговичівською і Свинаринською. Шість загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ
ступенів перейменували у ліцеї: Турійський, Кульчинський,
Боблівський, Соловичівський, Маковичівський, Новодвірський. А ще у громаді буде сім гімназій (колишніх ЗОШ І–ІІ
ступенів): Перевалівська, Дольська, Обенизька, Турійська,
Дулібівська, Мокрецька, Туропинська. n
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З озера дістали пів кілометра
рибальських сіток
Волинський рибоохоронний патруль здійснив
рейд водоймами Ковельського району
Власта КРИМСЬКА

Дмитро Куць планує і надалі розвивати клуб «Брат» у Заболотті.

3 і 4 місця у своїх вагових категоріях. Вважаю це непоганим
результатом.
На моє запитання, хто ж
навчає інших видів єдиноборств, хлопець відповідає
так: «Ми дотримуємося правила, якому мене вчили: хороший боєць — універсальний
боєць. Тож з усіх видів треную
я».

До карантину клуб
« відвідувало
близько
70 людей, переважно
із самого селища.
Хоча майже два
десятки приїжджали
із навколишніх сіл.

»

Дмитро Куць почав з карате-кіокушинкай, у якому здобув оранжевий пояс. Затим
перейшов на бокс, кікбоксинг,
мікс-файт та вільну боротьбу.
Нині усі знання він передає
дітям. І ставить перед собою
непросту мету: показати, що
розвиватися треба у різних
напрямках. Про нього кажуть, що він змушує підопічних читати книжки.
— І не тільки читати, а ще й
малювати, співати та танцювати, — підтверджує Дмитро. — Бо я вчу: тупих бійців
не буває. Якщо ти спортсмен,

то маєш бути розвиненим
всебічно. Інакше діла не буде:
до рівня всеукраїнських змагань не доростеш.
— Реально танцюєте
з дітьми? — не вірю я.
— Так, у нас є тренування, коли треба танцювати.
Є заняття, на яких потрібно
розв’язувати логічні завдання.
Коли готуємось до змагань,
то у тренувальний табір входить і психологічна підготовка. Іноді вживаю нестандартні
методи. Іноді завдання може
здаватися безглуздим. Але таким чином спортсмени розуміють, що всі вказівки тренера
потрібно виконувати.
У клуб «Брат» ходять діти,
починаючи з 5 років. Найстаршим боксерам — уже
за 30. З першими тренер часто застосовує ігрову форму
роботи, з останніми — працює індивідуально. Програма
складена на основі власне
досвіду Дмитра. Окрім того,
є досвідчені тренери з клубу
«Воїн» (Луцьк) та «Любарт»
(Володимир-Волинський), які
допомагають.
— Я вчу, що нашим залом
не є конкретна локація, а місце, де ми тренуємось. Ми
повинні його цінувати. Треба
прибрати — значить треба.
Це потрібно бачити, як вони
всі повторюють: «Я — зал —
тренування». n

■ Отакої!

а озері Домашнє поблизу с. Любохини Дубечненської
територіальної громади виявили 10 риболовецьких
сіток загальною довжиною близько 500 метрів.
А на Ратнівщині на озері Святе екоінспектори вилучили браконьєрське знаряддя лову завдовжки 300 метрів.
Складено відповідний акт.
Волинський рибпатруль вкотре закликає громадян
бути відповідальними та дотримуватись природоохоронного законодавства. n
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За крісло старости розгорнулася
запекла «битва»
На позачерговій сесії Турійської селищної ради
з цього приводу розгорілися такі пристрасті, що
очільник громади Олексій Безсмертний заявив
про свою готовність скласти повноваження
Іван ПЕТРУК

а посаду старости сіл Туличів, Радовичі, Літин,
Вербичне, Молодіївка, Серебряниця на час проведення сесії претендували два кандидати — Володимир Данилюк і Тетяна Костюк. Після їхніх виступів
мали змогу висловитися і представники ініціативної групи сіл колишньої Туличівської сільської ради, і депутати.
Полеміка була гострою і не завжди етичною, зокрема,
лунали звинувачення і на адресу голови громади Олексія
Безсмертного. У запалі той запропонував внести у порядок денний питання про складання повноважень турійського селищного голови. Але добро на його звільнення
депутати не дали (19 — проти, 1 — утримався).
Зрештою, не затвердивши кандидатуру Володимира
Данилюка на посаду старости, обранці громади прийняли рішення до 25 лютого (дати засідання чергової сесії
селищної ради) на території майбутнього Туличівського
старостинського округу провести сходи жителів. Після
того, як люди визначаться, кого вони хочуть бачити старостою, питання знову винесуть на затвердження сесії. n
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У «Ягодині» затримали чоловіка,
який перебував у розшуку
Як з’ясувалося, його звинувачують у грабежі

«Покатався» за 52 тисячі гривень
У Ковелі суд призначив
штраф шукачеві пригод,
який викрав чужий
автомобіль
Оксана КРАВЧЕНКО

а початку січня чоловікові впав у око
Fiat Punto 27-річного
ковельчанина. Власник за-

Н

лишив авто заведеним без
нагляду на вулиці Симоненка
у місті залізничників.
Як повідомляє сектор
комунікації поліції Волинської області, правоохоронці оперативно встановили, що викрадач —
35-річний місцевий житель.
Автомобіль знайшли і вилучили.

За фактом незаконного
заволодіння транспортним
засобом слідчі розпочали
кримінальне провадження
за ч. 1 ст. 289 Кримінального
кодексу України.
Суд визнав підозрюваного винним у вчиненні кримінального правопорушення
та призначив покарання —
52 700 гривень штрафу. n

Євгенія ЖУРАВСЬКА

а кордоні з Польщею, на пункті пропуску «Ягодин»,
під час оформлення рейсового автобуса, що в’їжджав до України, на документи одного з пасажирів спрацювала база даних прикордонників із поміткою
«при виявленні затримати». З’ясувалося, що 22-річного жителя Волині вже кілька місяців розшукує поліція
за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 «Грабіж» та частиною 2 ст. 185 «Крадіжка»
Кримінального кодексу України.
Прикордонники затримали чоловіка і поінформували про це поліцейських. Нечистому на руку волинянину
світить кримінал. n
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n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Паперова жінка
Євгенія НАЗАРУК

Де зрада і брехня сміються дзвінко,
Де дефіцит любові і тепла,
Жила на світі паперова жінка.
Не вірите? Вона таки жила!
Була вродлива, паперово мила
I загадкова, як весняний день.
Дитиною лялькам сукенки шила
I кульчики робила із вишень…

n На поворотах долі

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Таке не забувається. Як і те, коли по
скайпу хлопець, котрий жив у США
(«він із села Рованці Луцького району,
але свого часу емігрував із батьками за
океан, а з нашою Ірою познайомився,
як приїжджав у відпустку»), попросив
руки молодшої доньки. Дівчина стала
їм рідною дитиною. Доля її уже невіддільна від їхньої. Тішилися, коли внучку
Джоанну подарувала їм. І зараз із нетерпінням чекають вісточки зі штату
Південна Кароліна, де живе молода
сім’я. Тепер у Климчуків уже троє онуків: козаків ростять зі своїми половинками донька Ольга і син Олексій.

Хтось лезом тер, а хтось — іржавим цвяхом,
Хтось гумкою (душа ж то не своя!),
А хтось сторінку рвав єдиним махом
I кпинами виходив за поля…
Була шляхетна і не гонорова…
Цю жінку стріти можна наяву.
Коли всі сплять, у тиші вечоровій
Вона латає душу ледь живу.
с. Лище Луцького району.

«ДАВАЙ ВІЗЬМЕМО ЯКУСЬ
ДІВЧИНКУ — ДВОЯРУСНЕ ЛІЖКО
НЕ ТРЕБА БУДЕ ВИКИДАТИ»

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

n Факт
Волинь належить до трійки
областей, де торік зареєстрували
найбільше повторних шлюбів
Протягом року 227 подружніх пар скористались послугою «Ювілейне весілля». Найбільше
таких шлюбних обрядів провели у Рівненській
області — 38, Київській — 24 та Волинській
— 22. Завдяки цій послузі, яку надають в усіх
відділах державної реєстрації актів цивільного
стану України, одружені пари можуть провести
ювілейну церемонію і таким чином закріпити
весільні обітниці та через роки знову відчути
себе щасливими нареченими.
Як повідомляє Міністерство юстиції України,
замовити послугу можна не тільки на ювілей і
дру
р
незалежно від того,, скільки подружжя
прожило
у
шлюбі — 1 рік, 18 чи 50. Під
імейчас церемонії сімейаним парам вручають навіть свідоцтво про шлюб.
Щоправда, у
ньому зазначається «повторно». n

Скоро мине 35 років, як вони йдуть разом по життю.

У родині Климчуків нема своїх і чужих дітей – всі вони рідні.

«Можна, я називатиму вас мамою?»
У подружжя Климчуків, яке нині живе у селі Піддубці Луцького району, — шестеро дітей.
Дочка й двоє синів — їхні кровні. А ще трьом дівчаткам вони стали названими батьками: зігрівши
своєю любов’ю, дали їм сім’ю, по суті, подарувавши нове життя
Катерина ЗУБЧУК

«ОТ ЯК ВИЙДУ ЗАМІЖ І МАТИМУ
ДІТЕЙ, ТО ВСЕ ЗРОБЛЮ,
АБИ ЇМ ЖИЛОСЯ ДОБРЕ»

Ми зустрілися в просторому затишному будинку, в якому сім’я лучан
— Юрій і Лариса Климчуки — справила новосілля шість років тому. На моє
прохання розповісти насамперед про
любов, що увінчалася шлюбом, Лариса Іванівна сказала:
— Я мало кому розповідаю про
те, з чого все почалося. Але раз уже
зайшла така мова, то вернуся в минуле…
Виявилося, що спогад цей має
дуже глибоке коріння, яке сягає дитинства, юності, котрі були непростими.
Народилася вона у сім’ї військового і
ранні роки провела на Далекому Сході.
— Тато мій — із Житомирщини,
— розповідає жінка, — але доля закинула далеко від рідного села Заріччя, що в Овруцькому районі. Коли
мені було чотири роки, вони з мамою
розлучилися. Батько, на піклуванні
якого я залишилася, відправив мене
на Житомирщину до бабусі (рідна
мати Лариси після розірвання шлюбу, м’яко кажучи, не шукала зустрічей
із дочкою. – Авт.), де я жила до десяти
літ. Тато забрав мене до себе вже десятилітньою, коли одружився вдруге.
Народилася моя зведена сестра, а ще
був і брат — син дружини від першого
шлюбу. Жінка, яку тато дуже любив,
їхнє кохання було оповите романтикою, добре до мене ставилася, багато чому навчила. Але я, дівчинка,
яка рано подорослішала, в аурі цього
кохання все ж відчувала себе трохи
зайвою. І вже тоді, будучи ще зовсім

Фото із сайту uaportal.com.

Фото з родинного архіву КЛИМЧУКІВ.

Їй заздрили і говорили звично:
— Душа з паперу в неї — не жива.
Та це ж чудово, головне — практично:
Образив — стер. I буде як нова!

Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився
від одинокості, якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що
зустрінеться мені людина, яка веде здоровий
спосіб життя, цінує взаєморозуміння і теплоту
та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691.
ххх
Мені 49 років, простий робітник, живу в
Луцьку. Хотів би познайомитися із дівчиною з
розумною різницею у віці для створення сім’ї.
Може бути з дитиною. Мій тел. 0662085086.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності
(60 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою–
волинянкою із сільської місцевості. Мій тел.
0988728167.
ххх
Мені 53 роки. Хочу познайомитися із жінкою
віком 50–60 років, незалежною від дітей (бажано з Рожища чи Рожищенщини), яка погодиться
на переїзд до мене. Подробиці при зустрічі чи
в телефонній розмові. Мій тел. 0505099155.
ххх
73-літній пенсіонер, вдівець, живу на Рівненщині неподалік Берестечка. Шукаю жінку для
спільного проживання. Мій тел. 0968683253.
ххх
Хочу познайомитися із жіночкою віком до
39 років, не схильною до повноти, для створення сім’ї. Можна з дітьми. Про себе: 45 років,
зріст 170 сантиметрів, вага 70 кілограмів, проживаю на Тернопільщині з маленькою донечкою. Непитущий, трудолюбивий, матеріально
забезпечений. Мій тел. 0979235055.

n Почуття славетних

юною, не раз думала про свою сім’ю:
от як вийду заміж і матиму дітей, то
все зроблю, аби їм жилося добре…
Судячи з почутого, свою роль у
тому, як склалася у подальшому доля
Лариси, зіграло те, що батько завжди
казав доньці про її українське коріння,
до якого вона має повернутися. Після
середньої школи та невдалої спроби
стати студенткою дівчина вирішила
їхати на Житомирщину. Бабуся вислала їй 60 радянських карбованців, вона
взяла квиток на потяг «Владивосток
— Київ» і з троячкою, що залишилася,
вирушила в дорогу. Сім діб добиралася в Україну. Як пригадує зараз, практично впроголодь.
Це було літо 1985–го. Звичайно, тоді наша героїня не думала, що
їде не просто до свого українського коріння, а на зустріч із долею: у
селі Заріччя жив хлопець — Юрій
Климчук, який стане її чоловіком. На
той час він був на строковій службі,
яку проходив на Алтаї у повітрянодесантних військах. Вернувшись у рідне Заріччя, продовжив службу в льотній
частині, яка дислокувалася в Овручі.
Це було кохання з першого погляду, як кажуть сьогодні Климчуки.
Може, одружилися б і того ж 1985
року, але мусили почекати, щоб Ларисі виповнилося сімнадцять літ, аби
їхній шлюб можна було офіційно зареєструвати (наречений був на сім років
старший). Тож заручини призначили
на 9 травня 1986–го, а 15 липня відгуляли весілля. Про цю пам’ятну подію сьогодні розповідають чорно–білі
фотознімки та теплі спогади і про
«крутезну» заморську сукню, яку Ларисі передали із Пітера, тодішнього
Ленінграда, і про те, як у салоні для

молодих вибирали їй екстравагантний капелюшок.
«ІРИНКУ НІХТО НА ВИХІДНІ
НЕ ЗАБИРАЄ ДОДОМУ:
НЕХАЙ ПРИХОДИТЬ ДО НАС»

Подружжя Климчуків жило в Овручі. Тут у них народилися з невеликою
різницею у віці донька Ольга й син
Олексій. Коли діти підросли, Лариса
Іванівна служила у тій же частині, що
й чоловік. Та, як це буває у військових,
Житомирщину довелося поміняти на
Волинь — у 1993 році вони переїхали до Луцька. І тут у молодої сім’ї все
складалося добре. Здавалося, життя
йде спокійним, розміреним руслом,
не віщуючи особливих перемін.
– І ось, коли наша Оля була в десятому класі, то ходила з подругами
до вихованців школи–інтернату на
Дубнівській вулиці — читала їм Біблію,
влаштовувала для них розваги (на той
час родина Климчуків вже сповідувала
віру Євангельських християн–баптистів. — Авт.). Якось вона привела додому четвертокласницю Іру й сказала:
«Дівчинку ніхто на вихідні не забирає
— нехай приходить до нас».
Відтоді так і було, що дитина у них
щотижня гостювала. Вони, як могли,
допомагали їй матеріально, зігрівали
своєю турботою. А одного дня донька, заручившись підтримкою батька,
зустріла матір такими словами: «Нам
треба поговорити… Ми хочемо взяти
Іру до себе». Як зреагувала на це жінка, яка в дитинстві, юності побачила,
яке-то непросте життя, і мріяла, що
своїм дітям дасть те, чого сама не
мала? Коли про це зайшла мова, Лариса Іванівна пригадала:
— Відразу було моє категоричне:

«Ні». Яких тільки аргументів я не наводила: це ж і відповідальність, і як–
не–як, хоч у нас і три кімнати, ви з братом будете ущемлені, бо доведеться
потіснитися. Оля слухала все це, а
наступного дня знову за своє: «Ти
відмовишся, то я Іру візьму. Мамо, я
тебе дуже прошу». Ясно, що школярці
дитини ніхто не дасть. Але після такої
доччиної наполегливості я погодилася. Хоч іще була думка, що з документами щось не заладиться й нам в опіці
над дівчинкою відмовлять.
Не відмовили. Зовсім скоро Ірина
перейшла до них. Можна багато роз-

Іванівна
« Лариса
з розчуленням згадує той
день, коли Іра підкинула
під двері батьківської
спальні зворушливу записку:
«Можна, я називатиму
вас мамою?». Таке не
забувається.

