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Брат-священник про Героя
Небесної сотні Василя Мойсея:
«Усілякі «портнови» що, можуть
засудити мого Василя?
Хай прийдуть і поглянуть у його
вічі. На меморіалі»

№7 (16 699) Ціна 8 грн

n Репортаж із глибинки

Старики, загублені в снігах
на краю волинської землі

с. 3

Фото Катерини ЗУБЧУК.
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АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ,
ІМПОТЕНЦІЯ?
ЯК Я ВРЯТУВАЛА СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ

Софія Труш знає, як то жити, коли ти в старості зовсім самотня.

У Сваловичах на Любешівщині, про екзотику яких всі уже начувані,
мені доводилося бувати і навесні, і влітку та восени. Бачила, як живе
«жменька людей», які не покинули свій рідний куток і доживають тут
віку: садять, як і багато літ тому, картоплю, ходять, хто ще може, до лісу
по ягоди, гриби. А ось лютневої пори вперше приїхала сюди з думкою,
як же переживають цьогорічні морози й сніги престарілі, до того ж
в основному самотні жінки

Закінчення на с. 24, 10

Мене звати Світлана. Мій чоловік почав
втрачати своє чоловіче здоров’я: бігав багато
разів за ніч до туалету, скаржиться на біль у
паху, насамкінець імпотенція… Аж тут дочка
приїхала у гості... І в зятя ті ж самі проблеми!
А що далі? Пігулки, витрати, а потім – аденома, операція?.. Треба було рятувати сім’ю і чоловіка, адже все на наших жіночих плечах! Почала розпитувати знайомих, родичів, друзів.
Мені багато хто порадив книгу «Друге серце
чоловіка» – написану світилами медицини. Відтак, замовила її.
Книга надійшла поштою дуже швидко, коштувала недорого. Дала
її чоловікові, то він за день і прочитав. Бачу, очі засвітилися, каже:
«Багато чого зрозумів, знаю тепер причини проблеми, а головне –
як їх позбутися». Одразу й почав застосовувати рекомендації з книги «Друге серце чоловіка». Вже за два дні до туалету почав ходити
значно рідше, біль – поволі вщухає, а ще за два тижні з’явилося чоловіче здоров’я!
Після цього випадку я відкрито ділюся нашою історією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, які страждають цією недугою.

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 11.03.2021 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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Фото із сайту bbc.com.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
18 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.23, захід — 17.41, тривалість
дня — 10.18).
Місяць у Тельці. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Феодосій, Василина, Макар, Антон, Агафія.
19 ЛЮТОГО

«Мамочко, вибач за чорну хустину,
за те, що віднині ти будеш сама…»
Сьогодні — річниця кривавих подій у Києві на Майдані Незалежності
Фото із сайту unian.ua.
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Сонце (схід — 7.21, захід — 17.43, тривалість
дня — 10.22).
Місяць у Тельці, Близнюках. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Марія, Христина, Максим, Іван,
Марта.
20 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.19, захід — 17.45, тривалість
дня — 10.26).
Місяць у Близнюках. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Парфеній, Лука, Петро.

Фото із сайту dilovamova.com.

21 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.17, захід — 17.46, тривалість
дня — 10.29).
Місяць у Близнюках. 10/11 день Місяця.
Іменинники: Сава, Захар, Федір, Степан,
Прохор.
22 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.15, захід — 17.48, тривалість
дня — 10.33).
Місяць у Близнюках, Раку. 11/12 день Місяця.
Іменинники: Геннадій, Никифор, Інокентій.
23 ЛЮТОГО

Вони змінили хід історії.

Квіти — героям, які тримають небо над нами.

Євгенія ЖУРАВСЬКА

Сім років тому цього дня почалися розстріли активістів, які
брали участь у Революції гідності.
Мирний похід протестувальників проти свавілля влади зранку
18 лютого 2014 року по вулиці Інститутській до Верховної Ради закінчився жорстокою розправою,
арештами, а в ніч на 19 лютого
силовики, застосовуючи вогнепальну зброю, розпочали штурм
і зачистку Майдану. У результаті
загинуло майже 100 осіб, кілька
десятків пропало безвісти, понад тисячу отримали поранення,
а сотні були арештовані і зазнали
тортур. У ті дні зупинилися мужні

серця волинян Івана Тарасюка,
Олександра Бадери, Сергія Байдовського, Едуарда Гриневича,
Василя Мойсея, Юрія Сидорчука,
Віктора Хом’яка. Трагічну долю
побратимів розділили рівняни
Георгій Арутюнян, Валерій Опанасюк, Олександр Храпаченко,
Іван Городнюк, Анатолій Курач.
Розстріл учасників протестів
18–20 лютого завершив епоху
президентства Януковича. Влада, яка почала вбивати своїх громадян, була приречена. Ганебна
втеча тодішнього глави держави
і його спільників до Росії відкрила
дорогу Путіну до анексії Криму,
а потім — і до окупації частини

«Я по волі Божій — українка.
І мене не можна розтоптати»

Донбасу. З тих пір на Сході України загинули і зазнали каліцтва
десятки тисяч українських військових, 1,5 мільйона осіб стали
вимушеними переселенцями.
Кінця-краю цьому жаху поки що,
на жаль, не видно. Як не видно
кінця моральним стражданням
родичів Небесної сотні, котрі після багатьох років слідства і судів
не мають надії, що катів покарають. Адже одіозний голова Адміністрації Януковича Андрій Портнов
все ставить із ніг на голову, вимагаючи суду саме над учасниками
Революції гідності за нібито організацію вбивств працівників правоохоронних органів.

Фото із сайту volyn-kray-mus.at.ua.

«Я по волі Божій — українка.
І мене не можна розтоптати», —
писала вона в одній зі своїх поезій.
Любов до Батьківщини увібрала
разом із молоком матері, розповідями батька та його піснями. Він
часто наспівував заборонену у ті
часи «Ще не вмерла України…»,
хоча за неї можна було загриміти й за грати. З його пісень про
Байду, Морозенка, Кармелюка дівчинка вивчала й історію України.
У 1944 році батька вислали до Уфи
як бандерівця. Звідти він уже
не повернувся додому. Але донька
виконала його мрію — вивчилася,

здобула вищу освіту. Закінчивши
Луцький педінститут імені Лесі
Українки у 1957 році, стала педагогом. Навчала дітей української
мови і літератури та водночас писала вірші. Вони народжувалися
у її серці і просилися на папір.
У творчому доробку Сіми Кордунової — 14 книг, серед яких й
«Колиска родинна», в якій зібрані
спогади односельців про вояків
УПА. Поетеса-патріотка свою поезію також присвячує сучасним
українським героям — учасникам
АТО–ООС. У день 90-річчя відому
волинянку вітали рідні, друзі, посестри із Союзу українок і побратими
із братства Андрія Первозваного,

24 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.11, захід — 17.52, тривалість
дня — 10.41).
Місяць у Раку, Леві. 13/14 день Місяця.
Іменинники: Влас, Федора, Захар, Всеволод.
25 ЛЮТОГО

Сонце (схід — 7.09, захід — 17.53, тривалість
дня — 10.44).
Місяць у Леві. 14/15 день Місяця.
Іменинники: Олексій, Марія, Євген, Антон.

n Анекдот
— Бабусю, ти що, не вмієш сама їсти?
— З чого ти взяв, внучку?
— Коли ти приїхала, тато сказав мамі: «Знов
цілий тиждень доведеться годувати тещу».

n Погода

Зима на весну повернула
19 лютого у народі спостерігали
за погодою. Морози цього дня обіцяють
бурхливу весну і сухе спекотне літо

90-й рік ступив на поріг Сіми Дмитрівни Кордунової, жінки,
життя якої є прикладом незламності, служіння народові
і країні, в якій народилася
Євгенія СОМОВА

Сонце (схід — 7.13, захід — 17.50, тривалість
дня — 10.37).
Місяць у Раку. 12/13 день Місяця.
Іменинники: Валентина, Ганна, Симон, Галина.

Її поезія — життєдайне джерело,
з якого б’є справжнє українське слово.

ветерани ОУН– УПА імені Клима
Савура, «Волинської ветеранської
спілки політв’язнів і репресованих», хористи із «Посвіту». До усіх
вітань на адресу Сіми Дмитрівни
приєднуємося і ми, журналісти
газети, на сторінках якої не раз
публікувалися її поезії. Тож з роси
і води вам, шановна ювілярко!

n Золоті слова
«Свободу не можна подарувати, в неволі жити легше, рабам легше жити. Зовсім не
випадково пташка повертається до клітки. А незалежність, передовсім для громадян
вільних, для громадян мужніх, які хочуть зреалізуватися, які хочуть наповнити простір
смислом. Керована свобода не може бути підпорядкована. Свободу здобувають
зусиллями кожного дня, енергією, духом кожного дня».
Євген СВЕРСТЮК (1927–2014 роки), літературний критик, есеїст, поет,
політв’язень радянського режиму, уродженець Волині.

За прогнозами чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник,
19 лютого — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Вночі очікується від 18 до 23 градусів морозу,
вдень — від 0 до 5 з позначкою мінус. За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше
було у 2019 році — плюс 11,2 градуса, найхолодніше — 1947-го — мінус 23,4 градуса.
20-го — хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, подекуди налипання мокрого снігу,
вдень — без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі — від 1 до 6 градусів морозу, вдень — від
0 до +5. 21-го — мінлива хмарність, без опадів,
на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний,
5–10 метрів за секунду. Вночі — 0–5 градусів морозу, вдень — 0–5 з позначкою плюс.
У Рівному 19 лютого впродовж дня буде
ясно, без опадів. Температура повітря 20–9 градусів нижче нуля. 20–21-го — хмарно, без опаоту —
дів. Температура повітря у суботу
інус
від 3 градусів із позначкою мінус
розу
до плюс 1, у неділю — від 2 морозу
до 2 тепла.
Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА.
Тел. 72–38–94

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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■ Серце, віддане Україні
Фото із сайту nebesnasotnya.com.

Ті, хто вкрали щастя матері, тепер посягають на світлу
пам’ять її сина.

Фото Людмили ВЛАСЮК.

Отець Роман досі пам’ятає, де брат стояв
у церкві.

Фото із сайту volyn.com.ua.

Він – майже одноліток нашої
держави, але Україні цьогоріч 30,
а йому назавжди – 22!