»

повісти, як непросто було на початках.
Взявши відповідальність за дитину,
сім’я Климчуків усе зробила, аби дівчинка, яку колись її біологічна мати
примушувала жебракувати, яка в навчанні значно відставала від ровесників,
стала хорошою ученицею Луцької школи №26, куди її з інтернату перевели
батьки, а потім із червоним дипломом
закінчила педагогічний коледж. Лариса Іванівна з розчуленням згадує той
день, коли Іра підкинула під двері батьківської спальні зворушливу записку:
«Можна, я називатиму вас мамою?».

Коли вже їхня Ольга жила окремо
зі своєю сім’єю, а Олексій пішов на
строкову службу, вдома залишилася
тільки Іра. Здавалося б, можна було й
спокійніше пожити. Ось тільки відпочивати Климчукам не довелося. Тепер
уже від Ірини вони якось почули: «Давайте візьмемо якусь дівчинку — двоярусне ліжко не треба буде викидати».
Це припало на 2007 рік. Була заява в службу у справах дітей, поїздки
в Рожищенський притулок, де, як їм
сказали, є п’ятилітня дівчинка Таня. І
хоч на той час Лариса Іванівна була
при надії, свого рішення взяти дитину
з притулку подружжя не змінило. Поки
оформляли всі документи на створення прийомної сім’ї, то вже й син Юрій
народився й навіть підріс — місяців
сім мав, коли з мамою у своєму візочку їздив за ще однією сестричкою.
Пригадуючи, якою була Таня, коли
подружжя взяло її до себе, жінка розповідає про таке:
— Це було у перший же день, як ми
привезли її до себе. Зайшли в супермаркет, щоб купити торт — усе-таки в
нас свято. Біля самої каси Таня питає:
«А шо, ми горілки не будемо брати?».
Я починаю говорити їй, що спиртного
пити не можна, а вона своє: «А мені
дядько вино завжди давав».
Через п’ять років, коли Таня, яка
була спочатку дуже непростою дівчинкою, закінчувала вже четвертий клас,
Климчуки вирішили взяти в свою сім’ю
ще одну дівчинку. Якось зі служби у
справах дітей, де знали про їхнє бажання, зателефонували й розповіли, що в
Рожищенський притулок привезли десятирічну дитину-сироту. Мовляв, дівчинка всю дорогу плакала, бо не хоче
в інтернат потрапити — їй би в сім’ї рости. Так їхньою стала і Галя. На той час
подружжя будувало дім у Піддубцях.
Тож у п’ятий клас обох дівчат, що були
майже ровесницями, віддали у місцеву
школу, хоч якийсь час довозили з Луцька. Сьогодні Тані й Галі вже по вісімнадцять. Вони навчаються у Ківерцівському фаховому медичному училищі. Ми
зустрілися і з ними. Про своїх названих
маму й тата Таня говорила:
— Вони подарували мені сім’ю, а з
нею — нове життя. Дали мені опору, я
повірила в себе і в Бога. Торік прийняла хрещення…
На продовження цих слів — зізнання Галі:
— Я вдячна мамі й татові за те, що
вони в мене є. За те, що піклуються
про мене, в усьому допомагають. Завдяки їм я стала такою, якою є.
Ось так буває в житті: доля готувала дівчаткам сирітство, але, на
щастя, знайшлися люди, котрі своєю
любов’ю й турботою «підправили» ці
перспективи. n

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

Ліна Костенко про Василя Цвіркунова: «Я зустріла Людину,
якої чекала моя душа. Я його зразу впізнала…»

«Грішниця я.
Полюбила чужого»
Поезію Ліни Костенко на вічну тему кохання називають
класикою любовної лірики. Коли читаєш її «Неповторність»
(збірка вийшла у 1980 році), то так і хочеться «приміряти» до
щему проникливі рядки до особистого життя Знаменитості: які
чоловіки були поряд із нею?
Марина ЛУГОВА

ерший чоловік Ліни Костенко — польський письменник Єжи–Ян Пахльовський,
її однокурсник під час навчання в
Московському літературному інституті Горького. Шлюб проіснував недовго, оскільки метри не
зійшлися характерами. Коли Ліні
Костенко було 28 літ, вона стала
зустрічатися зі старшим за неї на
20 років письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським
після його відсидки і сталінських
таборах.

П

іншого боку,
« Зцивілізація
ж таки
чоловіча. Вона ж таки
справді стоїть на
агресії і владі, на силі,
часто тупій і брутальній.
Я так розумію, що
цим жінкам допекли
пріоритети чоловічої
цивілізації. От вони й
шукають вихід.

»

Другим чоловіком Ліни Костенко став директор кіностудії імені
Довженка Василь Цвіркунов. Він
був інвалідом без ноги, важко пораненим на фронті. Вони познайомилися 1963 року. Їй 33, йому
— 46. У неї були донька й Аркадій
Добровольський. У нього — сім’я:
дружина і діти. До того ж до Добровольського повернулася дружина Олена з 9–літнім сином. Усі
вагалися, до якого берега пристати. Усупереч шаленому осуду суспільства, Костенко та Цвіркунов
були разом до самої його смерті.
«Думка моя переплакана двічі може дивитися людям у вічі.
Грішниця я. Полюбила чужого.
Долі моєї пекуча жого! Буде гроза!
Потім буде тиша. Жінка твоя. Але
я твоїша» — чи не «всупереч шаленому осуду суспільства» були
написані ці рядки?
Чи були в житті Ліни Костенко інші чоловіки? З чуток, оприлюднених в інтернеті, відомо, що

ще одним прихильником Ліни
Костенко був талановитий український поет Василь Симоненко.
Подейкували, що в них був роман.
«Ліну Вася Симоненко дуже
любив. У них таємна любов була,
хоча Ліна старша за нього на п’ять
років. На неї не можна було дивитися без захоплення: жіночна, з
лукавинкою в очах — справжня
красуня. Він називав її Косталіна.
Казав: «Мене нагородила поглядом Косталіна», — згадував поет
Микола Сом, який жив із Симоненком в одній кімнаті в гуртожитку.
Сама поетеса ймовірний роман із Симоненком ніколи не коментувала, тому можна лише здогадуватися про її справжні почуття
до знаменитого поета.
А український поет Дмитро
Павличко, якому зараз 91 рік,
якось зізнався, що досі зберігає
коробку сірників, які купив для
Ліни Костенко ще в 1950–х роках,
щоб прикурити їй сигарету.
«Вона тоді курила. Приїхала
якось з Москви до мене в гості до
Львова, то я їй ті сірники купив.
Не дуже схвалював, але вона була
екстравагантна. Я досі бережу їх,
хоча Ліна Василівна зреклася багатьох своїх друзів», — розповідав
поет.
І ось така деталь: у романі
«Записки українського самашедшого» Ліни Костенко є рядки, які
свідчать про її ставлення до феміністок: «Я не люблю феміністок.
Жінки, налаштовані супроти чоловічої статі, це не природно. З
іншого боку, цивілізація ж таки чоловіча. Вона ж таки справді стоїть
на агресії і владі, на силі, часто
тупій і брутальній. Я так розумію,
що цим жінкам допекли пріоритети чоловічої цивілізації. От вони й
шукають вихід».
Щодо дітей, то у першому
шлюбі Ліни Костенко 18 вересня
1956 року народилася її донька
Оксана Пахльовська, професор,
письменниця, завідувачка кафедри україністики в Римському університеті Ла Сап’єнца. У другому
— 28 травня 1969 року народився
син Василь Цвіркунов–молодший.
Він працює програмістом і живе із
сім’єю в США. n

n Цитата
«Якщо ти любиш — відпусти. Коли воно
твоє — то повернеться».
Габрієль Гарсія МАРКЕС,
ЕС,
колумбійський письменник-прозаїк..
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n Не святі горшки ліплять
Фото із сайту radiotrek.rv.ua.

Фото із сайту tsn.ua.

Трагедія: пішла по воду
і шубовснула у колодязь
Біда сталася у селі Кисоричі Рокитнівського
району
Мирослава СЛИВА

к повідомляє обласна станція екстреної медичної
допомоги, виклик до них надійшов о 8:34. З’ясувалося, що жінка пішла по воду до криниці. Довго
не поверталася. Родичі почали бити на сполох.
Відшукали бідолашну в колодязі. Самотужки підняли
її на поверхню, але на момент виклику «швидкої» жінка
була вже мертва. Факт самогубства рідні відкидають.
Припускають, ймовірно, вона послизнулася, коли піднімала відро, і шубовснула вниз. n

Я

Вистрелив у підводу, яка
перевозила незаконну деревину
Днями у лісовому масиві урочища «Мезлози»
50-річний житель села Половлі Вараського
району виявив двох молодиків, яких запідозрив
у крадіжці сосни
Мирослава КОЗЮПА

Чудовий винахід для подолання наслідків стихії.

Поліщук перетворив «жигулі»…
на снігоочисний бульдозер
Користувачі соцмереж жартують: «Як тобі таке, Ілоне Маск?»
Ірина ПАСІЧНИК

оловік стверджує, що після зробленого ним зауваження щодо законності походження деревини
між ним та 31-річним і 25-річним односельчанами
виник конфлікт. Спочатку його ображали словесно, а потім штовхнули. У цей час старший не втримався на ногах,
впав на землю та випадково здійснив один неприцільний
постріл із рушниці, яку тримав у руках. На щастя, ніхто
не постраждав — куля влучила у колесо підводи.
Молодики викликали поліцію. Під час огляду місця події
правоохоронці виявили гужову підводу, навантажену сімома
сосновими колодами. Відповідного дозволу та документів
на деревину у них не було. Рушницю, з якої здійснено постріл,
поліцейські вилучили і скерують на експертизу. Зброю чоловік придбав нещодавно, тож зареєструвати її ще не встиг.Усі
обставини події встановлюють слідчі у рамках кримінального
провадження, відкритого за фактом хуліганства. n

Ч

Уродженець Росії тримав на горищі
цілий арсенал вибухівки
Понад тисячу патронів, детонатори, ракетне
паливо та протитанкову ракету знайшли
правоохоронці у закинутому будинку, що у селі
Михайлівка колишнього Острозького району
Олена МИТРОФАНОВА

сі вибухонебезпечні предмети отримав від поки що
не встановленої слідством особи 41-річний уродженець РФ, який наразі перебуває у сізо за вчинення крадіжки із проникненням у приміщення та чекає
вироку апеляційного суду.
Слідчо-оперативна група виявила 1080 патронів калібру 5,45 мм, 38–5,6 мм, револьвер, два шматки вибухової
речовини (ракетне паливо), сім імітаційних запалів, дев’ять
електродетонаторів, дві пластикові ємності із пластичною
речовиною, схожою на вибухову, реактивну протитанкову
ракету, шестилітрову полімерну пляшку із гранульованою
вибуховою речовиною типу окисник і відновник на основі
аміачної селітри та алюмінієвого порошку.
Предмети чоловік зберігав у дерев’яній скрині на горищі з метою подальшого збуту. За вказаним фактом
триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження
зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами). n

У

Водій збив і покинув помирати
16-річного велосипедиста
До смертельного ДТП між Курганами і Кам’янкою
на Березнівщині причетний ще один неповнолітній
Мирослава СЛИВА

На Рівненщині кермувальник наїхав на хлопця і лишив
його посеред дороги без допомоги. Очевидці викликали
на місце події медиків, які госпіталізували постраждалого у стані клінічної смерті. Підліток помер у реанімації. Наступного дня поліцейські встановили особу водія,
ним виявився на рік старший від загиблого житель села
Поляни. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.
Розпочато кримінальне провадження. n

ешканець Старого
Села на Рокитнівщині креативно підійшов до боротьби зі стихією. Чоловік не став чекати,
коли в село приїде дорожня
служба, аби чистити заметені вулиці, і зробив бульдозер із власних «жигулів» (на
фото праворуч). До бампера причепив саморобний
ковш, який згрібає сніг. Оче-

М

видці зняли відео, як працює
диво-техніка, і виклали у
соцмережі.

мешканці
« Місцеві
радіють винаходам
односельців, які
беруться розчищати
шляхи.

»

А
ни

житель Сарненщизмайстрував кінний

n У номер!

снігоочисник. Це широка дерев’яна лопата-ковш, до якої
впрягає жеребця. Сніг згортається швидко, а господар має
лише управляти конем.
Місцеві мешканці радіють
винаходам односельців, які
беруться розчищати шляхи.
Адже станом на 6-ту годину
ранку 9 лютого в середньому по області випало 14 см
снігу, а на південному заході Рівненщини його висота
сягає 18 см. n

n Неподобство

Комунальники викинули
речі безпритульної,
а та замерзла на зупинці
Жінка облаштувалася на зупинці громадського
транспорту у мікрорайоні Ювілейний у Рівному.
Місцеві мешканці постійно бачили її із собаками
на смітниках неподалік, на вигляд їй не було
і 40. Люди пригадують, що жила вона із сестрою,
але щось не поділили — і та не пустила родичку
в хату. Голодна ходила постійно, вип’є, а їсти нічого
Мирослава СЛИВА

еред морозами минулого тижня комунальники прибрали
її речі, які прийняли за непотріб. А за кілька днів медики «швидкої» знайшли
безпритульну мертвою.
Заступник міського голови Юрій Поліщук пояснює:
«Звернулися мешканці прилеглих будинків із проханням прибрати сміття. Були
там навіть якісь тваринки.
Влада повинна дбати про
санітарно-епідемічний стан
у місті, щоб не було небезпеки для мешканців». Чиновник також зазначає, що
пріоритетом номер один
для міської влади є людське життя. Тому домовилися, що патрульна поліція
разом із Червоним Хрестом
виявлятиме безхатченків
і доставлятиме їх до центру,
який розташований на вулиці Жоліо-Кюрі та спеціально облаштований для
таких людей.
Від морозів на Рівненщині постраждало чима-

П

ло людей. Так, 30 січня
у парку біля залізничного
вокзалу знайшли безпритульного з обмороженнями. А минулими вихідними
замерзлих виявили на вулицях Буковинській та Курчатова.
32-річного чоловіка
в районі супермаркету
«Fozzy» намагалися відігріти небайдужі у власному автомобілі, але згодом
викликали «швидку» допомогу. Загалом по області
випадків переохолодження на вихідних було вісім:
шість у суботу та ще два
в неділю. Трапилися вони
в Урвенні, Немовичах, Степані та ще двох селах колишнього Дубровицького
району. Одного чоловіка
відвезли до притулку, решту — до медзакладів.
А мешканцю села Михалин Березнівського району допомогти не вдалося.
Його замерзлого виявив
односельчанин, коли йшов
по воду до криниці. 48-річний чоловік зловживав алкоголем. n

Фото із сайту tsn.ua.

Поліцейські
знайшли понад
30 кілограмів
бурштину
Правоохоронці
області провели шість
санкціонованих обшуків
Олена МИТРОФАНОВА

рамках кримінального
провадження, розпочатого за статтею про
незаконне видобування, збут,
придбання, передачу, пересилання, перевезення, переробку янтарю, поліцейські провели
слідчі дії за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання
у селі Соломіївка Дубровицького району. У цеху для обробки коштовного каміння, який
належить 45-річному жителю
райцентру, правоохоронці виявили 32 кілограми бурштину.
Власник майстерні надав лише
копії документів, які мають ознаки підробки, їх достовірність
перевіряється. У рамках кримінального провадження слідчі
скерують вилучений бурштин
на експертизу та встановлюватимуть його походження. n
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ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЦЬОГОРІЧНЕ
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ЗНО
Інфографіка slovoidilo.ua.

З 1 лютого на сайті Українського
центру оцінювання якості освіти триває
реєстрація для участі в зовнішньому
незалежному оцінюванні, яка
закінчиться 5 березня

1.02–5.03.2021 р.
Реєстрація осіб
для участі у ЗНО
До 1.03.2021 р.

Слава ДІЛО

У

Документи
передаються особі,
яка є відповідальною
за реєстрацію у НЗ

16.04.2021 р.

10.04.2021 р.

Керівники закладів освіти зможуть
зареєструвати учнів/слухачів/
студентів для проходження
державної підсумкової атестації
(ДПА) у формі ЗНО

чні шкіл, студенти професійно-технічних
навчальних закладів та коледжів мають
надати комплект реєстраційних документів особі, яка є відповідальною за реєстрацію
у навчальному закладі. Випускники минулих
літ повинні надіслати комплект до відповідного регіонального ЦОЯО. Для вступу в 2021-му
зараховуватимуть результати ЗНО за 2018–
2021 роки.
Також керівники закладів освіти зможуть
зареєструвати учнів, слухачів, студентів для
проходження державної підсумкової атестації
(ДПА) у формі ЗНО (до 1 березня 2021 року).
З 10 квітня стартує проведення пробного ЗНО з усіх предметів. До 30 квітня включно
зареєстровані учасники зможуть завантажити
з власних інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких зазначені час та місце
проведення тестувань.
Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком: 21 травня — хімія, 24 травня — іспанська, німецька, французька мови,
25 травня — англійська мова, 28 травня —
математика, математика (завдання рівня стандарту), 1 червня — українська мова, українська
мова і література, 4 червня — історія України,
7 червня — фізика, 10 червня — біологія,
15 червня — географія.
Результати буде розміщено на інформа-

Від випускників шкіл, студентів
професійно-технічних
НЗ та коледжів вимагається
комплект реєстраційних документів

Реєстрація на сайті
Українського
центру оцінювання
якості освіти

Проведення
пробного ЗНО
з усіх навчальних
предметів

Випускникам минулих
років слід надіслати
комплект до відповідного
ЦОЯО

До 30.04.2021 р.
Зареєстровані учасники ЗНО
зможуть завантажити з власних
інформаційних сторінок запрошенняперепустки, в яких зазначені час
та місце проведення тестувань

Оприлюднення
результатів
пробного ЗНО

ОСНОВНА СЕСІЯ ЗНО
ЧЕРВЕНЬ

ТРАВЕНЬ
Хімія

оприлюднення
результатів ЗНО

Історія України
Українська мова та література
Фізика

Англійська мова

Іспанська мова
Німецька мова
Французька мова

Математика

Біологія Географія

ОСОБЛИВОСТІ ЗНО-2021 ОБОВ’ЯЗКОВІ ТА НЕОБОВ’ЯЗКОВІ ПРЕДМЕТИ ДЛЯ ДПА У ФОРМІ ЗНО
Обов’язковий

Обов’язковий

УКРАЇНСЬКА МОВА

МАТЕМАТИКА

Обов’язковий
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
АБО ІНОЗЕМНА МОВА

Обов’язковий

Необов’язковий

ПРЕДМЕТ НА ВИБІР

БУДЬ-ЯКИЙ ПРЕДМЕТ
НА ВИБІР ВИПУСКНИКА

2 рівні складності
Інфографіку створено за даними
МОН та інших відкритих джерел
інформації станом на 1.02. 2021 року

1-й стандартний

1-й базовий
українська мова як державна

або

або

2-й профільний

2-й поглиблений
українська мова та література

ційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.
До 22-го мають оголосити результати ЗНО з математики, до 25 червня — з української мови.
З 1 липня можна створювати особистий
електронний кабінет вступника і завантажити
туди свої сертифікати ЗНО. У період 1–13 липня проводитимуть вступні екзамени та творчі

 історія України
хімія
фізика
біологія
географія
іноземна мова

конкурси, 14–23 липня вступники повинні подати документи до вищих навчальних закладів.
До 28-го числа цього місяця виші мають оприлюднити рейтингові списки абітурієнтів.
Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести
не більш як із 5 предметів. n
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n Уроки пандемії

У Франції 117-річна черниця здолала
COVID-19. В Україні народ ще живучіший?..
Черговий звіт очільника МОЗ Максима Степанова
за рівнем оптимізму можна порівняти із повідомленнями
ЗМІ про найстаршу мешканку Європи, яка одужала від
коронавірусної хвороби. Виявляється, в Україні у 3 рази
менша смертність від COVID-19, ніж у Великобританії,
вдвічі — ніж у Франції. Та й з приводу вакцинації нам
но
нібито нічого тривожитися. Щоправда, досі офіційно
оном,
щепитися могли лише українці, які живуть за кордоном,
митро
як, наприклад, музикант, соліст дуету «Світязь» Дмитро
Гершензон (на фото), котрий мешкає в Ізраїлі
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ІДЕ
НА СПАД, АЛЕ РАДІТИ
РАНО

Міністр вважає поліпшення показників результатом
нашої «багаторівневої стратегії», а люди кажуть: «Дякувати Богу». Адже, як і у випадку з найстарішою черницею,
нічим іншим, як милістю Всевишнього, не можна пояснити легші, порівняно з іншими
країнами, наслідки епідемії в
Україні.
— Захворюваність на
COVID-19 йде на спад. Якщо
упродовж першого тижня
грудня було 89 тис. нових
хворих, то позаминулого тижня — 27 157, а за минулі 7 днів
виявлено 25 505 випадків коронавірусної інфекції. Відповідно, зменшилася й кількість
госпіталізованих, — розповів
у вівторок Максим Степанов.
Утім, епідеміологи кажуть, що святкувати ще рано.
Погіршення ситуації на Іва-

но-Франківщині та в кількох
районах Закарпаття може
они дісвідчити, що в ці регіони
й бристався більш заразний
вірусу.
танський штам коронавірусу.
Попередньої доби в Україні зафіксували 3409 нових
ло госвипадків COVID-19, було
піталізовано 2 046 хворих,
163 — померло.
На Волині станом на вчодалося
рашній ранок додалося
ще 111 інфікованих, одужав
ей уря81 хворий, двох людей
тувати не вдалося. У Львівьшало
ській області побільшало
ення,
на 117 випадків зараження,
у Рівненській — на 103..
У
МОЗ
«утішають», що вакцинація від
СOVID-19 розпочнеться
ься
в Україні вже наступного
ого
овж
тижня. Першими (впродовж
нують
лютого — квітня) планують
щепити 367 тисяч осіб з-поміж
медиків, які працюють ізз хворими на коронавірус, та військочнюють
вих ООС. В областях уточнюють
списки претендентів, триває
більних
процес підготовки мобільних
бригад «вакцинаторів».

ЧИ БЕЗПЕЧНО — ЧАС
ПОКАЖЕ

На жаль, в українців нема
права вибору того чи іншого
препарату для щеплення. Яка
вакцина надійде, таку і введуть. З цього приводу дехто
потерпає, наскільки безпечною та ефективною буде ця
у люпроцедура. Скажімо,
тому Україна очікує отримати
близько 1 млн
доз вакцини
AstraZeneca.
Відомо, що

її не рекомендують використовувати для щеплення людей
похилого віку регуляторні органи Німеччини, Греції, Іспанії,
Нідерландів, Бельгії, Франції,
Швеції, Польщі, Португалії
та Італії. У нас такі застереження не беруть до уваги.
Щодо побічних реакцій, то,
за словами 64-річного українського музиканта, соліста дуету «Світязь» Дмитра Гершензона, який мешкає в Ізраїлі,

в українців
« Нанемажаль,
права вибору
того чи іншого
препарату для
щеплення. Яка
вакцина надійде,
таку і введуть.

Фото із фейсбук-сторінки Дмитра ГЕРШЕНЗОНА.

»

після першого
щеплення від
коронавірусу
в нього боліла
рука, а після другого —
крутило суглоби.
«Я прийняв знеболювальну таблетку, полежав, і через годину все
минуло.
сестри
о А в моєї
оєї сес
р

після другого уколу піднялася температура до 37,8 °C.
І у дружини було легке відчуття ознобу. Але зараз усе
нормально», — розповів пан
Дмитро, зауваживши, що й
надалі дотримується маскового режиму.
Авторитетний імунолог Андрій Волянський категорично
проти щеплень генетичними
вакцинами від СOVID-19 дітей, молоді, вагітних. Він вважає, що віддалений негативефект цього може проявиний е
тись у майбутньому. На його
думку, навіть жінки 45–65 родумк
ків без
б хронічних захворювань
(це ггрупа, де летальність довоможуть обійтися без
лі низька)
ни
генетичного щеплення. А ось
гене
тих, кому за 65 і в кого не виявлено антитіл, а також старявле
ших 45-ти років «хроніків», які
стра
страждають від серцево-судинн
динних недуг, діабету, ожиріння тощо,
то
на думку лікаря Волянс
лянського, варто захистити.
Важлива деталь: в Україні
В
вакцинувати
від СOVID-19 бувакц
дуть за згодою, тобто лише
тих, хто виявить бажання.
Повідомили й про нові
особливості запроваджено
ня адаптивного карантин
ну: керівництво на місцях
н
м
матиме змогу регулювати
жорсткість обмежень залежно
жорс
від е
епідеміологічної ситуації
Але «червону» зону
в регіоні.
ре
буде «призначати» своїм розп
по
ря
порядженням
уряд. Це передб
ба
че
бачено
у випадку, якщо кількість госпіталізованих із корона
ронавірусом за 7 днів зросте
на 50
50% або ж коли фонд ліжок
у лікарнях,
лік
виділених для ковідни
відних пацієнтів, заповниться
а 65
на
65%. n

Р Е К Л А М А

________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру,
не зазначається суб’єктом господарювання)

____________20206215978______
(реєстраційний номер
справи про оцінку впливу на довкілля планованої
діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля
Повідомляємо про початок
громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування
зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

Транспортування кам’яного
вугілля по території проводиться орендованим технологічним
транспортом — автосамоскидом
типу КамАЗ 5511 та фронтальним
навантажувачем КАТ 950. Виробнича потужність підприємства
становить 15 000 т кам’яного вугілля на рік.

2. Суб’єкт господарювання
Юридична адреса ТОВ
«ОПТІМ-ПАЛИВО»: 79026,
м. Львів, вул. Академіка Сахарова, буд. 80А, кв. 28, тел. +38 (073)
496–70–17, е-mail: optim-palyvo@
ukr.net.
Місце розташування об’єкта
планованої діяльності: 45240, Волинська область, Ківерцівський
район, с. Жидичин, вул. Данила
Галицького, буд. 61М.

1. Планована діяльність
ТОВ «ОПТІМ-ПАЛИВО» здійснює збагачення (переробку)
кам’яного вугілля шляхом збагачення (переробки) вугілля за класами крупності.
Сировиною для підприємства є кам’яне вугілля фракції
0–200 мм, яке перероблюється на фракцію 0–100 мм, а далі
сортується за класами крупності:
0–13, 13–100 або інші залежно від
застосованих сіток.
Доставка кам’яного вугілля
на майданчик планованої діяльності здійснюється автотранспортом. Переробка (збагачення)
кам’яного вугілля здійснюється
за допомогою інерційного грохоту ГІЛ-32, потужністю 11кВт, який
механічним засобом розподіляє
сировину на окремі класи.

3. Уповноважений орган,
який забезпечує проведення
громадського обговорення
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
35. Контактна особа: Тіщенкова
Марина Олегівна — директор
Департаменту екологічної оцінки
та контролю, тел. (044) 206–31–
40, (044) 206–31–50, е-mail: OVD@
mepr.gov.ua.

4. Процедура прийняття
рішення про провадження
планованої діяльності
та орган, який
розглядатиме
результати оцінки
впливу на довкілля

Відповідно до законодавства
рішенням про провадження зазначеної планованої діяльності буде
надання висновку з оцінки впливу
на довкілля.

5. Строки, тривалість
та порядок громадського
обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля,
включаючи інформацію про
час і місце усіх запланованих
громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 30 робочих
днів (не менше 25, але не більше
35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві
оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки
впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної
суб’єктом господарювання, що
передається для видачі висновку
з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будьякі зауваження або пропозиції, які,
на її думку, стосуються планованої
діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час
громадських слухань із внесенням
до протоколу громадських слухань.
Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії
та в межах території карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів
України з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби (COVID-19),
спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, до повного його скасування
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання
не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей
період.
Громадські слухання (перші)
відбудуться ______________ ______
_________________________________
_________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
_________________________________
громадських слухань)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Громадські слухання (другі)
відбудуться _____________________
_________________________________
_________________________________
(вказати дату, час, місце та адресу проведення
_________________________________
громадських слухань)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

6. Уповноважений
центральний орган
або уповноважений
територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту
з оцінки впливу на довкілля
та іншої доступної інформації
щодо планованої діяльності
Міністерство захисту довкілля
та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
35. Контактна особа: Тіщенкова
Марина Олегівна — директор
Департаменту екологічної оцінки
та контролю, тел. (044) 206–31–
40, (044) 206–31–50, е-mail: OVD@
mepr.gov.ua.

7. Уповноважений центральний
орган або уповноважений
територіальний орган, до якого
надаються зауваження
і пропозиції, та строки надання
зауважень і пропозицій
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.
Адреса: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського,
35. Контактна особа: Тіщенкова Марина Олегівна — директор Департаменту екологічної оцінки та контролю, тел. (044) 206–31–40, (044) 206–
31–50, е-mail: OVD@mepr.gov.ua.
Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку
громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна
інформація щодо планованої
діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності
на 366 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення
звіту з оцінки впливу
на довкілля та іншої
додаткової інформації
(відмінне від приміщення,
зазначеного у пункті 6 цього
оголошення), а також час,
з якого громадськість може
ознайомитися з ними
м. Львів, вул. Стрийська, буд. 86В,
оф.6, або Волинська область, Ківерцівський район, с. Жидичин, вул. Данила Галицького, буд. 61М у робочі
дні з 8.00 до 15.00 Контактна особа:
Жук Р. Є. тел. +38 (067) 67–36–525.