Брат-священник про Героя Небесної сотні
Василя Мойсея: «Усілякі «портнови» що,
можуть засудити мого Василя? Хай прийдуть
і поглянуть у його вічі. На меморіалі»
У його пам’яті все ще надзвичайно свіже. Глибоке
й покрокове. Отець Роман Мойсей згадує брата
маленьким… Кожне слово — то емоція, яку мимоволі
пропускаєш крізь себе. Проживаєш. Уявляю, як влітку
наливатимуться багряним кольором вишні у Василевому
саду… І мороз іде по тілу від того, що ця мрія обірвалася
на вулиці Інститутській у Києві — снайперською кулею
Людмила ВЛАСЮК

асиль Мойсей узяв
собі позивний Чорний ворон. Хлопці
йому кажуть, що бажано б
з одного слова. Добре, каже,
тоді хай буде Крук, це і є Чорний ворон. Снайпер пробив
йому груди. Василя поховали в Луцьку. Я провідував
могилу, зустрів там Василевого старшого брата Романа. Він священник. Приніс,
показав мені того «Залишенця», якого читав Василь.
Розповів, як вони з мамою
поїхали до Києва подивитися на Інститутській, де загинув Василько. Знайшли
його портрет серед інших
у сосновому вінку. І раптом
чують шум крил і на вінок
сідає чорний ворон. Сів і дивиться на них, розставивши
крила». (Із книги Василя
Шкляра «Треба спитати
у Бога»)

«В

«УСЕ ВКАЗУЄ НА ТЕ, ЩО
БРАТА ВБИВ БЕРКУТІВЕЦЬ
САДОВНИК»

Отець Роман з самого
ранку біля храму з лопатою —
розчищає сніг. Цьогорічна
пора нагадує ту, що була сім
років тому — люту зиму 2014го… Тоді таке ж стояло морозне повітря і сніг під променями сонця іскрився, аж боляче
дивитися. Важко ту зиму згадувати Романові Мойсею, настоятелю храму Святої Великомучениці Варвари у Небіжці
на Ківерцівщині. Його брат
Василь став одним із Героїв
Небесної сотні. Народився
у Тернополі, закінчував школу
в Івано-Франківську, навчався
в університеті в Луцьку. Залишився назавжди 22-річним.
У могилі на меморіалі «Вічна
слава».

— Я знав, що справедливості буде складно добитися, —
говорить священник. — Більше надіюся на Божий суд. Усе
вказує на те, що Василя вбив
Садовник (Дмитро Садовник — заступник командира
роти «Беркуту», яка розстрілювала євромайданівців). Є
відео, на якому видно, що він
стріляє приблизно у ту хвилину, коли смертельно поранили
брата. Та суддя Волкова його
відпустила і він утік у Росію.
У таких людей не має самопожертви, на свої посади вони
йдуть, аби розбагатіти. І коли

«А, МОЖЕ, ТИ
НА СВЯЩЕННИКА ПІДЕШ?
У ТЕБЕ ХОРОША СОВІСТЬ,
ТИ БИ СПАС НЕ ОДНУ
ДУШУ»

— Він вчився на реабілітолога. Але в останні місяці
я з ним говорив. Кажу: «Вася,
а ти на священника не хочеш
піти?» — розповідає отець Роман. — У тебе хороша совість,
ти би міг спасти не одну душу.
Може б, ти щось більше зробив
для України? А потім сестра мені
розказує, що він про це з нею говорив. І снився їй у білих ризах.
Вже після смерті.
Росли, як всі діти, працювали, корови пасли. Коли Василь
народився — це були 1990-ті,
безгрошів’я тотальне, нічого
не можна купити. Вже потім мама
поїхала з сестрою в Італію. Брат
лишився з татом вдома, я вже
навчався на Волині. Працьови-

я вас усіх люблю», — ці слова,
« «Вибачте,
що вирвалися з пошматованих снайперською
кулею грудей, чув Сергій Мерчук.
чую, що смерть на Майдані
була марною чи ще гірше —
про заяви, що треба судити
учасників Майдану — ідіть і погляньте в очі моєї мами. Усілякі
так звані «портнови», які осмілюються озвучувати такі речі,
вони що, можуть засудити
мого Василя?! Хай прийдуть
і подивляться у вічі брата. Просто на фото на меморіалі.
Ми навчилися з цим жити,
дехто з родичів Небесної сотні
взагалі не порушує цієї теми,
закрилися і все. Однак варто
говорити, треба розповідати
про отаких хлопців, які загинули за свою державу.
Василь був наймолодшим у сім’ї Мойсеїв. Старша
на 12 років сестра Марійка
з мамою поїхала на заробітки в Італію. Роман навчався
в Луцьку у Волинській духовній семінарії. А Василь згодом
вступив у Луцький інститут
розвитку людини Університету «Україна».

»

тий, свого не уступав ніколи,
слухняний, горнувся до мами,
вольовий, але з любов’ю такою.
Він ніколи не міг зрозуміти, чому
одні поступають справедливо,
інші — ні. На літо їздив до тітки
нашої — теж на Тернопільщину.
І там зайшов до її свекрухи, яка
була зв’язковою в «упівців»: вона
подарувала книжку про УПА.
Думаю, що десь у той момент
у його серці зародилася любов
до нашої Батьківщини.
А якось із татом вони поїхали
до дядька на Івано-Франківщину — це було саме на Покрову.
Потім пішли на могилу до воїнів
УПА. Старенький дідусь вийшов,
виголосив промову, а в кінці
каже: «Слава Україні!». Василь
стояв позаду і як крикнув «Героям слава!», то батько аж здригнувся. Там досить багато людей
стояло, але ніхто не знав, як відповідати. Простий хлопчина,
нічим не примітний, високий,
вродливий. Хіба міг я тоді подумати, що у мене брат — Герой?!

«ДИВЛЮСЬ НА НЬОГО,
А ВІН ЛЕЖИТЬ, ГОРДИЙ
КОЗАК, З УСМІШКОЮ
НА ОБЛИЧЧІ»

Василь на Майдан завжди їздив із найкращим другом Степаном Стецьковичем.
Хлопці були там багато разів.
Напередодні мирного наступу
на Верховну Раду 18-го лютого Василь подзвонив Степану
та сказав, що треба їхати знову.
– 20-го о 8-й годині ранку
телефоную до нього і чую: «Все
добре, мене розбудили, біжу,
стріляють, розриваються гранати», — згадує отець Роман
останню розмову з братом. —
Я його все просив, щоб тримався Степана. Дякувати Богу,
він вернувся. Василь — ні…
Не вірив тому, коли сказали, що
вбили нашого односельчанина
Ігоря Костенка. Він на рік старший за Васю. Тоді вже з’явився
якийсь страх. Набираю номер
отця Олександра Вронського,
який з ним поїхав на Майдан,
а він каже: «Ти знаєш, твого
брата поранили. В плече». Тоді
дзвоню до Василя — не бере
трубку. Думаю, можливо, не чує,
біжить кудись, рухається. Сам
до себе розмірковую, що плече — то не страшно, буде жити.
Виявилося, в груди, у ділянку сонячного сплетіння. Отут, де розміщується хрестик. Телефоную
Степану, каже чекати. За кілька
хвилин мене перебирає і говорить, що Васі більше немає.
Я кричу йому: «Ти його бачив?».
Він ствердно мугикає. Не знав,
як сказати дружині, вона була
вагітною, мамі подзвонити…
Степан на Інститутську пішов
раніше і бачив, як п’ятеро бійців із щитами піднімалися вгору, але вже за секунду четверо
впало на землю.
«Я знав тільки Василя, тому
схопив його за комір, потягнув
униз по сходах. Тоді він ще сказав: «Вибачте, я вас усіх люблю», — ці слова, що вирвалися
з пошматованих снайперською
кулею грудей, чув Сергій Мерчук, який і доніс його до «швидкої», але через три години наш
Василько помер. Коли я приїхав
до Києва забирати брата, мені

важко було одразу до нього
підійти. Мав із собою підрясник, став, помолився. Дивлюсь
на нього, а він лежить, гордий
козак такий, з усмішкою на обличчі.
— Коли вже дізнались про
смерть Василя, зателефонували з Луцької міської ради і сказали, що планують поховати
його на Меморіалі слави. Я тоді
до матері: «Що робимо? Де хоронимо?». Я знав лише, що
везу свого брата, який загинув
за Україну. Але дружина моя
каже: «Він заслужив бути в місті
Луцьку». Так ми і вирішили.
Одного разу ми з ним говорили і він каже: «Знаєш, Рома,
якби мені сказали, що треба
вмерти за Україну — то я би
вмер». Хоча він смерті ніколи не шукав. В останній день,
коли ми з ним працювали,
18 лютого, Вася ще говорив
про вишневий сад, який хотів
посадити. Дуже любив вишневий компот. Смачно варив
червоний борщ. У нас навіть є
така страва, яку він придумав
сам, і ми на кожне свято її готуємо — так і називаємо — «Васін» салат. Хоча в такі моменти
найтяжче, коли збираються
всі, а його нема.
Як ховали Василя, біля труни, дивлюсь, якийсь хлопчина
так гірко плаче. Мама підходить до нього і питає: «Чого
ти так плачеш, ти знав його?».
«Я з ним на Майдані був», —
відповів і став на коліна. Мама
опустилась біля нього і каже: «То
будь мені за сина». І так Сергій
Мерчук (уродженець села Холоневичі Ківерцівського району,
нині начальник патрульної поліції Рівненщини. — Авт.) став
для нас усіх братом.
«ЯКБИ ВИЖИВ
НА МАЙДАНІ, ТОЧНО
ПІШОВ БИ В АТО»

— Бачу Василя завжди
в церкві, де він стояв, — Роман Мойсей дивиться прямо
перед собою. У храмі глибока
тиша. — На його місці рідко хто
опиняється. Думаю, якби він вижив на Майдані, точно пішов би
в АТО. Це не моя була сила його
втримати чи вберегти. Просто
так нічого не буває у житті і десь
є й плани Божі на таких людей,
як він.
Маю трьох дітей, так як мріяв брат. Максиму — 12 років,
він все не міг сприйняти те, що
Василь більше не прийде з ним
гратися. Катрусі — шість, Денисові — чотири, вони бачили його
лише на фото. Може, й мало ми
їм розповідаємо, але коли підростуть, думаю, все усвідомлять. На могилу до нього ходжу
часто, розповідаю, як ми живемо, прошу у нього допомоги.
Буває так, що пожаліюся йому,
а потім все в житті вирівнюється. Він мені по цей день допомагає у служінні моєму. Скільки б не минуло часу, відчуття
таке, що все це було вчора…
Час прощатися, ми йдемо вузенькою, прочищеною
від снігу, стежинкою під самою
церковною стіною. На вихідні
отець Роман повернеться сюди
на «ранкову» вечірню, а поки показує мені меморіальну дошку,
яка розміщується на одній із стін
храму. Я довго вдивляюсь у таке
чисте і світле обличчя його брата. Отець Роман зауважує мій
погляд і каже: «Якби ви знали,
яка глибина була в його очах».
Я бачу в них Майдан. І він і досі
палає… n
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Політика

«Медведчук – точно колаборант»

Чоловік погрожував підірвати
помешкання батьків
Зеленського

вою погрозу «мінер» пояснив тим, що не задоволений розміром пенсії у 2000 гривень.
Поліцейським вдалося відстежити, звідки
був зроблений дзвінок. Зловмисником виявився
58-річний житель Кривого Рогу, який був у стані алкогольного сп’яніння. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Тепер «мінеру» загрожує від 1 до 6 років позбавлення волі. n