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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Як описав би Ремарк нинішню війну?
Фото із сайту tsn.ua.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
останнім
часом спеціальний
пеціальний
кореспондент
ндент
«Газети
Волинь»
Людмилаа
ВЛАСЮК
ЮК
…ГЛИБИНОЮ
ТЕКСТУ НІМЕЦЬКОГО
ПИСЬМЕННИКА

«…У бібліотеці вибиті вікна — книги лежать купою посеред кімнати. Сосюра, Довженко — те, що потрібно,
аби виховати нормальну людину...» — один із фрагментів
моєї розмови з військовим,
який ще на початку російської
агресії служив у Пісках. Сам
учитель. Тому так болісно про
це говорить. Я ж згадую свою
шкільну бібліотеку. Здебільшого ті самі автори, видання.
Подорослішавши, ми зазвичай
рідко повертаємося до класики. Можливо, треба інколи згадувати прочитане в дитинстві.
Бо інакше втратимо спроможність бачити глибину в текстах.
Культура замінюється кримінальними новинами, які гортаємо на смартфонах. Але причина завжди в нас. Бо те, чим ми
заповнюємо власний інформаційний простір, — це своєрідний екран, на який проєктуємо
своє життя. Якщо знаєш, що
людина читає, ти розумієш,
про що з нею говорити. Це і є
комунікаційні місточки. Вони
одразу допомагають.
У німецького письменника
Еріха Марії Ремарка є чому
повчитися. Читаю його з якоюсь гострою внутрішньою
потребою і щоразу переконуюсь, що це мій автор до останньої крапки. Його рядки носиш
у серці, виймаєш із пам’яті
яскраві уривки. Вони просто
живуть разом із тобою, формуючи твоє ставлення до життя. Відчуваєш заглиблення
в мову і у власні відчуття. Мені
загалом здається, що читання визначає наші характери й
темперамент, позначається
на уважності й принциповості.
У книгах Ремарка всюди любов і війна. А вже з цієї любові
формується пам’ять. Його герої — мужні й небагатослівні.
Ними захоплювалися жінки

Метастази війни проступають у персонажах німецького класика, але додають їм шарму, а не шрамів.

і прагнули дружити чоловіки.
На них хотілося бути схожим.
Метастази війни проступають
у персонажах, але додають їм
шарму, а не шрамів.
А тепер лінія фронту проходить у країні, і свої власні
історії почали писати мої ровесники. Вони роблять це для
нас. І серед них — десь у підсвідомості — ми, мабуть, шукаємо свого Ремарка. Бо ніхто
не може сказати, скільки триватиме війна і скількох із нас
вона ще торкнеться безпосередньо.
«Це лише спроба розповісти про тих, хто став жертвою,
навіть якщо врятувався від снарядів». Ці слова Ремарк написав у передмові легендарного
роману «На Західному фронті
без змін». Здається, завдання
літератури й зараз — якомога
уважніше й ретельніше фіксувати думки нових людей, які
діляться пережитим. Наскільки
вона здатна з цим упоратись —
питання часу.
— Якщо нині перечитати воєнні романи Ремарка, то складається враження, що він пише
про російську агресію на Донбасі: той самий страх людини
в окопі, той же розпач людини,
яка повернулася з війни, біль,
драматизм — усе це за сто літ
не змінилося і навряд чи зміниться найближчим часом, —
каже письменник Сергій Жадан. Його твори перекладені
тринадцятьма мовами, а культовий американський тижневик The New Yorker публікує про
нього есе. Французький переклад книги «Ворошиловград»

був відзначений престижною
літературною премією Яна
Михальски, а за роман «Месопотамія» письменник отримав
літературну премію Angelus,
яку в Польщі вручають кращим
авторам Центральної Європи.
Уродженець Старобільська
Луганської області, від початку війни він регулярно їздить
у зону АТО з гуманітарною допомогою. Його проза — соціальна, місцями жорстка, але
чесна. Слова проймають наскрізь — до ран «вогнепальних
і ножових».
За ці сім років з’явився

У книгах Ремарка
« всюди
любов
і війна. А вже з цієї
любові формується
пам’ять.

»

цілий список книг про війну,
серед яких є справді хороші
речі. Мене особисто зачепили
за живе «Інтернат» Сергія Жадана та «Сліди на дорозі» Валерія Ананьєва. Можу припустити, що книги будуть, як більш
глибокі, так і менш вражаючі,
і це нормально, адже за писання беруться різні люди – зі своїм розумінням літератури, відчуттям, глибиною.
Українцям потрібен свій Ремарк — аби написав «головну
книгу» про російсько-українську війну. І тут чи не найважливіше — знайти слова, якими про неї говорити. Хтозна,
може, це і буде Сергій Жадан,

він добре знає, як це — «одного разу, прокинувшись, бачити за вікном вогонь. Ти його
не розпалював. Але гасити
його доведеться тобі…».
…СИЛЬНОЮ ЖІНКОЮ,
ЯКА НАМАГАЄТЬСЯ
НЕ СХИБИТИ У ЖИТТІ

Я дуже люблю, коли за привабливими голосами та вродливими обличчями постають
хороші та глибокі люди. Настільки ж сильні та сміливі.
Яніні Соколовій — 36. Вона
заміжня і мати двох синів. Має
дві вищі освіти: закінчила факультет психології Запорізького національного університету
і Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Грала в театрі, знялася
у 16 фільмах. Тема онкології
у її житті — то лезо, по якому
вона ходить щодня, бо ця хвороба «поглинула її зсередини»
і вона хоче «допомогти українцям, хворим на рак, полегшити
життя і бути… щасливими».
Слухати, як говорить людина, котра не прагне комусь
сподобатись, — абсолютно
магічне явище. Очей не відірвати. Її інтерв’ю можна вмикати з будь-якого місця. Слухати
Яніну — це як сидіти ввечері
взимку біля грубки і чути, як потріскують дрова, як розпалюються жаринки і часом обпікають обличчя. А іноді — летіти
вниз головою на атракціонах,
але любити цю швидкість. Так
само моментами гаряче й емоційно, а часом спокійно говорить Яніна, не боїться правди,

йде вперед, попри смертельну хворобу, яку їй діагностували у 2018 році. Вона наголошує, що проблема онкосфери
й медицини загалом — це корупція у страшних цифрах.
В Україні — понад мільйон
хворих на рак, тобто кожен
із нас має у своєму близькому
оточенні бодай одну людину,
яка бореться з онкозахворюванням. Яніна розповіла свою
історію, аби «змінити ставлення українців до онкохворих, а онкохворих — до самих
себе, щоб люди проживали
кожен день, мов останній, щоб
насичували його щастям». Бо
саме випробування дає зрозуміти, наскільки ти сповнений
сил і чи вистачить тобі їх для
боротьби. В Яніни дуже багато
енергії, вона не підкоряється
обставинам, крутим поворотам долі та чужим думкам. Їй
властива чи не найважливіша
риса людини — відстоювати чиєсь життя. Тому Бог має
на неї плани. І вона намагається не схибити.
…ЩО НАЙСКЛАДНІШЕ
І НАЙГОЛОВНІШЕ —
ЗНАЙТИ СВОЮ…
ТРАНДАФИЛЬ

Ми безперечно маємо
в собі частинку, яка нагадує темний бік Місяця. Вона
не для показу, але дуже важлива. Вочевидь, із цією зоною
і намагаються працювати психотерапевти, коли щось іде
не так. Вона сформувалася
ще в дитинстві, коли ми були
щирішими із собою. І попри
всі зміни, підлаштовування під
обставини — це той внутрішній
показник, на котрий можна рівнятись і сказати: оце я. Тому ніхто не знає достеменно, які ми
зсередини. Бо наші колючки
формуються нами самими —
мірою нашої дотичності чи,
навпаки, нашої дистанційності
сприймати чужий біль як свій.
Або ж ділитись власним. Кожен
із нас рано чи пізно пробує про
це говорити. Іноді виходить
щиро. Іноді фальшиво. Залежить від нас. Але час, як кислота, — стирає все, оголюючи
справжнє.
Ось саме в такі миті випробовується віра. Всі ми тримаємося своєї внутрішньої сили,
яку черпаємо в того, на кого
можемо покластися. Це така
проста річ, а можливо, і найскладніша — відчуття свого.
Всюди. Не можна сумніватися
в людях, які тебе завжди підтримували. Бо їх насправді не дуже
багато. Людей, схожих на трандафиль — «троянду зі стержнем
світлої душі і гострими шипами». n

Вітаємо!
14 лютого поважний ювілей – 90 років від дня народження
– зустріне найкраща матуся, любляча, добра бабуся, прабабуся, жителька села Дідовичі Ківерцівського району
Галина Савівна
РЕКС.
Дорога матусю,
Хай в серці вашім весна процвітає,
бажаємо вам не
Хай Матір Пречиста у силах тримає,
сумувати, завжди
А Господь дарує надію й тепло
відчувати підтримку
На многії літа, на щастя й добро.
близьких і любов всієї родини. Здоров’я
міцного, миру, Божої благодаті на многії
З повагою,
літа.
шаною
Вклоняємось, мамо, вам низько
та любов’ю
до ніг
5 дітей,
І Бога благаєм, щоб вас беріг.
14 внуків,
Від нас вам подяка і шана висока
19 правнуків.
За ласку й турботу про кожного з нас.

12 лютого святкуватиме 60-річний ювілей чарівна жінка, хороша господиня,
надійна подруга, прекрасна колега, турботлива донька, любляча матуся, найкраща бабуся, оператор поштових відправлень Волинської дирекції АТ «Укрпошта»
Світлана Володимирівна
МАЗІНА.
Щиро вітаємо іменинницю і бажаА в дім — достаток і тепло.
ємо міцного здоров’я, благополуччя,
Хай доля високо підносить
подальших успіхів у будь-яких почиНадії світлої крило.
ою
наннях. Нехай доля збагачує життєвою
Здоров’я міцного зичимо
мудрістю, енергією, ангел-охорощиро,
нець оберігає від усіх негараздів.
Ласки — від Бога,
Всіх благ земних ми вам
від людей — добра
бажаєм
На многії літа.
За вдачу людяну й просту.
Всі квіти світу ми даруєм
З повагою,
За щире серце й теплоту.
любов’ю і вдячністю
носить,
Хай праця радість лиш приносить,
рідні, друзі, колеги.
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ДЯКУЄМО ЗА ВАШЕ ЩИРЕ ТА ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ!

Фото verge.zp.ua.

ерква ХВЄ разом із жителями села Котів Луцького (колишнього Ківерцівського) району висловлюють щиру подяку людині з великої літери, а саме керівникові центру надання ритуальних послуг міста Ківерці Павлишиній Ніні Миколаївні
(на фото) за чуйність до людей, які зазнали втрати і звертаються до неї.
Дуже дякуємо вам за ваше щире та велике серце. Нехай Бог благословить вас і завжди буде з вами.
З повагою та подякою церква ХВЄ, жителі села Котів,
а також пресвітер Сергій БАС.

Ц
ГОРОСКОП на 15–21 лютого
ОВЕН. Ви будете щасливі як ніколи. Навіть
я кому–небудь прийде в голову перешкоякщо
д вам у ваших починаннях, нічого не вийде,
дити
з
зусилля
з дискредитації вашої персони лише подвоять вашу популярність. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Вам рекомендується виділити з
у справ головну і сконцентруватися на ній.
усіх
Не докладаючи особливих зусиль, зможете
с
стати
найчарівнішим і найпривабливішим для
оточуючих. Будьте добріші та дипломатичніші.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекає вигідний підробіток. Практичніше діяти старими випробуваними методами, просуватися до мети крок
з кроком. У важливому для вас питанні на вас
за
чекає справжній прорив. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РАК. Події можуть бути непередбачуваними,
а ви зможете перемогти цей хаос. Численні
але
п
поїздки
та пересування загрожують стомити
в Нагромадження домашніх справ може
вас.
зажадати від вас енергійності та зібраності.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Подайте начальству ваші сміливі ідеї
т розробки. Конфліктні ситуації ви ризикуєте
та
спровокувати самі, постарайтеся цього не доп
пускати,
щоб потім зайвий раз не засмучуватися. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
ДІВА. Коли ви зосереджені на своїх особистих справах, буває дуже непросто згадати
про потреби інших людей. Усі хвилювання буд зовсім даремні, у вас усе вийде, а якщо й
дуть
не впораєтеся самі, допоможуть друзі. Можливі
деякі негаразди в справах через брак інформації. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. На вас можуть звалитися і проблеми, і успіхи одночасно. Це зовсім вас заплутає.
Ж
Життя
може повертати вас до тих же справ і
т
труднощів,
які, здавалося, вже подолали. Не
страшно, адже ви вже знаєте, як вирішувати ці завдання. На вихідні краще не будувати
грандіозних планів. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
СКОРПІОН. Досить напружений і насичений
різноманітними подіями період. Постарайтеся
з
зберігати
душевну рівновагу та навчитися рад тому, що маєте. Пам’ятайте: вам необхідні
діти
любов і підтримка близької людини. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
середа.
СТРІЛЕЦЬ. Не акцентуйте увагу на дрібн
ницях,
а зосередьтеся на найголовнішому. Ви
т
товариські
та легкі на підйом. Постарайтеся,
н
незважаючи
на оптимістичний настрій, реально
оцінити свої сили та не перевантажувати себе
зайвими турботами. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Бажано не квапити подій, інакше
ви не зможете об’єктивно розрахувати свої
сили. Ви можете сподіватися на допомогу друз і близьких. Начальство буде чіплятися до вас
зів
через дрібниці, але тримайте удар спокійно, без
зайвих емоцій. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Ситуація буде сприяти прийнятт серйозних і відповідальних рішень. Прислутю
х
хайтеся
до порад колег, зараз важливо працюв в команді. Сприятливий день — середа,
вати
несприятливий — понеділок.
РИБИ. Стосунки з партнерами можуть
у
ускладнитися,
а причиною загрожує стати будь–
я дрібниця, намагайтеся не сваритися. Проте
яка
с
скоро
зникнуть багато проблем, що обтяжували
вас у минулому. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — вівторок.
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Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від
15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад державних службовців», Мар’янівська
селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад структурних підрозділів апарату Мар’янівської селищної ради:
1. Начальника відділу — адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»
— 1 штатна одиниця.
2. Начальника відділу освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я — 1 штатна
одиниця.
3. Головного спеціаліста відділу освіти,
культури, молоді, спорту та охорони здоров’я
— 1 штатна одиниця;
4. Спеціаліста I категорії відділу освіти,
культури, молоді, спорту та охорони здоров’я
— 1 штатна одиниця.
5. Головного спеціаліста відділу земельних
ресурсів — 1 штатна одиниця.
6. Головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи — 1 штатна одиниця.
7. Адміністратора відділу «Центр надання
адміністративних послуг» віддалене робоче місце — 1 штатна одиниця.
Вимоги до кандидатів:
1. Начальника відділу — адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»:
вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж
роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності не менше 2 років.
2. На посаду начальника відділу освіти,
культури, молоді, спорту та охорони здоров’я:
вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж
роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або
досвід роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності не менше 2 років.
3. На посаду головного спеціаліста відділу
освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я: вища освіта не нижче ступеня бакалавра,
вільне володіння державною мовою, володіння
персональним комп’ютером у режимі користувача. Без вимог до стажу роботи.
4. На посаду спеціаліста I категорії відділу
освіти, культури, молоді, спорту та охорони здоров’я: вища освіта не нижче ступеня бакалавра,
вільне володіння державною мовою, володіння
персональним комп’ютером у режимі користувача. Без вимог до стажу роботи.
5. На посаду головного спеціаліста відділу
земельних ресурсів: вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, вільне володіння державною мовою,
володіння персональним комп’ютером у режимі
користувача. Без вимог до стажу роботи.

6. На посаду головного спеціаліста з питань
надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та
мобілізаційної роботи: вища освіта не нижче
ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах
місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.
7. На посаду адміністратора відділу «Центр
надання адміністративних послуг» віддалене
робоче місце: вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра, вільне володіння державною мовою, володіння персональним комп’ютером у режимі користувача. Стаж роботи на
службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи
на посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше1 року.
Основні вимоги до кандидатів визначені
згідно з типовими професійно–кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб
місцевого самоврядування.
Заяви про участь у конкурсі та відповідні документи від кандидатів приймаються протягом
30 календарних днів від дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою:
вул. Незалежності, 26, смт. Мар’янівка, Волинська область, щоденно з понеділка по четвер з
8 до 17 год., у п’ятницю — з 8 до 16 год., субота,
неділя — вихідні.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі, подає комісії з проведення конкурсу
такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) автобіографію;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію (копії) документа (документів) про
освіту;
6) заповнену особову картку встановленого
зразка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
7) копію військового квитка (за наявності);
8) декларацію про доходи особи, яка претендує на зайняття посади, уповноваженої на
виконання функцій місцевого самоврядування,
за 2020 рік.
Особи, які працюють у Мар’янівській селищній раді і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають;
Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкурсі, може подавати додаткові документи
стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Довідки за телефоном: (03379) 9-80-87.

Відповідно до статті 10
Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
№169 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад
державних службовців», фінансовий відділ Мар’янівської селищної рада оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста відділу —
1 штатна одиниця.
Вимоги до кандидатів: вища освіта не
нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, вільне володіння
державною мовою, володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної
служби або досвід роботи за фахом не менше 2 років.
Основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно–кваліфікаційними характеристиками посад посадових
осіб місцевого самоврядування.
Заяви про участь у конкурсі та відповідні
документи від кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення про проведення конкурсу за адресою: вул. Незалежності, 26, смт.
Мар’янівка, Волинська область, щоденно з
понеділка по четвер з 8 до 17 год., у п’ятницю — з 8 до 16 год., субота, неділя — вихідні.
Особа, яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, подає комісії з проведення
конкурсу такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) автобіографію;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію (копії) документа (документів)
про освіту;
6) заповнену особову картку встановленого зразка (форма П-2 ДС) з відповідними
додатками;
7) копію військового квитка (за наявності);
8) декларацію про доходи особи, яка
претендує на зайняття посади, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2020 рік.
Особи, які працюють у Мар’янівській селищній раді і бажають взяти у ньому участь,
зазначених документів до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання взяти
участь у конкурсі, може подавати додаткові
документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації
та інші).
Довідки за телефоном: (03379) 9-80-87.
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n АртБарикада
на думку ідея поєднати в одному просторі духовну музику з модерним сучасним
театром, дякувала співакам
за сміливість і диво: «Була
казка, і спасибі кожному, хто
її творив». Поетеса Ольга
Ольхова раділа, що її віршовані «замальовки» оздобили

Хор «Оранта» божественно заколядував
в ангарі: «Пахне світлиця медом і сіном...»
У Луцьку 5 лютого співаки й артисти театру в «ГаРмИдЕр ангар-stage»
презентували різдвяну програму «Тиша»

луцьке
« Цевідчуття
Різдва

Фото Катерини ТЕЛІПСЬКОЇ.

Оксана КОВАЛЕНКО

перше архієрейський
хор «Оранта» славив
Бога у будівлі, в яку
вселив життя колектив театру «ГаРмИдЕр». І вперше
в цих стінах актори обрамили
своїм мистецтвом і поезією
творчість духовного колективу такого високого рівня
виконання.
— Вірую у дива, — стиха благоговійно промовляли гармидерівці, вбрані
у білосніжну одіж.
— Пречиста Діва Сина родила, радуйся, радуйся… —
підхоплювали хористи.
А під куполом у цей час
розсипалися і знову збігалися вигадливі зимові візерунки.
— А ви знаєте, тут пре-

з його ангелами,
вулицями… Такий
симбіоз різних
мистецтв.

У

»

Артисти показували, що Бог присутній у тиші…

красна акустика! Якщо ми
будемо потрібні комусь,
то готові продовжувати, —

відгукнувся художній керівник «Оранти», заслужений
діяч мистецтв Василь Мой-

сіюк на запитання, як колядувалося. Його донька Катерина Теліпська, якій спала

імпрезу. А керівниця і режисерка театру «ГаРмИдЕр»
Руслана Порицька висловила
вдячність Олександру Загайному за зимову відеоінсталяцію й тішилася, що святкова
«Тиша» вдалася: «Це луцьке
відчуття Різдва з його ангелами, вулицями… Такий симбіоз різних мистецтв».
Глядачі ж мали насолоду
почуватися обраними. Публіці, яка цінує такі дійства,
обіцяють відеопрем’єру…
Про інші особливості дороги
до «Тиші» читайте у наступному номері. n

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;

ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ, ЗІЛ130,
Т150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.

м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2*21*70, 0677767599, 0990339210.
13, 20, 27 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).

ПРОДАМ

стіл-тумбу під телевізор, б/в, світло-сірого
кольору, в хорошому стані. Тел. 0508886086.
ФГ «КОРСОЙЛ-АГРО» НАБИРАЄ ТРАКТОРИСТІВ (С. ШЕПЕЛЬ)

ЗП — 10 000–15 000 грн+преміальні від обсягу виконаних
робіт.
Вимоги — досвід роботи на сучасній с/г техніці: John
Deere, Case, Class.
Техніка є різна: від сучасних до МТЗ-82 та Т-150.
Тел. 0960018678.

РОБОТА В ЧЕХІЇ, ПОЛЬЩІ
Безкоштовні вакансії. Візи.
Тел.: 0509067967 (вайб.), 0672603821.

n Шок!

9 лютого до поліції
надійшло повідомлення
з Дубровицької
райлікарні про те,
що у приймальне
відділення по допомогу
звернулася 34-річна
жителька району

Фото із сайту rivnepost.rv.ua.

Породілля замотала немовля
в рушник… і поклала в морозилку
Чоловік каже, що про
« вагітність
йому нічого
не було відомо.
»

Ірина ПАСІЧНИК

равоохоронці
попередньо встановили, що
8 лютого близько 02:30
у жінки почалися пологи. З її
слів, вона перебувала орієнтовно на сьомому місяці вагітності. Народивши дитину вдома,
новоспечена мама сама перерізала пуповину, загорнула не-

П

Породілля на обліку у жіночій консультації не перебувала.

мовля у рушник та в пакет, який
потім поклала до морозильної
камери. З її слів, дівчинка з’явилася на світ мертвою. Пізніше із

кровотечею жінка звернулася в
лікарню.

Там вона запевняла медиків,
що самотужки перервала небажа-

ну вагітність. Втім, згодом зізналася
поліцейським, що насправді відбулося.
За місцем проживання породіллі слідчо-оперативна група виявила тіло новонародженої
дитинки. Його відправили на
судово-медичну експертизу, результати якої свідчать, що дівчинка була живою і померла від
переохолодження. Породілля на
обліку у жіночій консультації не
перебувала. Чоловік стверджує,
що про вагітність йому нічого
не було відомо.
Поліція розпочала розслідування за ст. 117 Кримінального
кодексу України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). У рамках провадження призначатиметься також
судово-психіатрична експертиза.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі
до 5 років або позбавлення волі
на той самий строк. n

Програма телепередач на 15 — 21 лютого
ПОНЕДІЛОК, 15 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00, 06:00 Енеїда 06:30
М/ф «Лис і Дрізд» 06:40 М/ф
«Найголовніший горобець»
06:50 М/ф «Чарівні окуляри»
07:00, 08:00, 08:55, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:05, 08:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія
09:00 Божественна Літургія
Православної церкви України
11:25 Телепродаж 15:10,
21:25 Спорт 15:20 UA:Фольк
16:25 Д/ц «Дикі тварини»
17:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 18:55 Д/ц
«Незвіданий океан» 19:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

05:40 Т/с «Комісар Рекс»
09:15 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40, 18:05 Т/с «Слід»
19:00 «Детектор неправди» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Щаслива
попри все»
23:10 Т/с «Майор і магія»

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»
13:15, 14:15, 14:50 «Сімейні
мелодрами»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45, 21:45, 22:45 Т/с «З ким
поведешся...»
23:45 Т/с «Кухня»

ІНТЕР

ICTV
05:05 Служба розшуку дітей
05:10 Громадянська оборона
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Анти-зомбі
11:40, 13:15 Х/ф «ВБИТИ
ГЮНТЕРА»
13:55, 16:15 Х/ф
«БЕЗМЕЖНИЙ
ОБРІЙ»
16:50 Х/ф «НАПРОЛОМ»
20:20 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:45 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
10:20 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ
В ЗАХВАТІ»
12:20 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ»
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ТВАРИНА»
22:50 Х/ф «ЧОЛОВІК ЗА
ВИКЛИКОМ»

ВІВТОРОК, 16 ЛЮТОГО

19:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00, 19:25 Т/с «Дзвонар»
10:00 Х/ф «ОСОБЛИВА
ДУМКА»
12:50 Х/ф «КОРОЛІ ВУЛИЦЬ»
14:55 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22:20 «Гроші»
23:35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00 Спеція - Мілан. Чемпіонат
Італії 07:45 Журнал Ліги
чемпіонів 08:15 Маріуполь Олександрія. Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 Топ-матч 12:00 Наполі
- Ювентус. Чемпіонат Італії
13:50 Рух - Ворскла. Чемпіонат
України 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 16:00 Журнал Ліги
Європи. Прем’єра 16:30 Інтер
- Лаціо. Чемпіонат Італії 18:20
Колос - Шахтар. Чемпіонат
України 20:15 Боруссія (Д) Баварія. 1/4 фіналу (1997 /98).
Ліга чемпіонів УЄФА 22:50
Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:45 Тоттенгем - Інтер. 1/8
фіналу (2012 /13). Ліга Європи
УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 22.45 Сімейка У
09.45, 23.45 Одного разу в
МЕГА
Одесі
06.00 Бандитська Одеса
10.45 Танька і Володька
08.40, 01.35 Правда життя
11.15 Казки У
10.15, 00.25 Речовий доказ
11.45 Країна У
11.25, 22.30 Народжені
12.15, 16.15 4 весілля
мусонами 12.25, 18.05 Зона
будівництва 13.25 Місця сили 14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
14.15 Тваринна зброя 15.15,
19.55 Секретні території 16.15, 17.15 Зірки, чутки та галлівуд
21.45 Життя після людей 17.10, 18.15 Серіал «Батько рулить»
21.15 Х/ф «ГАРФІЛД»
20.50 Шукачі неприємностей
19.05 Війна всередині нас
УКРАЇНА
НТН
23.30 Апокаліпсис: Нескінченна
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
війна 02.40 Скарб.UA
05.00 «Top Shop»
Україною
05.15 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+)
К-1
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
06.55, 16.50 «Випадковий
23:00 Сьогодні
06:30 «TOP SHOP»
свідок»
09:00 Зірковий шлях
08:00 М/с «Юху та його друзі»
07.25 Х/ф «ЗОЛОТЕ ТЕЛЯ»
10:55 Т/с «Жіночий лікар»
08:25 «Ух ти show»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
13:40, 15:30 Агенти
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
(16+)
справедливості 12+
10:50 Х/ф «КРАСУНЧИК»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15
17:00 Т/с «Виходьте без
13:00 Х/ф «КРАСУНЧИК-2»
«Свідок»
дзвінка 4»
15:10, 22:00 «Орел і Решка.
12.50 «Таємниці світу»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Дива світу»
14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
Україна»
17:10 «Орел і Решка.
(16+)
21:00 Т/с «В полоні у минулого»
Перезавантаження.
18.20 «Свідок. Агенти»
23:10 Т/с «Солона карамель»
Америка»
23.45 Х/ф «СХОВАНКА» (16+)

06.05, 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»
10.05, 18.00, 19.00, 03.30
Ток-шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «ФРАНЦУЗЬКИЙ
ЖИГОЛО» 14.10 Х/ф
«ВЕСІЛЬНИЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16.10 «Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00 Т/с
«Речдок. Особиста справа»
23.50 Т/с «Згадати молодість»
01.55 Х/ф «ВОТЕРГЕЙТ:
ПАДІННЯ БІЛОГО ДОМУ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Парасолька
на полюванні» 06:40 М/ф
«Хто в лісі хазяїн?» 06:50
М/ф «Кривенька качечка»
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Посольство» 11:25
Телепродаж 13:00 Біатлон.
Чемпіонат світу. Індивідуальна
гонка 15 км, жінки 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк
16:25 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 Спорт. Аспект 23:30
#ВУКРАЇНІ

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»
13:15, 14:15, 14:50 «Сімейні
мелодрами»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45, 21:45 Т/с «З ким
поведешся...»
22:45 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
2» 12.25 Т/с «Колекція»
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 «МИСЛИВЦІ ЗА
ГОЛОВАМИ»

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»
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «В полоні у
минулого»

23:10 Т/с «Щоб побачити
веселку»

СТБ
05:45 Т/с «Комісар Рекс»
09:25 «Битва екстрасенсів.
Таємниці
екстрасенсів» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Щаслива
попри все»
23:10 Т/с «Майор і магія»

ICTV
05:35, 20:20 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Більше ніж правда
11:05 Х/ф «ПРАВИЛО БОЮ»
13:10, 21:25 Т/с «Пес»
15:30, 16:15 Х/ф
«ЗВОРОТНА ТЯГА»
22:30 Т/с «Розтин покаже-2»
23:40 Х/ф «СПАДОК
БОРНА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:00 Х/ф «А ОСЬ І ПОЛЛІ»
12:50 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху?
12+
21:00 Х/ф
«ОДНОКЛАСНИКИ»
22:50 Х/ф «СЕСТРИ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
08.50, 01.35 Правда життя
10.20, 00.25 Речовий доказ
11.30, 14.20 Тваринна
зброя 12.25, 18.05 Зона
будівництва 13.25 Місця
сили 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
Апокаліпсис: Нескінченна
війна 02.40 Таємниці
кримінального світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Ух ти show»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:35 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:15, 23:00 Т/с «Грань»
13:10, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу»
14:15 «Орел і Решка.