С

Комунальники заварили люк
колодязя теплотраси,
де ночував безпритульний
Інцидент стався в Дніпровському районі
Києва
Леонід ОЛІЙНИК

езхатько вирішив провести холодну ніч
у колодязі теплотраси. Поки він спав,
комунальники заварили люк. Крики безпритульного про допомогу почули, і його все ж
звільнили. Для цього кришку довелося зривати.
Поліція повідомлена про ситуацію. n

Дарія КЛИЧ

ро це під час брифінгу
повідомив лідер партії, п’ятий Президент
Петро Порошенко. Він також
нагадав, що «Європейська
Солідарність» підтримала рішення РНБО щодо санкцій
проти де-факто російських
телеканалів – 112, NewsOne,
Zik. Однак цього кроку недостатньо, наголошують у «ЄС».
Саме тому фракція пропонує
внести зміни до Кримінального
кодексу, які встановлюють жор-

П

Акушер силою відібрав хлопчика у пари,
а самих батьків охоронці вивели на вулицю
Василь КІТ

е сталось в одному із приватних пологових
будинків Пакистану, в містечку Туламба. Як
тільки чоловік і жінка сказали, що у них немає такої суми грошей, які вимагає приватний
медзаклад, лікар, який приймав пологи, запропонував їм продати новонародженого. Батьки, ясна
річ, відмовилися. Але медик… силою відібрав
хлопчика у пари, а самих батьків охоронці вивели
на вулицю! А вже через кілька годин акушер знайшов покупця на дитину — чоловіка на ім’я Фейсал.
Нещасні батьки одразу звернулися до поліції
і написали заяву на лікаря. Його затримали. Цей
інцидент обурив користувачів мережі з усього світу.
Зокрема, вони пишуть, що «цей лікар — тварина
і його слід ізолювати, бажано в зоопарку». А інші небайдужі пропонують зібрати гроші для бідних батьків, щоб «з цього моменту у дитини було краще життя». Ось так в еру інтернету, живучи навіть у глухій
провінції, можна вмить зганьбитись на увесь світ.
Як, утім, і прославитись. n

Ц

Влада Єгипту закликає
не народжувати більше 2 дітей
Уряд цієї країни розробляє програму для
зниження приросту населення, оскільки
ресурсів на всіх не вистачає
Наталка ЧОВНИК

е буде програма, схожа на китайську «Одна
сім’я — одна дитина», тільки у єгипетському випадку «Одна сім’я — не більше двох
дітей». Однак про запровадження суворих заходів на законодавчому рівні не йдеться — хочуть
проводити роз’яснювальну роботу.
Зазначимо, якщо сто років тому єгиптян було
10 мільйонів, то зараз їх — понад 100 млн. Населення України, до речі, за сторіччя фактично не змінилось — і тоді, і зараз нас є приблизно 40 мільйонів,
але число його продовжує стрімко зменшуватись.
Щоб воно стабілізувалось, треба, щоб кількість
народжень на одну жінку становила 2,2 (коефіцієнт фертильності). В Україні цей показник — 1,5,
в Єгипті — 2,9. Найбільший коефіцієнт фертильності у Нігері — 7,2, найменший — у Сінгапурі — там
на одну жінку припадає одна дитина. n

Ц

Телеканали кума Путіна Медведчука прикрили. Але чи візьмуться за нього
самого?

дини, Марусі Звіробій та інших.
Порошенко закликав політичні
сили, представлені у парламен-

Солідарності» підготували законопроєкт
« Упро«Європейській
посилення відповідальності за дії, пов’язані з
поширенням ворожої пропаганди, який має перекрити
всі лазівки для неї.

Б

Лікар продав немовля, батьки
якого не змогли оплатити
пологи

Фотоколаж із сайту censor.net.

Партія «Європейська
Солідарність» підготувала
кілька законопроєктів, які
спрямовані на боротьбу з
російською пропагандою
та протидію співпраці з
країною-агресором

Анонім зателефонував на лінію
«102» і повідомив про мінування
багатоквартирного будинку в Кривому
Розі, де вони проживають
Микола ДЕНИСЮК

www.volyn.com.ua

»

стку відповідальність за умисне
і добровільне співробітництво
громадянина України з країною-агресором. Також в «ЄС»
підготували законопроєкт про
посилення відповідальності
за дії, пов’язані з поширенням
ворожої пропаганди, який має
перекрити всі лазівки для неї.
Третій документ – це постанова Верховної Ради «Про невідкладні заходи для припинення
практики політично вмотивованих переслідувань». За словами Порошенка, постанова
вимагає припинити політичні
репресії проти добровольців,
ветеранів, волонтерів, учасників Революції гідності – зокрема, Андрія Антоненка, Яни Дугарь, Юлії Кузьменко, кіборга
генерала Марченка, Софії Фе-

n

Нарешті!

ті, крім ОПЗЖ, підписатися під
законопроєктами і постановою.
«Ми зараз звертаємося до всіх

лідерів парламентських фракцій, крім ОПЗЖ як «п’ятої колони», з проханням виступити співавторами зазначених проєктів
законів та постанови і продемонструвати українському народу, що за першим кроком ми
готові зробити і другий, і третій.
Щоб нарешті виступити єдиним
фронтом проти російської агресії. Єдиним фронтом по захисту
державних і національних інтересів України», – наголошує Порошенко. n

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО,

п’ятий Президент, лідер партії «Європейська
Солідарність»:

«

Медведчук – точно колаборант. Я маю текст законопроєкту. Змістовна частина колаборації полягає в чому? Публічні заклики, спрямовані на підтримку
чи співробітництво з державоюагресором або з окупаційною владою.
Заклики, щоб ми вели переговори з
терористами, заклики виведення Росії із
політичної відповідальності за агресію
проти України, які неодноразово
робили представники ОПЗЖ.
Це 100% ознака колаборації.

»

«Майже 9 років знадобилося СБУ,
щоб з’ясувати: Шарій — ворог України»
Фото із сайту newsvideo.su.

Одіозному проросійському
блогеру, який проживає
в Іспанії, повідомлено про
підозру за статтею про
державну зраду і порушення
рівноправності громадян
Василь КІТ

а думку слідчих, Анатолій Шарій здійснював
протиправну діяльність
на шкоду національній безпеці
України в інформаційній сфері.
Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення
іноземних структур. «Майже
9 років знадобилося СБУ, щоб
з’ясувати: Шарій — ворог України. Але добре, що це визначено
зараз уже офіційно», — заявив
колишній заручник Кремля Олег
Сенцов.
Брехню та маніпуляції Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема,
телеканали основної пропагандистської державної компанії

Н

Як думаєте, Зеленський буде просити іспанську владу видати Шарія?

ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»),
телеканал Міністерства оборони
РФ «Звезда» тощо. За державну
зраду Анатолієві Шарію загрожує позбавлення волі на строк
до 15 років. Якщо, звісно, його
погодиться передати Україні
влада Іспанії. В іншому випадку
він продовжить свою підривну
інформаційну діяльність.

Зазначимо, що Анатолій Шарій є фактичним лідером «партії
Шарія», яка на останніх виборах
змогла пробитись до деяких місцевих рад півдня та сходу України. Проте формально вона зареєстрована на якогось Віктора
Шарія, який не є ані керівником
політичної сили, ані засновником, ані членом. n
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Погляд

n Політика

Чому Зеленський не буде закривати
телеканал «НАШ», який транслював
пресконференцію Путіна

Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент кафедри видавничої справи
Інституту журналістики Київського
університету імені Бориса Грінченка

Фото із сайту pravda.com.ua.

Влада підготувала йому
іншу роль — замкнути
на собі проросійський
електорат, але не чіпати
самого президента

Н

Такими закликами націоналістичні організації скликали люд
на пікетування непоміченого владою і Нацрадою рупора Кремля.

шим, цілком збігається із менталітетом самого Володимира
Зеленського…
Але якщо головна мета боротьби влади з телеканалами
Медведчука — не припинити

зачистити інформаційний простір від усіх, хто
йому опонує.

»

російську пропаганду, а вивести з-під критики Володимира
Зеленського, то очевидним
стає те, що Офіс Президента
захоче прикрити і ті канали, які
стоять на патріотичних позиціях, але критикують Володимира
Олександровича. Мова насамперед про «Прямий», «5 канал»,
а також «Еспресо».
І «пробні камінці» уже закидаються у суспільство. Зокрема,
радник глави Офісу Зеленського Михайло Подоляк у листуванні з ведучим телеканалу «НАШ»
Максимом Назаровим обговорили… закриття «Прямого».
«Закрити нафіг «Прямий»!» —
написав Назаров у фейсбуці.

«Цікава ідея… хочете позбутись
ще одного конкурента в інформаційному мовленні???» — відреагував Подоляк.
Ще далі пішов радник Банкової Олексій Арестович. В етері «Свободи слова» на ICTV він
в істеричній формі договорився
до того, що «канали Порошенка» працюють — увага! — «згідно з російськими наративами»,
«діють часто гірше, ніж ті, які закрили», а тому їх треба… закрити! Важко уявити більшу брехню та нісенітницю. Треба бути
Геббельсом, щоб звинуватити
у проросійськості телеканали,
які найбільш послідовно відстоюють все українське.
Чим закінчиться ця «гра» —
побачимо. Але не виключено, що у Зеленського є наполеонівські чи, правильніше
сказати, лукашенківські плани
зачистити інформаційний простір від усіх, хто йому опонує.
Володимир Олександрович
прийшов до влади не в останню чергу завдяки брехні, яка
лилась у бік Порошенка на телеканалі Коломойського «1+1»,
тож він розуміє вагу ЗМІ. Тим
паче, якщо хоче переобиратись на другий термін. n

n Се ля ві

Використали для атак на Порошенка й «кинули»
В оточенні Коломойського прокоментували ситуацію з Дубінським
Василина СМЕТАНА

дра Дубінського виключили з фракції «Слуга народу» 1 лютого. Це сталось після того, як 11 січня
2021 року американський уряд запровадив санкції

лизький до Ігоря Коломойського Олександр
Дубінський, якого виключили з фракції
«Слуга народу», займався «плівками ДерВін же працював не проти Байдена,
кача» з відома Офісуу Президента. Про
це з посиланням на джерело в отоа проти Порошенка. І Банкова йому
е «Українська
ченні олігарха пише
мовчки підморгувала, заохочувала,
правда». Журналісти також стверколи вони з Деркачем робили те,
мойського наджують, що у Коломойського
що робили. А потім об нього просто
я Дубінського
зивають виключення
«кидком».
витерли ноги.
«Його кинули і дуже
е негарно. Він же
айдена, а пропрацював не проти Байдена,
проти Дубінського
Дубінсько та інших осіб, які, на думкова йому
ти Порошенка. І Банкова
американ
ку американців,
є частиною пов’язаної
мовчки підморгувала,, заохоз
Росією
ме
мережі
закордонного впливу.
чувала, коли вони з Деркаса
Під санкції,
окрім Дубінського,
обили.
чем робили те, що робили.
потрапил
потрапили також колишній народсто виА потім об нього просто
ний деп
депутат Олександр Онищенко,
терли ноги. Тепер же у нього
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ко
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така ситуація, як у 1937-му
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Б