Перезавантаження.
Америка»
18:15 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Т/с «Удар
у відповідь-3»
08:00 Х/ф «НА МЕЖІ»
10:15 Х/ф «РЯТІВНИК»
13:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22:20 Т/с «Кістки-9»

ФУТБОЛ-1
06:00 Рух - Ворскла.
Чемпіонат України 07:45
Журнал Ліги Європи 08:15
Кальярі - Аталанта. Чемпіонат
Італії 10:00, 15:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Колос
- Шахтар. Чемпіонат України
12:05 «Великий футбол»
13:50 ПСЖ - Барселона.
1/8 фіналу (2016/17). Ліга
чемпіонів УЄФА 16:00 Журнал
Ліги чемпіонів 16:30 Минай
- Львів. Чемпіонат України
18:20 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 19:15 Наполі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 21:05
Топ-матч 21:15, 23:55 «Ніч
Ліги чемпіонів» 21:55 LIVE.
Барселона - ПСЖ. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 22.45 Сімейка У
09.45, 23.45 Одного разу
в Одесі
10.45 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Серіал «Батько
рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «ГАРФІЛД 2»

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок»
09.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ІЗ
ТИСЯЧІ»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Свідок. Агенти»
14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
18.20 «Будьте здоровi»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлін»
(16+)

СЕРЕДА, 17 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Ниточка та кошеня»
06:40 М/ф «Чому зникла
шапка-невидимка» 06:50 М/ф
«Про кішку, яка упала з неба»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
09:30, 22:00 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:25 Біатлон. Чемпіонат
світу. Індивідуальна гонка 20
км, чоловіки 17:20 #ВУКРАЇНІ
18:55, 20:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:30 Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:55 Спорт. Аспект
23:30 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

13:10 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ОДНОКЛАСНИКИ
2»
23:00 Х/ф «ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.50, 01.35 Правда життя
10.20, 00.25 Речовий доказ
11.30, 14.30 Тваринна зброя
12.30, 18.05 Зона будівництва
13.30 Місця сили 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
Народжені мусонами 23.30
Коза ностра. З Палермо до НьюЙорка 02.35 Бандитський Київ

1+1

К-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»
20:45, 21:45 Т/с «З ким
поведешся...»
22:45 Т/с «Кухня»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:30, 23:00 Т/с «Грань»
13:25, 22:00 «Орел і Решка.
Дива світу»
14:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18:15 «Орел і Решка. Морський
сезон»

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
2» 12.25 Т/с «Колекція»
14.35, 15.30 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.20 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 23.50 Т/с
«Згадати молодість» 01.55 Х/ф
«БОЙОВИЙ ГІПНОЗ ПРОТИ
КІЗ» 04.55 «Телемагазин»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:25 Т/с «Удар у відповідь-3»
08:20 Х/ф «ХАРЛЕЙ
ДЕВІДСОН І КОВБОЙ
МАЛЬБОРО»
10:15 Х/ф «СТАРСКІ ТА ГАТЧ»
12:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Звонар»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
22:20 Т/с «Кістки-10»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00, 20:50, 21:30
Топ-матч 06:10 Минай - Львів.
Чемпіонат України 08:10
УКРАЇНА
Наполі - Ювентус. Чемпіонат
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Італії 10:00, 15:40, 22:45 Футбол
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 NEWS 10:20 Рух - Ворскла.
Чемпіонат України 12:05,
Сьогодні
18:30 Лейпциг - Ліверпуль. 1/8
09:00 Зірковий шлях
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
10:55 Т/с «Жіночий лікар»
13:50 Севілья - Боруссія (Д)
13:40, 15:30 Агенти
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА
справедливості 12+
16:00, 20:20 «Ніч Ліги чемпіонів»
17:00 Т/с «Виходьте без
16:40 Барселона - ПСЖ. 1/8
дзвінка 4»
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
20:10 Ток-шоу «Говорить
21:00 Журнал Ліги Європи
Україна»
21:00 Т/с «В полоні у минулого» 21:45 LIVE. Севілья - Боруссія
(Д). 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
23:10 Т/с «День Святого
УЄФА 23:55 Огляд вівторка. Ліга
Валентина»
чемпіонів УЄФА

СТБ
05:45 Т/с «Комісар Рекс»
09:30 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Щаслива
попри все»
23:10 Т/с «Майор і магія»

ICTV
05:35, 10:10 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:45, 13:10 Х/ф «СЛІПА
ЛЮТЬ»
13:55, 21:25 Т/с «Пес»
15:00, 16:25, 22:20 Т/с «Розтин
покаже-2»
16:40 Х/ф «СТРАШИЛИ»
20:20 Секретний фронт
23:30 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:00 Х/ф «ВІН, Я І ЙОГО
ДРУЗІ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.45 Одного разу в Одесі
10.45 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Серіал «Батько
рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 М/ф «Монстри проти
прибульців»

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок»
09.00 Х/ф «ХРОНІКА
ПІКІРУЮЧОГО
БОМБАРДУВАЛЬ-НИКА»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
18.20 «Вартість життя»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлін»
(16+)

ЧЕТВЕР, 18 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Чого в лісі не
буває» 06:40 М/ф «Паперовий
змій» 06:50 М/ф «Як метелик
вивчав життя» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Посольство» 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:10 Біатлон. Чемпіонат світу.
Одиночна змішана естафета
17:05 Міста та містечка 17:25
Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:55
Спорт. Аспект 23:30 Схеми.
Корупція в деталях

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»
13:40, 15:30 Агенти
справедливості 12+
17:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «В полоні у минулого»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Не смій мені казати
прощавай!»

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 «Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:45 Т/с «З ким поведешся...»
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
2» 12.25 Т/с «Колекція»
14.35, 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
«ЩОСЬ НЕ ТАК З ТОБОЮ»

СТБ
05:40 Т/с «Комісар Рекс»
09:25 «Битва екстрасенсів.
Таємниці екстрасенсів»
16+
13:20, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Щаслива
попри все»
23:10 Т/с «Майор і магія»

П’ЯТНИЦЯ, 19 ЛЮТОГО
11:10 Х/ф «ТВАРИНА»
13:00 Кохання на виживання
16+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ДЖЕКСІ»
22:50 Х/ф «ТРЕТІЙ ЗАЙВИЙ
2»

фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
07:45 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 08:15 Рух Ворскла. Чемпіонат України
10:00, 15:40, 20:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Лейпциг
- Ліверпуль. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 12:05 Севілья
МЕГА
- Боруссія (Д). 1/8 фіналу. Ліга
06.00 Бандитський Київ 08.50, чемпіонів УЄФА 13:50 Колос
01.35 Правда життя 10.10,
- Шахтар. Чемпіонат України
00.25 Речовий доказ 11.20,
16:00, 18:30 «Ніч Ліги чемпіонів»
14.20 Тваринна зброя 12.20,
16:40 Порту - Ювентус. 1/8
18.05 Зона будівництва 13.20
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
Місця сили 15.20, 19.55
19:00, 21:50 «Шлях до Гданська»
Секретні території 16.15, 21.45 19:50 LIVE. Динамо (К) - Брюгге.
Життя після людей 17.10, 20.50 1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
Шукачі неприємностей 19.05
22:30 LIVE. «Ліга Європи.
Війна всередині нас 22.30
ONLINE» 23:55 Црвена Звезда Галапагоси 23.30 Коза ностра.
Мілан. 1/16 фіналу. Ліга Європи
З Палермо до Нью-Йорка
02.40 Таємниці дефіциту 05.00 УЄФА. Прем’єра
Містична Україна

ТЕТ

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»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11:40, 23:00 Т/с «Грань»
ICTV
13:25, 22:00 «Орел і Решка.
05:35 Громадянська оборона
Дива світу»
14:25 «Орел і Решка.
06:30 Ранок у великому місті
Перезавантаження.
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Америка»
Факти
18:15 «Орел і Решка. Морський
09:15, 19:20 Надзвичайні
сезон»
новини
10:10 Секретний фронт
2+2
11:55, 13:15 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ
БОЄЦЬ»
06:00 «Джедаі 2019»
14:20, 21:25 Т/с «Пес»
06:15 Т/с «Удар у відповідь-3»
15:20, 16:15, 22:30 Т/с «Розтин 08:10 Х/ф «СТУКАЧ»
покаже-2»
10:15 Х/ф «ГРА СМЕРТІ»
16:50 Х/ф «СМОКІНГ»
12:10 «Загублений світ»
20:20 Анти-зомбі
18:00 «Секретні матеріали»
23:40 Х/ф «ЗАКОНОСЛУХ18:15 «Спецкор»
НЯНИЙ
18:50 «Джедаі»
ГРОМАДЯНИН»
19:25 Т/с «Дзвонар»
20:30 Т/с «Ментівські війни.
НОВИЙ КАНАЛ
Харків-2»
22:25 Т/с «Кістки-10»
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
ФУТБОЛ-1
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
06:00 Барселона - ПСЖ. 1/8

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.45 Одного разу в Одесі
10.45 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Серіал «Батько
рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 М/ф «Вартові
легенд»

06:00 Енеїда 06:00 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:30 М/ф «Велика
подорож» 07:40 М/ф
«Залізний вовк» 07:50 М/ф
«Історія одного поросятка»
08:05, 23:05 Д/ф «Операція
Крим» 09:05 Д/п «Чорні тіні
Майдану» 10:00, 19:55 Д/ф
«Жінки Майдану (Жіночі
обличчя революції)» 11:10,
12:01, 21:25 Д/п «Генерація
Майдану. Рік революції
та війни» 12:00 Хвилина
мовчання: День Героїв
Небесної Сотні 12:40 Біатлон.
Чемпіонат світу. Естафета 4х6
км, жінки 14:10 Майдан. Шість
літер нашої свободи 15:20
Телепродаж 15:55 Біатлон.
Чемпіонат світу. Естафета
4х7, 5 км, чоловіки 17:25 Д/ф
«Майдан»

1+1
06:00 «Життя відомих людей»
06:30 Х/ф «КІБОРГИ»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
18:20 «Світ навиворіт - 12
Пакістан»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:30 Х/ф «БЛИЗЬКО ДО
СЕРЦЯ»

ІНТЕР
05.25 «Орел і Решка.
Курортний сезон» 06.05
«Україна вражає» 06.55 Х/ф
«РОЗПРАВ КРИЛА» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф «МИ
ЖИЛИ ПО СУСІДСТВУ» 12.35
Х/ф «МАЧУХА» 14.20 Х/ф «З
ТОБОЮ І БЕЗ ТЕБЕ...» 16.00
Х/ф «ЄДИНА» 17.50, 20.30 Т/с
«Пристрасті по Зінаїді» 20.00
«Подробиці» 22.50 Т/с «Не

було б щастя» 02.40 «Навколо
М» 04.20 М/ф «Мауглі»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
10:40 Т/с «Із минулого з
любов’ю»
14:50, 15:20 Т/с «Кошик для
щастя»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу «Маска»
23:00 Т/с «Тест на любов»

СТБ
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
10:50 Т/с «Щаслива попри
все»
14:55 Т/с «Мама»
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
23:00 Х/ф «ПРИВИД»

ICTV
05:00 Еврика!
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Чорні тіні Майдану.
Спецпроєкт
06:35 Острів небайдужих.
Спецпроєкт
07:25 Секретний фронт
08:05, 10:20, 12:30, 13:00 Т/с
«Пес»
09:15, 11:25 Т/с «Таємні двері»
17:00 Х/ф «КОБРА»
19:10 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
22:00 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»

НОВИЙ КАНАЛ
07:10 Kids’ Time
07:15 Х/ф «ЄЛЕНА
ТРОЯНСЬКА»
11:00 Х/ф «ТРОЯ»
14:10 Х/ф «ТИТАНІК»
18:10 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
21:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
ТАРЗАНА»
23:20 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 10:55 Енеїда
06:30 М/ф «Історія про
дівчинку, яка наступила на хліб»
06:40 М/ф «Кульбаба - товсті
щоки» 06:50 М/ф «Цап та
Баран» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Посольство»
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк
16:25 Д/ц «Дикі тварини»
17:25 Перша шпальта 18:55
Д/ц «Супер - чуття» 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:55 Спорт. Аспект 22:00 Д/ф
«Майдан»

1+1

НТН

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 «Життя відомих
людей»
13:00, 14:15, 22:15 «Жіночий
квартал»
14:50 «Вечірній квартал»
17:10 Т/с «Вітер кохання»
20:15 «Ліга сміху 2021»
23:30 Х/ф «КІБОРГИ»

05.50 «Страх у твоєму домі»
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
«Свідок»
09.00 Х/ф «НІЧНИЙ
МОТОЦИКЛІСТ»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Вартість життя»
14.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
18.20 «Правда життя»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлін»
(16+)

05.00, 04.55 «Телемагазин»
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 2» 12.25
Т/с «Колекція» 14.35, 15.30,
00.30 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
01.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»

ІНТЕР

21.00 Т/с «Шерлок» 03.05
МЕГА
«Чекай на мене. Україна» 04.15 06.00 Бандитська Одеса
«Орел і Решка. Курортний
08.40, 01.35 Правда життя
сезон»
10.15, 00.25 Речовий доказ
11.25 Тваринна зброя 12.25
УКРАЇНА
Зона будівництва 13.25 Місця
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
сили 14.20 Дика природа
Україною
Японіі 15.20, 19.55 Секретні
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
території 16.15, 21.45 Життя
Сьогодні
після людей 17.10, 20.50
09:00 Зірковий шлях
Шукачі неприємностей 18.05
10:50 Т/с «Бійся своїх бажань» Елемент 19.05 Війна всередині
14:45, 15:30 Т/с «Формула
нас 22.30 Галапагоси 23.30
щастя»
Божевільний світ 02.35
20:10 Ток-шоу «Говорить
Аджимушкай. Підземелля
Україна»
смерті 03.25 Прокляття
21:00 Свобода слова Савіка
скіфських курганів 04.15
Шустера
Богдан Ступка 05.10 Скарб.UA

СТБ

К-1

05:40 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:20, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
20:15, 22:50 Т/с «Мама»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
10:20 Х/ф «ПЕРЕГОНИ
СТОЛІТТЯ»
12:10, 22:10 «Орел і Решка.
Дива світу»
13:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
16:10 «Орел і Решка. Морський
сезон»
18:00 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ:
ПОЧАТОК»
20:00 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2:
ЗМОВА В БІРМІ»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:30 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
13:15 Х/ф «СУПЕР 8»
15:30, 16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
ЗІ СТАЛІ»
22:55 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Хто проти блондинок 12+
16:40 Х/ф «ШПИГУНКА»
19:00 Х/ф «ПІЙМАЙ
ШАХРАЙКУ, ЯКЩО
ЗМОЖЕШ»
21:20 Х/ф «КРАЛЯ»
23:50 Х/ф «СОЛОДКИЙ
ЛИСТОПАД»

2+2
06:00 Т/с «Удар у відповідь-4»
07:55 Х/ф «ВІДПОВІДЬ»
09:25 Х/ф «ВУЛКАН»
12:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ШАКАЛ»
22:00 Х/ф «НІЧНІ ЯСТРУБИ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 06:30, 09:20,
10:25, 13:10 «Шлях до Гданська»
07:25 Динамо (К) - Брюгге.
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол

NEWS 11:20 Маккабі - Шахтар.
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
14:00, 17:55, 21:25 Топ-матч
14:15 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА 14:45 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16:05 Црвена
Звезда - Мілан. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 18:00 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020. Прем’єра
18:30, 20:55 «Тур ONLINE»
18:55 LIVE. Олімпік - Дніпро-1.
Чемпіонат України 21:35 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА 22:50
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 23:20 «Ліга Європи.
ONLINE»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.15 Сімейка У
09.45 Одного разу в Одесі
10.45 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Серіал «Батько
рулить»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15, 23.45 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «ПІДЛІТКИ
- МУТАНТИ:
ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ» (16+)

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 17.25 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
23.15 «Свідок»
09.00 Х/ф «ТІ, ЩО ЗІЙШЛИ З
НЕБЕС»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.50 «Правда життя»
14.45, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
16.50 «Наші права»
18.20 «Таємниці світу»
23.45 Т/с «Вавилон-Берлін»
(16+)

НЕДІЛЯ, 21 ЛЮТОГО

СУБОТА, 20 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

Пятница, 19
Лютого

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
07.35, 00.40 Містична Україна
08.25, 19.10 У пошуках істини
10.15 Речовий доказ 11.25,
23.45 Секретні території 12.20
Стежина війни 13.15 Секрети
Адольфа Гітлера 14.10
Мисливці за скарбами 16.10
Народжені мусонами 17.10
Галапагоси 18.10 Чорна піхота
21.00 Безжальний всесвіт
01.30 Гордість України

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:40 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
10:35 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ:
ПОЧАТОК»
12:25 Х/ф «ЛАРГО ВІНЧ 2:
ЗМОВА В БІРМІ»
14:40 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
07:40 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «НА МЕЖІ»
15:00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
НІБЕЛУНГІВ»
18:40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
21:00 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»
23:15 Х/ф «ЧУЖИЙ ПРОТИ
ХИЖАКА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Црвена Звезда - Мілан.
1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
07:45, 15:10 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15
Порту - Ювентус. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20, 21:10 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 10:50 Олімпік Дніпро-1. Чемпіонат України
12:40 Огляд вівторка. Ліга

чемпіонів УЄФА 13:10, 18:50,
20:55 Топ-матч 13:20 Динамо
(К) - Брюгге. 1/16 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 15:55 LIVE.
Лаціо - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 17:55 Огляд матчів. Ліга
Європи УЄФА 18:55 LIVE.
Дженоа - Верона. Чемпіонат
Італії 21:40 LIVE. Сассуоло Болонья. Чемпіонат Італії 23:40
Огляд середи. Ліга чемпіонів
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
РУСАЛКУ»
11.05 Х/ф «БЛАКИТНА
СВІЧКА»
12.15 Х/ф «ЗОРЯНІ ТАЛЯРИ»
13.25 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
14.35 Х/ф «РАПУНЦЕЛЬ»
15.45 М/ф «Вартові легенд»
17.30 М/ф «Монстри проти
прибульців»
19.15 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
21.25 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ»
(16+)
23.10 Х/ф «СХІД ТЕМРЯВИ»
(16+)

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00 Х/ф «ГУ-ГА»
08.30 Х/ф «ОСОБЛИВО
ВАЖЛИВЕ
ЗАВДАННЯ»
11.10 Т/с «Вогнем і мечем»
15.25 «Випадковий свідок»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО»
21.00 Х/ф «ПОРЯТУНОК»
(16+)
22.50 Х/ф «НОВИЙ КУЛАК
ЛЮТІ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 23:55
Новини 07:10 М/ф «Уроки
тітоньки Сови» 07:30 М/ф
«Дострибни до хмаринки»
07:40 М/ф «Знахідка»
07:50 М/ф «Казка про
богиню Мокошу» 08:20,
17:40 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 13:25 Біатлон.
Чемпіонат світу. Мас-старт 12,
5 км, жінки 14:25 Телепродаж
15:00 Країна пісень 16:10
Біатлон. Чемпіонат світу. Масстарт 15 км, чоловіки 17:05
Студія «Біатлон» 17:25 Міста та
містечка 18:15 Д/ц «Незвіданий
океан» 19:25 Д/с «Масштабні
інженерні помилки» 20:20 Д/ц
«Світ дикої природи» 21:25
Д/ц «Боротьба за виживання»
22:00 Х/ф «ЛІСОВА ПІСНЯ»

1+1
05:00, 19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:30 «Світ навиворіт»
17:00 «Позивний «Італієць».
Історія Віталія Марківа»
18:05 «Таємниці великих
українців. Роксолана»
21:00 «Голос країни 11»
23:10 Х/ф «КОН О»

ІНТЕР
05.25 Х/ф «З ТОБОЮ І
БЕЗ ТЕБЕ...» 07.00 Х/ф
«ПРИГОДИ РЕМІ» 09.00
«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
12.00 «Інше життя» 12.50 «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»

УКРАЇНА
06:50 Реальна містика
07:20 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
09:20 Т/с «В полоні
у минулого»
17:00, 21:00 Т/с «Намалюй
мені маму»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Хірургія. Територія
кохання»

СТБ
06:25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА»
08:10 «МастерШеф
Професіонали» 12+
12:05 «Хата на тата» 12+
15:05 «СуперМама»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:25 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:05 Еврика!
05:10, 12:45, 18:45 Факти
05:35 Більше ніж правда
06:25 Антизомбі
07:25 Секретний фронт
08:20 Громадянська оборона
09:20 Т/с «Розтин покаже-2»
12:00, 13:00 Х/ф «ЗЕЛЕНА
МИЛЯ»
15:55 Х/ф «ВТЕЧА З
ШОУШЕНКА»
21:20 Х/ф «РЕМБО-5:
ОСТАННЯ КРОВ»
23:10 Х/ф «РЕМБО-4»

НОВИЙ КАНАЛ
07:40, 09:20 Kids’ Time
07:45 Х/ф «ПОМСТА
ПУХНАСТИХ»
09:25 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»
11:20 М/ф «Тарзан»
13:20 Х/ф «МОГУТНІЙ ДЖО
ЯНГ»

15:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
ТАРЗАНА»
17:50 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛІВ»
19:50 Х/ф «МУМІЯ»
22:00 Х/ф «КОНСТАНТИН»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
07.50, 00.50 Містична Україна
08.40, 19.10 У пошуках істини
10.25 Речовий доказ 11.35,
23.55 Секретні території 12.30
Вирішальні битви 2 світової
13.30 Безжальний всесвіт
16.15 Галапагоси 18.15 Місто,
яке зрадили 21.00 Мисливці
за скарбами 23.00 Секрети
Адольфа Гітлера 01.40 Війна
всередині нас

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:10 Х/ф «ПЕРЕГОНИ
СТОЛІТТЯ»
11:00 Х/ф «АМУНДСЕН»
13:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:05 «Джедаі 2019»
08:10 «Загублений світ»
14:10 Х/ф «ГОЛИЙ
ПІСТОЛЕТ»
15:50 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ:
2 1/2 ЗАПАХ СТРАХУ»
17:35 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ:
33 1/3 ОСТАННЯ
ОБРАЗА»
19:00 Х/ф «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН»
20:55 Х/ф «САХАРА»
23:15 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
ХИЖАКА-2»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Динамо (К) - Брюгге.
1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 08:10 Львів - Колос.

Чемпіонат України 10:00,
16:15, 20:15, 23:00 Футбол
NEWS 10:20 Журнал Ліги
чемпіонів. Прем’єра 10:50
Лаціо - Сампдорія. Чемпіонат
Італії 13:00, 15:55, 16:30,
18:55 «Тур ONLINE» 13:55 LIVE.
Інгулець - Ворскла. Чемпіонат
України 16:55 LIVE. Шахтар Рух. Чемпіонат України 19:25
LIVE. Десна - Динамо. Чемпіонат
України 21:20 «Великий
футбол» 23:20 Журнал Ліги
чемпіонів 23:50 Мілан - Інтер.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.40 Х/ф «ПАСТУШКА»
11.50 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ:
ПІДКОРЮВАЧ
СВІТАНКУ»
14.00 Х/ф «ПІДЛІТКИ
- МУТАНТИ:
ЧЕРЕПАШКИНІНДЗЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ГАРФІЛД 2»
17.30 Х/ф «ГАРФІЛД»
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.30 Х/ф «ТИХЕ МІСЦЕ»
(16+)

НТН
05.15 Х/ф «ПОСИЛКА ДЛЯ
СВІТЛАНИ»
06.30 «Будьте здоровi»
07.05 «Україна вражає»
08.50 Т/с «Вогнем і мечем»
12.55 Х/ф «БАЛАДА ПРО
ДОБЛЕСНОГО
ЛИЦАРЯ АЙВЕНГО»
14.35 Х/ф «КОХАНА
ЖІНКА МЕХАНІКА
ГАВРИЛОВА»
16.05 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ
БРЕХУН»
17.35 Х/ф «ПОРЯТУНОК»
(16+)
19.10 Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА»
(16+)
22.00 Х/ф «ГРІНГО» (18+)

n Спробуйте і ви
Фото Сергія НАУМУКА.

n Домашня ферма

Кучеряві свині
оселилися над Лугою
Біля крайньої хати, що
стоїть біля річки
в Устилузі ВолодимирВолинського району,
живуть цікаві й
незвичні тварини

Фото Юлії ПАШКОВОЇ.

Юлія ПАШКОВА

етверо кучерявих
свиней із Закарпаття
привіз на Волинь Руслан Цицьора, а оскільки вони
потребують волі, умови для
їхнього утримання обладнав на обійсті свого рідного
дядька Сергія, будинок якого розташований на самісінькій околиці.
— Угорська пухова мангалиця належить до рідкісних і екзотичних порід
м’ясо-сального напряму,
виведена вона ще на початку ХІХ століття в Австро-Угорщині, подейкують, що
за особистої участі ерцгерцога Йозефа в одному з тамтешніх монастирів. Єдина
в Європі пухнаста порода
виникла завдяки схрещуванню домашньої середземноморської свині з карпатським вепром. Від звичайних паців відрізняється

Ч

Єдина в Європі пухнаста порода виникла завдяки схрещуванню
домашньої середземноморської свині з карпатським вепром.

не лише густим хутром, яке
має два шари — підшерсток
та довгі шерстяні кучері, а й
невибагливістю в утриманні. А головне — мангалиці
не потребують вакцинації,
біохімічних добавок і кормів,
стимуляторів росту тощо.
Це робить м’ясну продукцію
екологічною та натуральною. До речі, з них виходить
найкращий хамон. Саме
тому домашні тварини цієї
породи стають усе більш
популярними у Європі й
в Україні зокрема, — розповідає Руслан Цицьора, який
свого часу неабияк зацікавився розведенням мангалиць у домашньому господарстві.
Він шукав про них матеріали в інтернеті, розмовляв
із власниками розплідників.
Дізнався, що за радянських
часів порода була
практично винищена, але згодом
її вдалось відро-

Фото Юлії ПАШКОВОЇ.

Руслан із Олегом
задоволені своїми
підопічними.

Р Е К Л А М А

дити. В одне з господарств
на Закарпатті з Угорщини
було завезено одночасно
300 голів цих свиней, звідти
вони потрапили в інші області України, добре освоїлись
і на Волині.
Перша спроба з їх розведення у Руслана виявилась
невдалою — сусідські собаки перескочили невелику

на кинути буряків, моркви,
гарбузів, яблук. Восени для
них збирали в лісі жолуді,
полюбляють вони й волоські
горіхи, причому просто
зі шкаралупами. Он неподалік дика груша росте, плоди
з якої ні для чого не придатні,
то й її струсили для свиней.
Влітку просто косили їм люцерну, іншу траву. А різні корінці вони самі собі добудуть
із землі, — коментує Руслан
Цицьора.
А до розмови тим часом
приєднується його дядько
Сергій, який має цікавий
план експерименту за участю цих тварин: «Я подумав,
а що, як після збирання
врожаю з поля запускати їх
у переносну огорожу на окремі ділянки городу, де, скажімо, треба вибрати коріння
бур’янів? Вони ж із цією роботою справляються на відмінно, тож можуть стати помічниками у таких справах».
А ще, зізнається чоловік,
який досі тримав звичайних
свиней у господарстві, все
ніяк не може звикнути, що їх
не треба навмисне годувати,
тож інколи таки запарює їм
висівки, щоб посмакували.
Про те, що свині цієї
породи розумні і навіть хи-

Для вигонки пера можна запросто
використати вільну площу у великих
вазонах.

Вітаміни
серед зими
Потішити себе зеленню можна
простим і доступним способом
ізьміть глибокий ящик, покладіть
на дно дренаж (підійде керамзит, бита цегла, черепки, галька).
Зверху насипте ґрунт. Найкраще, якщо
це буде суміш торфу, перегною та дернової землі.
Для посадки відберіть вже пророслі цибулини. Попередньо замочіть їх
у воді (достатньо, аби вони були лиш
вмочені нижнім кінцем). Через 1–2 дні
з’являться білі корінці. Якщо цибуля
не проросла, то можна ще й понадрізувати ножицями верхівки. Так швидше
проросте перо.
Відтак можна братися до основного
процесу. Якщо збираєтеся садити не в
один ящик, а більше, то краще зробити
це з певним інтервалом. Тоді стипір’я
наростатиме поступово і буде щоразу
свіжим. n

В

n Сам собі садівник
Фото із сайту rg.ru.

те, що свині цієї породи розумні і навіть
« Про
хитрі, говорять усі, хто ними займається.
От кору дерев тварини полюбляють, але
ні молодих насаджень на своїй території,
ні огорожі не зачіпають.

»

огорожу та загризли привезених поросят. Тоді він зрозумів, що обладнати територію треба так, щоб уберегти
тварин від зовнішніх впливів.
Тепер це достатньо високий
паркан, за яким свиням безпечно. В одному віддаленому кутку вони обрали собі
місце для відходів, а вся
інша площа призначена для
їхнього постійного перебування — там вони сплять під
сосною, притулившись одне
до одного, риють корінці,
ховаються у землянках,
купаються в неглибокому
штучному ставку чи гуляють
по периметру. Словом, вільно собі живуть без хліва і режиму годування.
Двоюрідний брат Руслана Олег зауважує про
ще одну сторону вигоди від
такого господарювання:
територія їхнього подвір’я,
де тепер облаштований вольєр — це фактично урвище,
спуск до річки, де завжди
росли чагарники та трави,
які доводилось косити, розчищати, а нині на них випасаються свині. Більше того,
зілля, скошене на городі, теж
з’їдають тварини.
— Я називаю це господарюванням для лінивих,
адже годувати навмисне
цих свиней не потрібно, головне, щоб питна вода завжди була. От зараз вони їдять
сіно, очистки картоплі чи
будь-яких інших овочів, мож-

трі, говорять усі, хто ними
займається. От кору дерев тварини полюбляють,
але ні молодих насаджень
на своїй території, ні огорожі не зачіпають. Утікати їм
не цікаво — Руслан уже кілька разів перевіряв, випускаючи їх на інші пасовища: наїдяться — і додому. Добре
знають заклик господарів,
йдуть тільки на їхній голос.
А ще миролюбні до інших,
наприклад, добре вживаються з курми, які ходять
поруч. Втім, можуть «показати зуби», якщо щось загрожуватиме їхній території чи
потомству.
Нині цьому свинячому сімейству 10 місяців. Від двох
свинок господарі очікують
приплоду. До речі, у прямому значенні, бо ні ветеринарного втручання у процес
опоросу, ні жодної іншої допомоги свиноматка не потребує. Вона самостійно
обере собі для цього затишне місце, народить і підгодує
поросят та лише згодом виведе їх до людей.
Поки що в устилузьких
господарів на меті збільшення поголів’я тварин,
м’яса із них вони ще не пробували, проте знають, що
якість і жирність залежать
від умов утримання, тому
й створили для своєї мініферми найбільш наближене
до природного середовище
проживання. n

«Яблука на снігу рожеві, наче квіти...»

Зціліть кору
меблевими
цвяхами
Перепади температур, які
характерні для нинішньої пори,
можуть спричинити відшарування
кори у старих плодових дерев.
При сильних пошкодженнях
яблуня чи груша може навіть
загинути
ього можливо уникнути. В середині лютого огляньте садок. Візьміть дерев’яний молоток і злегка
постукайте по стовбуру та скелетних
гілках. Якщо почуєте специфічний глухий звук, значить у цьому місці тканини відшарувалися. Але дереву можна
допомогти.
Меблевими цвяхами з великими
головками прибийте кору до дерева. Якщо зробити це вчасно, то навесні тканини приживуться. Отож,
не баріться і обійдіть садок із молоточком. n

Ц

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Спробуйте – не пошкодуєте!

Хай живе романтика!
Фото br.pinterest.com.