о, звісно, їхня справа. Тим більше, що чекати від них чогось хорошого, нам, вочевидь, точно не варто. Навіть якщо на зміну
нинішньому «царю» прийде хтось інший. Та все ж
згадалися мені київські зими часів Помаранчевої
революції та Революції гідності. От якби в грудні
2004-го або ж в грудні 2013-го українці розійшлися з Майдану Незалежності. Не на зовсім — що
ви! А так, відсвяткувати Миколая, Новий рік, Різдво, поколядувати-пощедрувати, постограмити,
поїсти ковбаски з холодцем, погрітися біля грубок/батарей. А потім з новими силами знову пірнути у вир революції…
Хоча нещодавні події на північно-східних теренах від України й не тягнули ні на яку революцію.
Навіть поганеньку. Та й тамтешні «революціонери» за своїм духом якісь геть миршавенькі підібралися. Бо коли десяток «поліцаїв» хапає за руки-ноги жінок і підлітків й волочить їх до автозаків, а велелюдний натовп гнівно репетує щось
на кшталт «Позор полиции!»… й не рухається
з місця — то вже не поліції «ганьба», а якраз натовпу боягузів. Або коли автобус із затриманими
грузне доро гою до буцегарні, й ці затримані…
виходять і щодуху випихають те чотириколісне одоробло з халепи. Не під дулами автоматів,
а просто та к — з доброї волі й щирого бажання якнайшвидше дістатися до тієї буцегарні. Бо
там же ж тепліше, та ще й мисочку якоїсь «баланди», може, дадуть…
І от чого в оно, питається, так?! Народ, який
300 років прожив у статусі бездержавного, зберіг і горді сть, і козацький дух, і клепку до виколупування б руків ки з тротуарів та будівництва
барикад. І навіт ь інтуїтивне розуміння: бензин
з додаванням мастила — це таки краще, ніж просто бензин. Якщо, звісно, ви маєте намір не їхати
на автозаку до в’язниці, а сповнені рішучості палити і те авто, і ту буцегарню.
А у тих наче і якась держава була, а ось толку
не було й немає ніякого. Холопи, зібравшись бунтувати проти «царя», фактично й далі демонструють холопську покірність.
Хоча ні! Вони таки дозріли! Відтепер у визначені дні см іливо та рішу че виходитимуть вечорами у двори своїх будинків, аби радикально…
посвітити ліхтариками. Минулими вихідними вже
спробували. Кажуть, «цар» у Кремлі аж трусився
від страху.
Таки «Никогда мы не будем братьями/
Ни по Родине, ни по матери». Не будемо, бо ніколи й не були. n

Т

що у Зеленського є наполеонівські
«Нечи,виключено,
правильніше сказати, лукашенківські плани

чищає інфопростір під себе».
«Хитромудрий план полягає
в тому, щоб замість трьох закритих активно розкручувати
канал «НАШ», — каже Цибулько.
На думку медіаексперта
Отара Довженка, телеканал
Мураєва, на відміну від підсанкційного тріо, демонструє
не ідейну, а «карикатурну проросійськість». Мовляв, різниця
між Медведчуком і Мураєвим
в тому, що останній не хоче повертати Київ у бік Москви.
Відтак, логічно припустити,
на «НАШому» має постати така
собі радянсько-малоросійська
Україна, але без явного крену
в сторону Кремля. Що, між ін-

КОЗАКИ І ХОЛОПИ
«Протести на паузі» — такий заголовок
я побачив днями в одній з українських газет.
Мовляв, російська опозиція згортає свої
акції на період лютих морозів і каже своїм
прибічникам: «Усім дякуємо! Побачимося
десь навесні — бо ну його, мітингувати в таку
холоднечу…»

Дарія КЛИЧ

а думку деяких експертів, проросійський телеканал «НАШ», який належить ексдепутату Опоблоку
Євгену Мураєву і який «прославився» трансляцією пресконференції Путіна, не повторить
долю закритих пропагандистських каналів 112, NewsОne
і ZIK, підконтрольних куму Путіна Віктору Медведчуку.
Зокрема, політолог та письменник Володимир Цибулько
вважає, що «закриттям телеканалів 112, ZІK і NewsOne влада
не тільки і не стільки «бореться» з пропагандою, скільки за-
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»

депутату закрити рахунок.

Фото із сайту novavlada.info.

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.

Тел. 096 40 10 108
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■ Пульс тижня

На скільки років посадять
луцького терориста?
Служба безпеки України завершила досудове
розслідування у кримінальному провадженні
щодо Максима Кривоша, який 21 липня
2020 року захопив в обласному центрі Волині
рейсовий автобус «Краснилівка — Берестечко»
з пасажирами
Іванна ПОЛІЩУК

ід час спецоперації співробітники СБУ спільно
з Нацполіцією звільнили всіх заручників і затримали зловмисника. За матеріалами Служби
безпеки України, він обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:
ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи
пошкодження об’єктів власності), ч. ч. 1 і 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або
вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 280 (примушування
працівника транспорту до невиконання своїх службових
обов’язків), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного
кордону або військовослужбовця).
Слідчі органів безпеки направили до суду матеріали
відповідного кримінального провадження разом з обвинувальним актом. n

П

На Ківерцівщині трактор
чистив сніг і переїхав
людину
Загинув 60-річний чоловік
Тетяна МЕЛЬНИК

рагедія сталася в селі Човниця Ківерцівського
(тепер Луцького) району. Трактор, який розчищав сільську дорогу від снігових заметів, переїхав
60-річного місцевого жителя.
Як повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області, за цим фактом внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другою ст. 286 ККУ. n

Т

3-річний хлопчик наковтався
таблеток: думав, що «Tic Tac»
Стався прикрий інцидент у селі Кургани
Острозького району
Мирослава КОЗЮПА

алюк переплутав таблетки валеріани з цукерками. Батьки самостійно промили хлопчику шлунок, а через 2 години викликали «швидку».
Медики оглянули дитину і надали необхідну допомогу. Госпіталізації він не потребував. n

М

Вистрілив у знайомого
з мисливської рушниці
Пригода трапилася у селі Новокотів Луцького
району
Марина БАЛДИЧ

Під час розпиття спиртного 58-літній місцевий житель вистрелив із мисливської рушниці у знайомого —
42-річного жителя села Звірів, що на Ківерцівщині.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького
районного управління поліції. Зловмисника затримали.
Потерпілого госпіталізували.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України,
інкримінована йому, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Слідство триває. n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n У всіх на вустах

Майже кілометр заметів
пішки серед ночі здолали
медики, щоб прийняти пологи
Як боролися зі стихією на Волині і Рівненщині
Фото інтернет-видання «Буг».

Катерина ЗУБЧУК

«ЛЮДЯМ 4 ДНІ
НЕ МОЖУТЬ У СЕЛА
ДОСТАВИТИ ХЛІБ
І ПРОДУКТИ»

За минулі вихідні зі снігових заметів рятувальники,
інформує пресслужба управління ДСНС у Волинській області, вивільнили 29 автомобілів, з них — 3 «швидких»,
13 вантажівок, 10 легкових
авто та 3 рейсових автобуси (в цій роботі були задіяні
29 одиниць техніки та 72 чоловіки особового складу). Окрім
цього, для розчищення доріг
від щільного снігового покриву
на території Волині було залучено важку інженерну техніку:
шляхопрокладач БАТ-2 та тягач
МАЗ-537 з напівпричепом.
На Волині й аграрії допомогли визволити зі снігового
полону транспортні засоби. Рятувало, зокрема, людей своєю
спецтехнікою сільськогосподарське приватне підприємство «Рать» Луцького району.
Адже на дорозі Коршів — Гать
у снігових заметах застрягло
14 автівок, серед яких і карета «швидкої». Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці
Олександр Лавринюк.
Ще у понеділок у соцмережах можна було почути, як кажуть, «SOS». На не розчищені
від снігу шляхи нарікали жителі села Соснина Іваничівської
громади. Доїхати не можна
було як із Менчичів, так і з Грибовиці.
І на Рожищенщині дорога
Переспа — Забара — Берегове–Літогоща була в снігових заметах. «Шокована тим, що всім
байдуже, як люди живуть…
По пояс снігу, транспорт узагалі не їздить», — повідомляла на своїй фейсбук-сторінці
Lana Loginova. — Староста говорить, що техніка поламана.
Людям 4 дні не можуть у села
доставити хліб, продукти харчування до магазинів…». Що
в цьому нема перебільшення,
стало ясно, коли 15 лютого
у другій половині дня зателефонувала старості Переспівського старостинського округу Віктору Лук’янчуку.
— Стою й чекаю потужну техніку від фірми «Данко».
Знаю, що мене згадують у соцмережах, хоч ніхто не вникає
в те, що йдеться про дорогу
районного підпорядкування.
А вранці наступного дня,
поцікавившись, який же стан
автошляху на Літогощу, почула у відповідь:
— Усе добре. Розчистили.
Вже й автобус шкільний пішов
сьогодні у тому напрямку.
А ще староста сказав, що
старостинський округ, який
він очолює, має 14 сіл. Боротися із цьогорічними снігами непросто. Із вдячністю
відгукнувся про ТзОВ «Вілія»,
яке своєю спецтехнікою без-

Через негоду не одна мандрівка закінчувалася ось так...

коштовно допомагало розчищати шляхи.
На жаль, снігопади з морозами принесли не лише незручності в наше життя — для
декого вони закінчилися трагічно. 15 лютого вранці в селі
Омеляник, що біля Луцька,
одна з місцевих мешканок
знайшла в снігу тіло мертвого чоловіка. Життя обірвалося
через переохолодження. Звичайно, остаточну причину загибелі встановить судмедекспертиза. Двома днями раніше
морозної ночі не повернулася
додому 41-літня мешканка
села Луковичі Павлівської громади на Іваничівщині. Близько
12-ї години її знайшли мертвою. Потерпіла йшла через
поле. Навіть встигла зателе-

Коршів —
« НаГатьдорозі
у снігових
заметах застрягло
14 автівок, серед
яких і карета
«швидкої».

»

фонувати в поліцію й повідомити, що заблукала. До рідної хати залишалося всього
300 метрів… А за інформацією
завідувача відділення реконструктивно-відновної хірургії
китиці Луцької міської клінічної лікарні Романа Трача, тут
семеро пацієнтів із діагнозом
«обмороження».
«В ОСТРОЗЬКОМУ
РАЙОНІ ГРЕЙДЕР
ЗУСТРІЧАЛИ, СТОЯЧИ
НА КОЛІНАХ»

Снігова стихія особливо вирувала на Рівненщині,
де тільки в Рівненському районі близько десяти сіл були
відрізані від зовнішнього світу
внаслідок сильних переметів на автодорогах місцевого
значення. Важким був доїзд
до Білівських Хуторів, Дібрівки та дач села Новоукраїнка
Рівненського і Млинівського
районів. Рятувальники закликали громадян у період
ускладнення погодних умов
утриматися від поїздок влас-

ним транспортом, особливо
у напрямку вищезгаданих
населених пунктів. Адже автомобілі перешкоджали руху
снігоприбиральної техніки. 15 лютого на Рівненщині
в рейс не вийшли 156 шкільних автобусів.
До речі, мешканці Слобідки Острозького району зустріли грейдер, який розчищав
дорогу від снігу, на колінах. Так
вони продемонстрували свою
радість, оскільки не один день
були відрізані від світу.
Не обійшлося і без пригод.
Майже кілометр заметів пішки серед ночі здолали медики,
щоб прийняти пологи. 12 лютого о 2-й годині мама вагітної
зателефонувала на 103, щоб
доньку транспортували до пологового. Автомобіль «швидкої» не зміг доїхати до породіллі в село Дроздинь, що
на Рокитнівщині, тож часу
на роздуми не було.
А близько 8-ї вечора
до офіцера Мирогощанської
громади Віктора Мокрійчука
зателефонував занепокоєний рівнянин. Чоловік повідомив, що їде до 78-літньої
мами, яка проживає у селі
Білоберіжжя Дубенського району і вже два дні не виходить
на зв’язок. Запідозривши недобре, він вирішив заручитися
підтримкою правоохоронців,
котрі одразу вирушили за вказаною адресою. Три кілометри йшли засніженим полем,
підсвічуючи ліхтарем. На цьому пригоди не закінчилися.
Жінку, яка була при свідомості, але не говорила, треба
було доставити в медичний
заклад. Оскільки правоохоронці зрозуміли, що «швидка» сюди не доїде, то взялися
шукати сани. І лише двома
кіньми, бо один не потягнув,
змогли пробратися через
сніги. Пенсіонерку довезли до «швидкої» й передали
медикам. З’ясувалося, що
у жінки стався інсульт. Правоохоронці висловили вдячність
жителям громади, які відгукнулися й запропонували сани
й коней, аби допомогти своїй
односельчанці. n
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n Особливий випадок
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Пожежа знищила оселю
батьків загиблого Героя.
Допоможімо сім’ї!
Фото із сайту wikipedia.org.

Десятого лютого
в селі Волиця, що
на Іваничівщині,
загорівся дерев’яний
житловий будинок.
За викликом на місце
події прибули
працівники 18-ї
Державної пожежнорятувальної частини
селища Іваничі
та місцевої пожежної
охорони села Павлівка

«Почнемо вакцинацію,
ймовірно,
наступного тижня»
Очільник МОЗ Максим Степанов укотре переносить
старт щеплень від COVID-19, адже препарати для
імунопрофілактики коронавірусної інфекції досі в Україну
не надійшли. Чиновники пояснюють це технічними,
логістичними проблемами. А тим часом Національне
антикорупційне бюро почало розслідування за фактами
можливих зловживань під час закупівлі вакцин
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

чора вранці повідомили, що в Україні за добу зафіксували 4 286 нових випадків коронавірусної хвороби,
було госпіталізовано 2 330 осіб,
147 — померло, одужало —
5 927 пацієнтів.
На Волині побільшало
на 117 інфікованих, на Рівненщині — на 139. Антирекорди
реєструють цими днями на Івано-Франківщині, там попередньої доби зареєстрували
646 випадків заражень, у лікарнях бракує ліжок для хворих
із COVID-19. Погіршення ситуації
пояснюють напливом любителів
зимового відпочинку в січні, коли
на гірськолижних курортах було
голці ніде впасти. Тепер місцеві жителі «пожинають плоди»,
а Президент Володимир Зеленський доручив розгорнути додаткові ліжка в районах, оскільки
транспортування пацієнтів у сусідні області неможливе через
сніги.
Серед наших краян антилідерство утримують жителі Ківерцівщини, де останнім часом
виявляють більше хворих, аніж
у Луцьку. Так, учора там зареєстрували 32 нових випадки
COVID-19, в обласному центрі —
26. Непокоїть медиків і стан захворюваності в освітніх закладах
Волині. З початку навчального
року випадки коронавірусної
інфекції зафіксовані у 400 шко-

У

Алла ЛІСОВА

а деякий час завдяки злагодженим діям
вогнеборців загоряння
вдалося локалізувати. Однак полум’я знищило речі
домашнього вжитку, шиферний дах та дерев’яне перекриття, внутрішнє оздоблення стін. Але найгірше
те, що постраждав 59-річний господар оселі Микола
Дармофал, який на той час
був удома. З діагнозом термічний опік обличчя І–ІІ ступенів він госпіталізований
до Іваничівської центральної районної лікарні.
Родичі, друзі, громадськість стурбовані тим,
як допомогти сім’ї, яку спіткало лихо. Адже родина
пережила велике горе —
на війні втратила сина…
Про 23-літнього Сергія
Дармофала найбільше писали сім років тому… Хлопець закінчив школу в селі
Колона, успішно вступив
до Львівського державного університету безпеки
життєдіяльності. Проходив у ЗСУ строкову службу
та заочно навчався. У квітні
2014-го його мобілізували,
був водієм у 51-й (тепер 14та) окремій механізованій
бригаді.
Юнаком гордилися б
батьки, брат, сестра, втішалася б кохана дівчина,
якби… Якби при звільненні
Мар’їнки Донецької області
1 серпня 2014-го його автомобіль ГАЗ-66 не підірвався
на міні. Тоді ж разом із ним
загинули ще п’ятеро наших
бійців. За особисту мужність
і героїзм, виявлені при захисті державного суверенітету
та територіальної цілісності
України, вірність військовій
присязі під час російсько-української війни Сергій
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Сергій Дармофал тепер із небес дякує краянам за допомогу.

Дармофал нагороджений
орденом «За мужність» III
ступеня (посмертно).
Мама загиблого юнака
Сергія Софія Михайлівна
Дармофал, тамуючи біль
і тугу, завжди знаходила
сили, аби на мітингах, днях
вшанування учасників АТО–
ООС сказати зворушливі
рядки не лише про свою
рідну кровинку, а й про інших волинян, яких забрало
небо.

пережила
« Родина
велике горе —
на війні втратила
сина…

»

— Це дуже мужня і сильна жінка, — каже про неї
голова громадської організації «Незламні нововолинці», батько іншого захисника
з Волині, кіборга Володимир Демчук. — І саме вона
на Іваничівщині має очолити
таку, як наша, структуру.
Він спеціально завітав
у редакцію, щоб розповісти про сім’ю Дармофалів
і закликати всіх небайдужих
допомогти коштами на відбудову хати та лікування
батька Героя. Приклад по-

казують самі. Вже зібрали
чималу суму. До благодійництва долучився пастор
Церкви Святої Трійці Християн віри євангельської
Володимир Грицак.
Не залишилася осторонь і Павлівська територіальна громада. Її голова Андрій Сапожник сказав, що
побратими загиблого сина
під керівництвом Сергія
Фітя відразу прибули у Волицю, знайшли матеріали, щоб полагодити дах.
Потрібно ще ремонтувати приміщення всередині. Сім’я наразі проживає
у літній кухні, де нема газу.
В холодну пору там обігрітися складно. Тому необхідно змінювати проєкт,
аби прокласти газопровід.
А це передбачає великі витрати. Як і лікування потерпілого. Тому потрібні значні
кошти.
Пам’ятати тих, хто загинув за наш з вами спокій,
за Україну, — святий обов’язок. І не менший — подати
руку допомоги рідним Героя, які потрапили у скрутне становище. Прохання
до всіх, хто має можливість,
підтримати родину.
Р\р 5167 8032 3957 0653
Приватбанк Дармофал
Софія Михайлівна. n

лах, занедужало понад 1300 осіб
з числа персоналу та більше
500 учнів. Станом на 16 лютого
продовжували хворіти 44 школярі та 72 працівники закладів
освіти.
Обіцяного захисту від
COVID-19 українці поки що не дочекалися. У МОЗ
спочатку планували розпочати вакцинацію з перших днів
лютого, потім — із середини
місяця, а тепер її початок знову
відтермінували. При такій «оперативності» втрачається смисл
імунопрофілактики.
Щодо цієї проблеми існують різні точки зору. Наприклад,
доктор медичних наук, професор, завідувачка відділу вірусних
інфекцій Інституту епідеміології
та інфекційних хвороб Алла Мироненко вважає, що вже більше
половини населення України перехворіло на COVID-19 і є суттєвий прошарок людей, не чутливих до цієї хвороби. Вона радить
не поспішати вакцинуватися
тим, хто має документальне підтвердження, що переніс недугу.
Деякі експерти стверджують,
ніби такий захист — нетривалий.
А шведські вчені, як повідомляють ЗМІ, провели дослідження
і дійшли висновку, що імунітет
проти коронавірусу зберігається
протягом щонайменше дев’яти
місяців після одужання.
Як би там не було, світ вакцинується. А нам і далі щодня кажуть: «Почекайте ще трохи»… n

n Пряма мова
Володимир В’ЯТРОВИЧ, народний депутат від
«Європейської Солідарності», про ухвалення Верховною
Радою важливої Постанови, яка офіційно визнала Революцію
гідності «моментом державотворення»:

«

Нарешті! Парламент 295 голосами ухвалив Постанову до річниці Революції гідності. Маю честь бути одним із її співавторів.
Нарешті спромоглися на чітку політичну оцінку подій, які
сталися сім років тому: «Революція гідності
ності —
один із ключових моментів українського
го
державотворення та виразник національної
льної
раідеї свободи. Герої Небесної сотні — українці та іноземці — віддали життя під часс
Революції гідності, захищаючи ідеали
демократії, відстоюючи права і свободи
людини, європейське майбутнє України.
Пам’ять про їхній героїчний чин є частиною історії національного державотворення».

»

Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
•курчата (бройлер, іспанка, несучка);
•каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий фаворит,
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).
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n Влада і громада
облрад і сплачено 250 тисяч
гривень з прибутку.

Чи треба ходити
на сесію облради людині
із сотні найперспективніших
в Україні?

Фото із сайту voladm.gov.ua.

«НОВА ШКОЛА
У БАГНЮЦІ?»

Голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко (на
фото), отримавши визнання на державному рівні в експертів,
знову прогуляв засідання Волинського парламенту
Чи є зв’язок між великими можливостями губернатора і перспективами краю?