Щодо відзначення Дня закоханих
у суспільстві не вщухають дискусії:
хтось переймає без розбору
всі закордонні традиції, хтось
вважає це свято чужим. Але ж
усі ми любимо — когось одногоєдиного, дітей, батьків, рідних…
Тож скористаймося нагодою
ще раз сказати їм про свої почуття
і словами, і ось так — смаколиками
власного приготування
ПЕЧИВО «СЕРДЕЧКА»

Чай із такою випічкою
смакуватиме подвійно

САЛАТ «ІНЬ-ЯНЬ»

Страва у вигляді цього
символа чудово підійде
для свята, адже це дві
протилежності, які
складають єдине ціле.
Білий колір символізує
чоловічу сутність,
а чорний — жіночу

Навіть якщо ви не ас
у кулінарії і не беретеся
за складні страви,
здивуйте коханого чи
кохану …яєчнею,
приготованою
по-особливому

Фото blits.kiev.ua.

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Ну як тобі там живеться в
заміжжі у селі?
— Ми добре живемо.Чоловік
мене любить, я навіть дрова не
ношу — вони за мною самі літають...
:)):)):))
Чому як сусід подарував своїй
дружині 25 троянд, то він романтик,
а як я тобі розщедрився, то викинув,
скотина така, гроші на вітер?
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ВІДПОВІДІ НА
КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
Й
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Інгредієнти: 2 сосиски,
2 яйця, 1 болгарський перець, зелень, сіль, олія для
смаження.
Приготування. Акуратно
розрізати сосиски вздовж,
але не до кінця. Вивернути
половинки ковбасок назовні
і скріпити вільні кінці зубочисткою, щоб вийшло сердечко. Розігріти на сковороді
олію та обсмажити сосиски
з одного боку, злегка притискаючи. Перевернути їх
на другий бік і розбити всередину яйця, посолити, додати нарізаний болгарський
перець, посічену зелень.
Накрити кришкою і на невеликому вогні довести яйця
до готовності білка. n

:)):)):))
Шукаю чоловіка! Принців прошу
не турбувати! Радикуліт не дозволяє
прогинатися під царську особу!
:)):)):))
— Куме, а це правда, що ви на
свята свою в Буковель возили?
— Тс-с-с-с... Говоріть тихіше, бо
ще дружина почує...
:)):)):))
— Я вчора прокинувся, а тебе
немає. Де ти була, люба?
— А де ти прокинувся, любий?

:)):)):))
Чоловік хвалиться сусідові:
— Через мене вчора жінка з
коханкою побилися!
— Авжеж, я чув. Одна кричала:
«Забирай його собі!» Друга відповідала: «Та навіщо він мені здався?!»
:)):)):))
Заходить хлопець в аптеку і
щось тихо шепоче фармацевту. Той
голосно:
— Та які ще захисні засоби?! Тут
аптека, а не Міністеpство обоpони!

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ:
43025, Луцьк, просп. Волі, 13
volyn.nova@gmail.com,
reklama.volyn@gmail.com
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Інгредієнти: 200 г печериць, 200 г курячого
філе, 100 г твердого сиру,
100 г маслин без кісточок, 150–200 мл майонезу, 4 яйця, 1 свіжий огірок,
2 ст. л. лимонного соку,
1 ч. л. гірчиці, 2 зубчики
часнику.
Приготування. Курку
відварити і дрібно нарізати.
Печериці покраяти пластинками і трохи збризнути лимонним соком. Сир натерти
на дрібній тертці, огірок нарізати маленькими кубиками.
Для оформлення маслини
натерти на дрібній тертці,
а яйця відварити, відокремити білки і потерти. Майонез
змішати з лимонним соком,
гірчицею, подрібненим часником і перцем. Скориставшись формою для випічки
без дна, викласти салат
пластами, чергуючи їх у такій
послідовності: курятина, огірок, жовтки, сир, гриби. Кожен шар змащувати майоне-

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович
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МАНЧИНСЬКИЙ. 7

зом. Зубочисткою намітити
хвилю, а стопкою — кружечки. Одну половину викласти
зверху білком з кружечком
із маслин, другу — маслинами з кружечком із білка. Салат перед подачею до столу
має просочитися 30–40 хвилин.
«ЗАМІСТЬ ТИСЯЧІ СЛІВ»

Інгредієнти: 0,5 скл.
розм’якшеного вершкового
масла, 150 г цукру, 2 яйця,
1 ч. л. ванілі, 2,5 скл. борошна, 1 ч. л. розпушувача, варене згущене молоко (крем,
конфітюр, повидло — за своїм
уподобанням), цукрова пудра.
Приготування. У мисці змішати вершкове масло
з цукром. По одному вбити
яйця, ретельно розмішуючи
кожне. Додати ваніль. В окрему миску просіяти борошно
та розпушувач, поступово
додавати до масляної суміші.
Добре вимісити, накрити харчовою плівкою та поставити
в холодильник на 3 години.
На злегка присипану борошном поверхню викласти тісто,
розкачати у тонкий пласт.
За допомогою форми вирізати сердечка, у половини з них
вирізати в центрі по маленькому сердечку, викласти на деко,
застелене промасленим пергаментом, і спекти в розігрітій до 180 градусів духовці
до світло-рум’яного кольору.
Коли печиво трохи схолоне,
змастити згущеним молоком
(варенням, кремом — на ваш
вибір) і зліпити попарно суцільне і вирізане сердечка,
обкачати в цукровій пудрі.
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Борох Сергій Іванович

77I07I70

Cвітліковська Галина Йосипівна

72I20I07

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

72I51I02
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По горизонталі:
1. І птах, і гімнастичний елемент. 4. Несподівана неприємність, невдача. 9. Поміст для боксу. 10. Гори в Південній Америці. 11. Орган
місцевого самоврядування у Швеції. 14. Бобова рослина. 17. Риба.
Те саме, що й головешка. 18. Український народний танець. 19. Обладнана ділянка на місцевості для проведення військових навчань.
20. Авторська винагорода. 24. Те саме, що й гармаш. 25. Вид податку.
26. Райцентр на Житомирщині. 30. Підземелля, які в давнину використовували для відправи релігійних обрядів та поховання померлих.
32. Кольоровий метал. 33. Парадна музика. 34. Споруда для збирання
вод. 35. Кавказький народний танець.
По вертикалі:
1. Запалення слизової оболонки гортані. 2. Зимовий візок. 3. У середні віки в Західній Європі феодал, залежний від іншого феодала.
5. Нестор … — керівник анархістського руху України 1917–1921 років. 6. Відбиття звуку. 7. Суд для військових. 8. Ліва притока Обі.
12. Справжнє прізвище І. Карпенка-Карого. 13. Український вчений
винахідник, розробник ракетної техніки і теорії космічних польотів.
15. Обрядовий хліб. 16. Знак зодіаку. 21. Науковий ступінь. 22. Місто
на Тернопільщині. 23. Шкурка ягнят віком до двох тижнів грубововної
породи овець. 27. Історична спільність людей. 28. Укорочена гвинтівка.
29. Об’єкт безрозсудливого поклоніння. 31. Син Адама і Єви.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
с. Щитинська Воля,
Ратнівський район.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 4 ЛЮТОГО
По горизонталі:
1. Фіміам. 4. Журнал. 7. Агора. 9. Ланч. 10. Штаб. 11. Лисенко.
14. Ретро. 16. Блиск. 18. Сухомлинський. 19. Гноми. 20. Штраф.
25. Корсика. 27. Ікло. 28. Арль. 29. Ульчі. 30. Ешелон. 31. Яремче.
По вертикалі:
1. Фільтр. 2. Минь. 3. Малин. 4. Жатка. 5. Нота. 6. Лобзик.
8. Оперативність. 12. Трахома. 13. Блекота. 15. Ессен. 17. Сойка.
19. Галіфе. 21. Фульбе. 22. Богун. 23. Акція. 24. Алое. 26. Крам.

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна
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Фото Федерації біатлону Волині.

n Спорт
влада має приділяти більше
уваги та краще фінансувати
саме дитячий спорт.
— Нині забезпечення
ДЮСШ виглядає просто смішно. У спортсменів–професіоналів ситуація значно краща,
а тренери підростаючого покоління залишені наодинці зі
своїми проблемами, — заявив
функціонер.
Детально про ці негаразди

ні біатлоністи, але, наприклад,
на Чемпіонаті України для юніорів ми не змогли показати таких результатів, як планували,
бо не маємо хороших лиж.
Хтось вибирає із 10–12 пар, а
ми з двох, — доповнив розповідь Олександр Акрицький.
І хоча дорослі проблеми
безпосередньо позначаються на юних спортсменах, ті, як
видалося, не втрачають опти-

Чемпіонаті України для юніорів ми не змогли
« Напоказати
таких результатів, як планували, бо не
маємо хороших лиж.
нам розповіли представники
волинської команди. Голова
федерації біатлону області
Микола Поліщук констатує,
що сьогодні найбільший клопіт
— вогнева підготовка.
— Ми фактично не маємо
зброї, її надають інші тренери на період зборів та змагань, адже у Луцьку не відкрито спортивного відділення
ДЮСШ з біатлону. А без цього
ми навіть дозвільних докумен-

»

мізму і сподівань на великі перемоги. Представники нашої
Наші спортсмени посіли на юніорському чемпіонаті України 12-те місце серед 18 команд.
команди 14–річна Аліна Хміль
та її старший брат 16–літній
Михайло опанували лижі у
дуже ранньому віці.
— Я з трьох років катаюся,
адже у мене мама і тато —
майстри спорту. Одного разу
на перегонах до нас приїхав
тренер, який запропонував
тренер
постріляти по мішенях. Ми
постріл
показали непогані результапоказал
Із цими пташенятами
ти, і нас запросили займатися
біатлоном, — розповіла дівчибіатлон
стріляючих лижниківШколярка зізналася, що
на. Ш
початківців порівняв
Колаж volyn.com.ua.
мріє виграти Олімпійські
бронзовий призер
мр
ігри.
ігр
Чемпіонату світу-2011
— Це цілком можв естафеті,
ливо, — вважає бронл
триразовий медаліст
зова призерка Олімпічемпіонатів
з
Європи, чемпіон
ади-94 в норвезькому
а
Ліллехамері (це була
ХХІІ Всесвітньої
Л
перша медаль незазимової універсіади,
п
лежної України!), а нині
переможець та
л
Аліна Хміль каже,
15-річний Максим Денисенко
що за тренуваннями
спортивний функціонер
багаторазовий призер
сп
на трасі викладався
Микола Поліщук і сам
часу на розваги взагалі
Валентина Цербе–Несіна.
етапів Кубка Світу,
Вал
сповна.
спортсмен, який пробіг
не вистачає.
а нині представник
— Згадую себе у грудні
не один лижний марафон.
Міністерства молоді
1993–го на відбіркових зма1993–г
та спорту Сергій
ганнях я не мала навіть своєї
Седнєв. Колишній лідер
пари лиж,
ділилася зі мною
ер
лижнил
збірної України та інші
ними Ніна
Лемеш. На відборі в
ки під черН
легендарні спортсмени
и
воно–білим
Карпата не було і власних чоКарпатах
Олександр Акрицький
переконували
пра пором із
Тако готувалася без особіт. Також
впевнений, що і на Волині
кореспондентів «Волині»,
ні», лапатим хресбистого тренера, масажиста,
йому вдасться підготувати
Михайло Хміль мріє
не одного чемпіона.
про справді якісні лижі.
тнє
том, — Чемпіонаперекл
що біатлон має майбутнє
перекладача…
Нині — інші
у нашому регіоні. Втім,,
ті України з біатлону
умови. І я хочу щиро подякути
серед юніорів та юніорок,
пр
яким воно буде, сказати
вати представникам
Волині
складно, бо це залежить
ть
що відбувся в Тисовці Львів- на належному рівні можливо тів не можемо отримати. Місь- за те, що
щ вболівають та жиської області. Саме там ми у кожному регіоні країни, — ка влада обіцяла у цьому році вуть біатлоном.
а
біа
не лише від тренерів та
Ваші діти Миїхніх підопічних
з’ясовували, які перспективи розвіяв наші сумніви Сергій вирішити проблему. Сподіва- хайло тта Аліна Хміль, Максим
у нашої команди, адже побли- Седнєв.
ємось, нічого не перешкодить Денисенко
Денисе
— це молодь, яка
Леонід ОЛІЙНИК
планам.
трас, а
зу Луцька нема лижних трас
Схожі аргументи і в настав- цим планам
міт
вже мітить
у десятку кращих.
Також Микола Степанович Ви показуєте приклад іншим
сніжні зими, як цього року, — ника нашої команди Олександра Акрицького. Він зазначив, зауважив, що волинський бі- регіонам. Я вірю, що волиняише третій рік у нашій рідкість.
— Бувають тренери та що біатлоном нині активно атлон нині підтримує Боратин- ни займатимуть перші місця в
області діє федерація
цього зимового виду спортсмени, які мають всі займаються в Іспанії, Маке- ська громада і департамент світі й прославлятимуть Україспорту. Але і за такий короткий умови, але не показують ре- донії, у Греції. Мовляв, завжди сім’ї, молоді та спорту Луцької ну. Хочу щиро побажати, щоб
період волинські спортсмени зультатів, бо насправді у них можна поїхати тренуватися в міськради. Втім, щоб готувати спонсори «билися» за вас, а
вже встигли про себе заявити. не лежить душа до цієї спра- гори, і ніхто не скасовував літ- більше 2–4 дітей, звісно, по- влада запитувала: «А чим ще
Вони не пропускають жодних ви. Я теж здивувався, почувши ню підготовку: лижоролери, трібне краще фінансування.
допомогти?» — підсумувала
— У нас вже є перспектив- легендарна спортсменка. n
юнацьких турнірів, і хоча про про біатлон у Луцьку, та коли стрільбище.
медалі та кубки ще не йдеть- побачив ентузіазм людей, які
Щоправда, обидва наші
ся, до дітей приглядаються на- розвивають цей спорт у ва- співрозмовники були не наБільше про участь волинян на Чемпіонаті України з біатлону серед
ставники збірної України.
шій області, то зрозумів, що є стільки оптимістичні, коли
юніорів та юніорок, а також інтерв’ю з вітчизняними зірками цього
Так і було на нещодавніх майбутнє. Адже набрати дітей, мова зайшла про гроші.
виду спорту — незабаром на сайті VOLYN.COM.UA
змаганнях, у яких брали участь зацікавити їх та підготувати
Сергій Седнєв каже, що

Чи допоможе влада волинським
«гусятам» стати олімпійськими
чемпіонами з біатлону?

Вітаємо!
12 лютого вітання з 59-м днем народження прийматиме керівник СГПП «Рать», заслужений працівник сільського господарства України

Віктор ШУМСЬКИЙ!
Шановний Вікторе Анатолійовичу! Адресуємо
Вам найгарніші віншування, слова й побажання,
яких достойні найкращі, наймудріші, найсвітліші
люди.
Кожен, хто Вас знає, переповідає, що Ваше
життя варте високих нагород за мудрість і хазяйновитість, натхненну працю на землі, повагу, що
нею щедро обдаровуєте людей, талант любити

й примножувати духовність, мистецтво, традиції
рідного краю. Тому Вами вже багато років поспіль
гордиться Волинь і Україна!
Нехай зоря Божого благословення осяває
Ваше життя на многії і благії літа. Зичимо міцного-міцного здоров’я, родинної любові, здійснення всіх чудових задумів і мрій. З роси і води Вам,
господарю!
З повагою донька заслуженого працівника
культури України Степана Кривенького
Леся ВЛАШИНЕЦЬ із сином Михайлом
та родинами Володимира ЗЕЛЮКА з Луцька
й Олександра ЗЕЛЮКА з Горохова.

Фото із сайту volyn.com.ua.

Л

«Хвала рукам, що пахнуть хлібом!»