Софія ГАВРИЛЮК

«МІЙ СИН ЗАГИНУВ
НЕ ТІЛЬКИ ЗА ОДНІ
ПІДДУБЦІ»

— За о с о бисту мужність
і геро ї з м, виявлені у захисті
державного суверенітету та територіальної цілісності України,
присво ї т и звання «Почесний
громадянин Волині» посмертно», — працівниця Волинської
обласної ради, яка оголошувала
імена загиблих воїнів, промовила цю фразу 25 довгих разів.
Отрима т и посвідчення
на сцену виходили мами, тати,
дружини, діти… Слухали слова
вдячності, брали документи, букети й ставали один обіч одного, схиливши голови. Навпроти
них — схилений зал…
Серед мам — Алла Писарук
із Під д у бців Луцького району.
Її син Сергій загинув 2014 року
в 28 л і т… До посвідчення, від
якого, як би міг зберегти життя своїй дитині, відцурався би
кожен з батьк ів, як міркувала
жінка, потрібно мати й совісну
громад у : «Дуж е шкода дітей,
наших х л опців . Поки що мало
відчут н о того нормального
ставлення з боку держави. Хіба
наші сини поклали там свої голови, щ о б ми не могли зайти
в луць к у марш рутку й просто
сказат и : «Пос відчення»? Чи
в ту, щ о із Ц умані йде? От мій
особисто син загинув не тільки
за одні Піддубці, а за всю Україну… Завезла одна мама водія
на могилки. Отак треба»…
І ЗНОВУ «ОПТИМІЗАЦІЯ»

Тоді ж, 11 лютого, депутати
Волинської обласної ради прийняли б ю джет області на цей
рік. Сума, якою розпоряджатимуться , стано вить 2 мільярди
400 мільйонів гривень (80% —
видатк и на ос віту й охорону
здоров’я). Варто зазначити, що
наша о б л асть одна з двох
в Україні, які зустріли новий рік
Р Е К Л А М А

без головного фінансового документа, але є причина: депутати працювали над ним дуже
прискіпливо. Тож провели два
бюджет н і слух ання, на яких
аналіз у в али і нформацію начальни к і в про фільних управлінь та керівників комунальних
підприємств. Адже на балансі
облрад и — чи мало соціально значимих об’єктів (заклади
медици н и , о св іти, культури,
спорту) і не бозна-який гаманець. З минулого року область
вийшла і з н ед овиконанням
бюджет у на 30 млн гривень
та з 12 мільйонами кредиторської заборгованості… Мусили мір к у ват и, де, як і скільки
можна зекономити. Бо ж власні

означа є ско ро чення: «У нас
зменшення видатків по професійно-технічній освіті на 10%,
по інших — на 5%, по театрах
теж на 10%… Потрібно буде робити зміни в мережі, тобто заклади оптимізувати, можливо,
зарплату, можливо, штатні розписи, а депутатам — приймати
відповідні рішення». У контексті
оприлюдненої ним інформації,
за якою трансферти від держави (вони становлять 60% нашого бюджету) значно менші від
потреби, іншого виходу нема.
Примір о м , о с в ітня субве нція — 9,9%, а зарплата зросла
на 28%… Проблема з грішми
стосує т ь ся й галузі охо рони
здоров’я.

шкода дітей, наших хлопців. Поки що мало
« Дуже
відчутно того нормального ставлення з боку
держави. Хіба наші сини поклали там свої голови,
щоб ми не могли зайти в луцьку маршрутку й
просто сказати: «Посвідчення»?

»

доходи, які плануються на цей
рік, — 893 млн гривень. Нових
потреб незліченно, а тут «підтискають» обставини — епідемія коронавірусу, що потребує
регуля р н их до даткових в идатків, і загострення «старих»
проблем (приміром, раптовий
обвал стіни Горохівського психоневр о л огі чн ого інтерн ату).
Тож постійна комісія з питань
бюджет у, фі на нсів та ці нової
політики, очолювана Орестом
Маховс ь к им, з апропонува ла
свій п р о єкт, який депут ати й
підтримали. Від розробленого деп а р там ен том фінанс ів
облдержадміністрації він відрізнявся меншими видатками
на освіту й культуру на 5–10%.
Керівник підрозділу ОДА Ігор
Никитюк, коли торкнувся цього моменту, вжив багатозначне
«оптим і з аці я» , що факти чно

Ділячи к ошти, в стінах обласної р ади говорять про
те, що в умовах адміністративної реформи управлінської
й фіна н с ової сили набувають
місцеві територіальні громади.
Тож усе частіше лунає питання
про передачу майна. За рішенням се с і ї, з обласної в комунальну власність Іваничівської
селищної ради передали майновий комплекс Затурцівської
спецшк о л и, що, можливо,
убезпе ч и ть заклад від «оптимізаці ї » . Серед обговорених
при ро з п оділі грошей питань,
критик о в аних депутатами, —
зокрем а те, що не збільшено
суму на підтримку медиків, які
працюю т ь з ковідними хворими, та з ігноровані фермери.
Голова облради Григорій Недопад запропонував повернутися
до аграрної теми під час розпо-

ділу вільних залишків.
ПОЛІТИЧНІ НЮАНСИ:
ХТО ПЕРЕМІГ, ТОЙ І ДІЛИТЬ
«БЮДЖЕТНИЙ ПИРІГ»

В обла с н ій раді на цій сесії
стало відомо про нову фракцію —
«Сила і честь». На чолі — Роман
Карпюк , який у попередньому
скликанні був від «Батьківщини».
У ній — 4 обранці.
На цьо м у ж засіданні виник
емоційний момент щодо бюджетної ко м і с ії, у якій із 10 її членів
половина — з фракції «За майбутнє». У «Євросолідарності» заявили, що повинні мати в цій важливій структурі свого представника, бо другі за чисельністю в раді.
«Ми не хочемо керівних посад,
ми — за свого депутата у бюджетній комісії», — наполягав Віктор
Дудечко.
Крім того, обранці прийняли
9 звер н е нь до державної влади. З-поміж них — щодо відновлення п а сажирського поїзда
«Здолбунів-Ковель-Хелм» (їздив
у 2017–2019 р.р.) та про шахти.
У документі пишуть, щоб влада
не ігнорувала проблеми гірників
та нарешті сформулювала виважену, чітку та законодавчо закріплену позицію щодо подальшого
статус у волинського вугільного
підприємства.
ЗА БУРШТИНОВУ
«КАПУСТУ» ВІДПОВІДАЄ
КАПУСТЮК

Комунп і д приємство «Волиньприродресурс», яке позиціонує себе як єдине комунальне в Україні з видобутку янтарю,
має нового керівника. Це Анатолій К а пустюк, який раніше
був за с т упником колишнього
директ о р а Василя Столяра.
Депута т а м пан Анатолій повідомив, щ о нині на складі підприємства є 3 тонни бурштину
вартістю майже 70 млн гривень.
Продавати його мають на аукціоні 2 6 лютого. Волинській

n У номер!

Луцькому спортсмену вручили
ключі від квартири
Данило Даниленко з 2014-го
представляє нашу область
на змаганнях різного рангу
Олена ВОЛИНЕЦЬ

родженець Черкас, він нині
гордо називає себе лучанином та волинянином.
Легкоатлет уже шість років (відколи переїхав з окупованого Донецька, де тренувався) захищає
спортивну честь Волині на між-

У

народних та національних поєдинках. Неодноразовий чемпіон
та призер різноманітних змагань
відтепер і мешкатиме в обласному центрі. Вчора, інформує сайт
Луцької міськради, керівники
міської та обласної влади вручили йому ордер та ключі від нової
квартири.
Кошти на купівлю житла виділили з міської та обласної казни на умовах співфінансування
50х50. n

Левова частка обранців, які
у формі запитів заявляли про
біди своїх виборців у різних
куточках Волині, не вперше
й, на жаль, не в останнє наголошували, як важливо відремонтувати дороги між селами.
Здавалося, не залишилося
району, де люди не бідкаються
щодо автошляхів. Аварійність,
небажання перевізників нищити свої автобуси, неможливість
добратися до центру громади,
ба навіть більше — новозбудоване серед руїни. Про
це говорив депутат Юрій Ройко: «Дорога «Карпилівка-Цумань-Башлики» не ремонтувалася з часів незалежності.
У Башликах будується
школа і завершення планується вже цього року. Тож
може статися так, що здійсниться найзаповітніша мрія
башличан — мати школу, але
постане вона посеред багнюки й бездоріжжя». Відомо, що
у згаданий навчальний заклад
за президентським проєктом
«Велике будівництво» вкладають 114 мільйонів гривень.
Уявімо, що глава держави
захоче перерізати стрічку,
а до села — не добратися,
хіба велосипедом, як у кіно
«Слуга народу». Якби на сесії
був голова обласної державної
адміністрації Юрій Погуляйко,
то можна було б дізнатись.
Однак він чомусь не прийшов.
Можливо, готується до звіту,
який обіцяв оприлюднити наприкінці січня — на початку
лютого 2021-го (чи, пардон,
якого року пан губернатор
не вказував?). У пресслужбі
адміністрації кажуть, що поки
про готовність голови звітувати не знають, але обов’язково повідомлять, як тільки…
Між тим, «прокотилася» звістка, що Юрій Погуляйко увійшов до сотні перспективних
політиків України. З голів адміністрацій там тільки п’ятеро.
Наш — на 90-й позиції у списку
обраних! То, може, перспективність керівника пов’язана
з його успішністю на теренах
Волині, чого чомусь не помічають депутати облради,
і, як мінімум, дорозі «Цумань–
Башлики» бути? Тим більше
Президент ніяк не відреагував
на повідомлення волинських
депутатів про те, що Погуляйку
во
вони
они н
не
е до
д
довіряють…
віря
ві
р ют
ря
ю ь… n

Відео із сесії — на сайті
VOLYN.COM.UAA

50 тисяч гривень зарплати
отримав за минулий місяць
голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко. У середньому очільники
ОДА в січні заробили 40–52 тисячі
гривень. Найменша зарплата —
трохи більше 20 тис. грн — у виконувачів обов’язків, а
найбільше нараховано голові Луганської
ОДА Сергію Гайдаю
— 86,8 тисячі гривень.

НОВИНИ НАДСТИР’Я

www.volyn.com.ua

n Подробиці для «Волині»
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■ Пульс тижня

Один зі злодіїв вистрибнув у вікно.
Поліцейським довелося стріляти
У Луцьку злапали на гарячому двох справжніх серійних
крадіїв
Фото із сайту pershyj.com.

Зловмисники проникли
в помешкання через
вікно, коли господарів
не було вдома

17 тисяч гривень штрафу заплатить
водій маршрутки, бо віз п’ять
«зайвих» пасажирів
Чоловік каже, що йому доведеться пів року
відкладати усю зарплату, недоїдати або ж взяти
кредит
Тетяна МЕЛЬНИК

нями Волинський апеляційний суд розглянув справу водія маршрутки, який оскаржує рішення Луцького міськрайонного, згідно з яким його оштрафували на 17 тисяч гривень. 68-річного чоловіка судять
за те, що до автобуса, яким він керував, зайшло більш
ніж 22 пасажири. Порушник каже, що попереджав людей. Тих, хто не зайняв сидячих місць, просив вийти. Але
вони не дослухалися до зауважень, бо «всі хочуть їхати».
Ба, більше, за його словами, порахувати попутників під
час руху фактично нема змоги, адже передусім треба
стежити за дорогою.
«Неможливо проконтролювати, і сваритися теж не хочеться. Буває, що батьки з дітьми заходять, малих садять, а самі стоять», — розповів лучанин. Чоловік наголошує, що заплатити таку суму він не має можливості. n

Д

Ольга БУЗУЛУК,
керівник сектору комунікації
ГУНП у Волинській області

овідомлення
про
це правоохоронці отримали 13 лютого, близько опівночі. На місце події негайно спрямували найближчий
наряд роти патрульної служби
поліції особливого призначення «Світязь». У квартирі копи
виявили двох крадіїв.
Одного із порушників відразу затримали в порядку
статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Інший — вистрибнув у вікно
та намагався втекти. Поліцейський біг за зловмисником
близько кілометра. На заклики зупинитись той не зважав,
тому правоохоронець використав зброю та здійснив один
попереджувальний постріл
вгору. Після цього злодія вдалося затримати.
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Встромила кухонний ніж
просто у груди

«Домушники» не встигли нічого винести з житла.

біг
« Поліцейський
за зловмисником
близько
кілометра.

»

Як з’ясувалося, крадії —
34-річні лучани, які раніше вже

n Отак і живемо

Підприємці
перепланували
квартиру,
пошкодивши
опорні конструкції
На порушників поскаржилися
мешканці луцької
багатоповерхівки
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

обласному центрі через нелегальну
добудову сходів та перепланування
квартири в будинку на вулиці Кравчука порушили кримінальне провадження.
Як розповів луцький міський голова
Ігор Поліщук у фейсбуці, до нього неодноразово зверталися мешканці будинку № 34а щодо перетворення однієї
з осель на першому поверсі на комерційне приміщення, незаконну добудову
сходів та втручання в опорні конструкції. Люди бояться, що через подібні дії
може обвалитися будинок.
«Для того, щоб допомогти жителям
та запобігти подальшим втручанням
в конструктивні елементи будівлі, сьогодні від міської ради подали позовну заяву в суд з вимогою скасувати державну
реєстрацію переведення вищевказаної
квартири в комерційний об’єкт та демонтувати незаконно прибудовані сходи… Такі заяви будуть подаватися щодо
усіх інших квартир, перепланування
та переобладнання яких на комерційні
об’єкти відбувається незаконно та шкодить жителям і місту», — підсумував Ігор
Поліщу
ук. n
Поліщук.

В

Більше подій, фото і відео —
на сайті VOLYN.COM.UA

притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.
Нині вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
Їм оголошено про підозру
у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15,
ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Слідство триває. n

n Це цікаво

На яких машинах
їздитиме Ігор Поліщук
та його підлеглі
За посадовими особами Луцької
міськради закріпили службові автомобілі
Леонід ОЛІЙНИК

Подробиці інциденту у Луцьку встановлюють
правоохоронці
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

обласному центрі жінка завдала 49-річному волинянину тяжке тілесне ушкодження. Поліцейські
з’ясували, що співмешканці розпивали алкоголь
вдома. Під час застілля між ними виник конфлікт. У результаті сварки зловмисниця встромила кухонний ніж
чоловіку в груди.
Пораненого доставили у приймальне відділення
Луцької міської клінічної лікарні. Там медики невідкладно
надали йому допомогу. Лучанку правоохоронці затримали та оголосили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке
тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Санкція статті передбачає позбавлення волі
на строк від п’яти до восьми років. Триває слідство. n
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Працівників Луцького палацу
культури «підкосив» коронавірус
У закладі довелося скасувати концерти
Леонід ОЛІЙНИК

чільник громади Ігор Поліщук та його помічник Артур Стернійчук зможуть користуватися Skoda Rapid 2008 року випуску.
Таким же авто пересуватиметься заступниця
міського голови Ірина Чебелюк. Chevrolet Aveo
2008 року кермуватиме секретар міськради
Юрій Безпятко. Легковик Chevrolet Lacetti закріпили за заступником міського голови, керуючим справами виконкому Юpiєм Вербичем.
Також автомобілями «ДЕО-Ланос» 2008 року
випуску зможуть користуватися старости Марія Якубовська, Валерій Боярський, 2006 року
– Галина Матвіюк, 2007-го – Олександр Гурський. Староста Валерій Войнаровський отримав службовий ЗАЗ-DAEWOO 2004 року. Про це
йдеться у відповідному розпорядженні міського
голови Ігоря Поліщука. Автотранспорт посадовці повинні використовувати тільки для поїздок,
пов’язаних зі службовою діяльністю. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди водій зобов’язаний негайно доповісти начальнику господарсько-технічного відділу про її причини та
умови. n
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Фото із сайту volyn.com.ua.

алац культури нашого міста впродовж двох тижнів не проводитиме масових заходів. Вимушена
перерва в роботі виникла через спалах COVID-19
серед працівників. Приміщення установи тимчасово зачинене. Таке рішення ухвалила міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Керівництво закладу запевнило, що уже придбані
квитки залишаться дійсними. Запланований тут раніше концерт «Музика любові» за участі академічного
камерного оркестру «Кантабіле» та солістів філармонії
– народного артиста України Василя Чепелюка, Соломії
Денисюк, Юлії Єфімчук перенесений на 28 лютого. n
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Чоловіка, який обгорів у власній
оселі, не врятували
За життя 59-річного лучанина боролись лікарі,
але травми виявилися смертельними
Тетяна МЕЛЬНИК

лютого до служби «101» від чергового Луцького відділу Національної поліції надійшла інформація, що
під час пожежі у багатоквартирному будинку на вулиці Гулака-Артемовського постраждав громадянин
1962 року народження.
Чоловіка в тяжкому стані доправили до міської клінічної лікарні в реанімаційне відділення. Він отримав 35%
глибоких опіків, зокрема дихальних шляхів. Травми були
не сумісними із життям. Лучанин цього ж дня помер.
Як розповіли в обласному управлінні ДСНС, ймовірна
причина пожежі — необережне поводження з вогнем.
На місце лиха рятувальних підрозділів не викликали. n

7
У декларації луцького
мера, поданій
у 2020 році, особистих
авто не вказано.
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n Репортаж із глибинки

n Пульс тижня

Фото Катерини ЗУБЧУК.

У в’язнів колонії знайшли
телефони, алкоголь та гострі
предмети
Органи Волинської обласної прокуратури
тримають на постійному контролі додержання
режимних вимог в установах покарання
Наталка МУРАХЕВИЧ

нями прокурори Маневицької місцевої прокуратури разом із оперативними працівниками Маневицької виправної колонії № 4 провели вибірковий
обхід відділень, де відбувають покарання засуджені.
Вони вилучили заборонені для користування в’язнями
речі — мобільні телефони, спиртовмісні речовини, колюче-ріжучі предмети. n
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Вогонь забрав життя
Біда сталася уночі 14 лютого
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

іло чоловіка виявили рятувальники під час гасіння
пожежі у дерев’яному будинку в селі Сошичне Камінь-Каширського району. Загоряння ліквідували
працівники 8-ї Держаної пожежно-рятувальної частини
райцентру та працівники місцевої пожежної команди
села Сошичне. Ймовірно, пожежа трапилася внаслідок
необережного поводження з вогнем під час куріння.
Загалом минулого тижня вогонь забрав життя трьох
волинян. Загинула 82-літня жінка з Луцька та 74-річний
чоловік із Ковеля. n
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«Посмакувати сіном
приходять кози, кабани,
інколи лосі»
Без підгодівлі
лісовим
мешканцям зараз
ніяк не обійтися.
Під товстою
ковдрою снігу вони
не в змозі знайти
бодай якийсь харч.
Тож на допомогу
тваринам, зокрема
на Любешівщині,
прийшли
працівники
Національного
природного парку
«Прип’ять —
Стохід»
Катерина ЗУБЧУК

Фото із сайту НПП «Прип’ять–Стохід».

Біля годівниці із запашним
сіном – працівник Ветлівського
природоохоронного науководослідного відділення Віталій Кузьмич.

годівниці, до яких навідуються звірі, вони постійно
закладають пахуче сіно, солонці, заповнені сіллю,
розвішують заздалегіть заготовлені кормові віники, розсипають жолуді…
— Незважаючи на те, що до календарної весни лишилося десять днів, цьогорічна зима ще міцно тримає
свої позиції, — сказав у телефонній розмові старший
науковий співробітник Національного природного парку «Прип’ять — Стохід» Юрій Корх. — Тож до підгодівлі
лісових мешканців долучилися працівники усіх чотирьох наших природоохоронних науково-дослідних відділень — Любешівського, Ветлівського, Люб’язького
та Великоглушанського. Дбаємо ми взимку про тварин
незалежно від погодних умов. А тим більш, коли такі сніги з морозами, які приніс нинішній лютий. Про те, аби
мати що покласти в годівниці, дбаємо заздалегідь. В усіх
чотирьох наших природоохоронних науково-дослідних
відділеннях вдосталь заготовлено сіна, кормових віників, жолудів.
Хто ж підтягується до майданчиків, де для тварин
влаштовані «їдальні»? З приводу цього Юрій Корх сказав:
— Посмакувати сіном в основному приходять кози,
кабани, інколи лосі. А ось до солонців навіть зайці навідуються.
Нинішньої зими, як і зазвичай, працівники природоохоронного об’єкту проводять облік лісових мешканців.
Поки що, за словами Юрія Корха, остаточних підрахунків
ще нема, але уже можна сказати, що популяція диких
кабанів збільшилася. n
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Давно Прип’ять не вкривалась льодом.

Ольгу і Петра Шматів, які вже в літах, виручають діти.

Старики, загублені в снігах
на краю волинської землі
Закінчення. Початок на с. 1, 24
Катерина ЗУБЧУК

«У НИХ ДІТИ Є — ВОНИ БІДИ
НЕ МАЮТЬ»

На прощання Марія Труш
розповіла, що у Сваловичах зимує десь зо п’ять самотніх жінок.
А є й подружня пара уже престаріла (якраз по сусідству з нею —
обійстя Ольги та Петра Шматів).
Правда, стосовно них Марія Микитівна додала: «У них діти є —
вони біди не мають». Про те, що,
якби не діти, то не знати як жилося б на старості, говорили при
зустрічі Ольга Іванівна та Петро
Тимофійович. Обоє місцеві. Як
женилися, то наречена була зовсім юна, — сімнадцять літ мала,
а наречений на десять років від
неї старший. Троє дітей виростили — дочку й два сини, які живуть
зараз у Любешові.
— Ото діти й дров понавозили — слава Богу є чим топити
в грубці та в печі, — каже жінка. — Дбають про нас, бо ми вже
нікудишні. Мені 72-й рік іде, ще й
онкохворобу маю, чоловікові —
82-й. Він уже ледь через хату перейде, і то, тримаючись за ліжко.
А колись, який то гарний був!
Довго не старів, то тепер подався сильно…
Раз Шмати нездужають,
то й допомога лікарів потрібна.
А у Сваловичах давно медпункту
нема. То до кого звертаються?
На це запитання Ольга Іванівна
говорить:
— Ясно, що до дітей. Вони й
виручають нас. Як треба до лікаря, то приїдуть і заберуть.
А нє, то ліків привезуть. Уже знають, що нам треба.
Хотілося зробити знімок
на засніженій вулиці, наприклад,
біля тих дров, яких діти надбали.
— Ні, дорогенька. В таку погоду не піду. Вже як край треба
вийти, то мушу, але без кульби
не обходжуся, бо можу впасти.
Але ж тих заготовлених дров
до хати хтось має наносити,
як і води з криниці? Коли про
це зайшла мова, Ольга Іванівна
з вдячністю розповіла про приїжджого чоловіка Ігоря, який неподалік від них побудував собі
хатину:
— Із Вінниччини він чи
то із Хмельниччини. Розпові-

Хто зимує у Сваловичах, то мусить
запастися дровами. Про те, що не всім
це під силу, свідчать замки на дверях
стареньких хат.

дав, що лікарі порадили йому
клімат поміняти — поселитися
там, де хвоя росте. А в нас її багато. Так і зробив. Він самотній.
Прийде до нас, я його покормлю,
а він дров наносить, води. Виручаємо одне одного.
«ПРОШУ ГОСПОДА,
ЩОБ ХОЧ НА ТОМУ
СВІТІ В ПЕКЛО
НЕ ПОПАСТИ, БО ТУТ УЖЕ
НАСТРАЖДАЛАСЯ»

Про те, як то жити, коли ти
в старості зовсім самотня, розповідала ще одна сваловичанка —
Софія Труш, до якої прийшла.
На стук у двері ніхто не відповідає. Прочиняю. Заходжу. На кухні — нікого, але тепло. Значить,
у грубці вже пропалено. Госпо-

по правді,
« Якщо
то не вельми заміж
брали таких сиріт
нещасних, як я.
Сватали дівчат,
у яких були батьки,
щоб і поміч була від
них. Сироти нікому
не потрібні.

»

диню знаходжу в кімнаті. Лежить
вона на ліжку, скрутившись під
одіялом калачиком. З перших
слів ясно, що не захворіла —
просто так тепліше. Та й нащо чи
до кого їй вставати? Почувши, що
я — з газети, жінка охоче розповідає про своє життя. Виявляється,
вона ніколи не мала сім’ї — ні чоловіка, ні дітей. Думаю, це ж їй

і поговорити нема з ким. Хіба послухати, як муркоче розкішний сірий кіт — єдина жива душа в хаті.
— Так і мучуся, дитино… Ще й
Бог літ багато дав. Мені вже 84, —
каже Софія Григорівна. — Прошу
Господа, щоб хоч на тому світі
в пекло не попасти, бо тут уже
настраждалася. Молюся день
і ніч. А як сонечко в хату загляне й
видніше стане, то Біблію читаю…
Не втримуюсь, щоб не запитати, чи було так, що по-іншому
могло скластися життя, і тоді
не була б самотньою? Софія Григорівна говорить на це:
— Ой, дитино, ходили хлопці. Один, може, й узяв би за жінку, але він пив. Побоялася йти
за такого. А якщо по правді,
то не вельми заміж брали таких
сиріт нещасних, як я. Сватали дівчат, у яких були батьки, щоб і поміч була від них. Сироти нікому
не потрібні. А мій батько з війни
не вернувся.
Тридцять сім років тому померла мати — з того часу жінка
зовсім сама. Ото Анатолій Шкльода зайде, який опікується
нею як соціальний працівник, чи
в добру погоду з сусідами перемовиться. А ще дуже тепло відгукується старенька про Івана
Матейчика із Хоцуня, який раз
на тиждень привозить у Сваловичі продукти:
— Такий вже добрий чоловік.
Він мені і таблетки, як треба, доставить. Коли б не попросила —
не відмовить.
Попрощавшись, іду з хати.
Мене проводжають добрі очі самотньої жінки і котика, що пригрівся в неї на руках. n
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n «Геть московського попа!»

У ЦЕРКВІ, ДЕ БАТЮШКА ПРИВІТАВ
ПУТІНА З ДНЕМ АНГЕЛА,
ПРОВЕЛИ ПЕРШУ ЛІТУРГІЮ УКРАЇНСЬКОЮ
Більше 90% людей підтримали вихід із Московського
патріархату і приєднання до Православної церкви України
Фото із сайту bug.org.ua.

Олена КУЧМА

Га л и н і в ц і В о л о д и мир-Волинського району священник Олексій
Шаран привітав у фейсбуці
президента Росії з днем ангела і побажав «добра на многая
и благая лета».
Щойно інформація про
цей сердечний пост облетіла місцеві ЗМІ і отримала
вкрай негативну реакцію від
галинівчан, отець Олексій
написав у соцмережі, що
володаря Кремля згадав
ненароком: «Оскільки добре
не розбираюся в смартфонах та фейсбуці, то помилково в розсилку потрапив
президент РФ». А потім батюшка припустив, що хтось
отримав доступ до його
профілю: «Я кажу, що Путіна не вітав. Хто це зробив?
Чи зламав сторінку мою —
я не знаю. Тільки можу здогадуватися».
Однак таке пояснення
не задовольнило місцевих мешканців, тож вони
повісили на церкву новий
замок. Не обійшлося без
втручання поліції, громадських зборів і протестів.
Згодом Олексія Шарана
таки відсторонили від виконання обов’язків.

У

■ Пульс тижня

Дівчина займалася
шахрайством
Від дій зловмисниці постраждали жителі різних
регіонів України
Олена КУЧМА

-річна уродженка Володимира-Волинського під
приводом продажу побутової хімії через соціальну
мережу отримувала гроші на картку у якості передоплати. Однак ніякого товару потерпілі не отримували.
Поліцейські встановили причетність жінки до вчинення понад 10-ти таких випадків.
За цим фактом триває досудове розслідування. Тепер їй загрожує до восьми років позбавлення волі. n
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Зловмисницю судили
Сергій ВИШЕНЬКА
Церковні таїнства у храмі відтепер звершуються рідною мовою.

13 лютого у храмі провели
перше богослужіння українською після переходу до ПЦУ

повинні молитися
« Ми
на тій мові, якою
розмовляємо. Мовою
тієї країни, на чиїй
землі живемо.

»

та офіційної реєстрації нової
релігійної громади. Тоді ж
до церкви завітав єпископ

Володимир-Волинський і Турійський Матфей (Шевчук).
Він привітав вірян із важливим кроком — приєднанням
до Православної церкви України: «Ми повинні молитися
на тій мові, якою розмовляємо. Мовою тієї країни, на чиїй
землі живемо».
Селяни-активісти, які нещодавно у Волинській обласній державній адміністрації
добивалися права реєстрації
їхньої релігійної громади, отримали почесні грамоти від
єпархії. n

n На часі

12-річний учень
із Зимненської школиліцею написав книгу

У Нововолинську
розширять
і вдосконалять ЦНАП

У виданні йдеться про хлопчика супергероя
Антон навчається
в Зимненській школі-ліцеї І–ІІІ ступенів. Захоплюється комп’ютерною графікою та програмуванням, пробує
створювати сайти та відеоігри, вивчає іноземні
мови. n

ікаві та захоплюючі
історії Антон Чорний почав писати
ще в шестирічному віці.
Головний герой його оповідей — Лен-супермен.
Як розповіла в соцмережі
мама школяра Лілія Чорна, син мріяв опублікуваСвою книгу Антон продає.
ти написане,
е, тож батьки
вирішили йому
ому в цьому
допомогти. Мама систематизувала історії й відправила у видавництво,
і вже на день
нь народження автор тримав
имав у руках
новеньке видання.
дання. Тепер
Фото Лілії ЧОРНОЇ.
Лілія Чорна
на
закликає поотенційних чиитачів: «Гортайте, там
весело
і страшно!
А взагалі
дотепно
та цікаво!
Сучасна
о
fairy tail про
го
дивовижного
хлопчика».

Ц
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Жінка вкрала велосипед,
бо не мала грошей,
щоб доїхати додому

n З дебютом!

Олена КАЛЕНЮК

18 лютого 2021 Четвер

За інноваціями їздили
до Рівного, де ця робота
організована найкраще
в Україні
Роксолана ВИШНЕВИЧ

обласному центрі позитивний досвід переймали заступниця нововолинського
міського голови Юлія Лефтер,
керівник місцевого ЦНАПу Алла
Ковальчук, головний спеціаліст
відділу інформаційної політики,
комунікації та програмного забезпечення міськвиконкому Сергій Савчак та депутат міської ради
Олег Попков.
Колеги з Рівного наголосили, що основним завданням працівників ЦНАПу є надання послуг
якісно, швидко і ввічливо. Важливий показник ефективної роботи — відсутність черг. Насамперед
варто створити реєстр Нововолинської територіальної громади.
Це дасть можливість скоротити
час для видачі довідки про реєстрацію, зареєструвати чи зняти
з реєстрації мешканців. У Рівному
це займає не більше 5 хвилин.
До слова, персонал Рівненського ЦНАПу регулярно проходить спеціальне навчання з обслуговування і спілкування з клієнтами. n

В

ночі 25 вересня мешканка П’ятикор Володимир-Волинського району викрала велосипед вартістю майже 2 тисячі гривень. Про це йдеться у вироку суду.
Обвинувачена пояснила, що вона йшла з рідного села у Риковичі. Коли побачила на території чужого
дому ровер, вирішила «позичити», бо не мала грошей
на автобус. Під час судового засідання жінка попросила
вибачення у потерпілого. Їй призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробувальним
терміном один рік. n

У

Чоловіка обікрали у магазині
Відкрито кримінальне провадження
Олена КУЧМА

лютого до поліції звернувся 43-літній житель
Володимира-Волинського та повідомив, що
залишив у камері схову магазину рюкзак
із продуктами, а коли повернувся, речей не було.
Поліція з’ясувала, що сума збитків становила тисячу
гривень.
У ході слідства виявилося, що крадіжку вчинив 16-річний юнак, підібравши відповідний ключ. Минулого року
хлопця вже притягували до кримінальної відповідальності за подібний злочин. n
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Красуня вийшла на подіум
«Ukrainian Fashion Week»
Раніше модель із Нововолинська Діана Шабас
(на фото) представляла нашу країну на світовому
конкурсі краси й здобула титул «Міс Україна
Земля-2019»
Олена КУЧМА

родженка шахтарського міста взяла участь
в одному із показів тижня моди «Ukrainian
Fashion Week No Season 2021», який проходив
иєві минулого тижня.
у Києві
Як передає інтернет-видання «Буг»,
дівчина
ч ина дефілювала
в спокусливих
покусливих сукняхх
на представленні
ої колекнової
ції відомого бренду
er. УкраLallier.
ький тиждень
їнський
ди проходить двічі на рік
моди
та повністю відповідає
народним стандартам.
міжнародним
ого разу подія вперше
Цього
Фото із сайту bug.org.ua.
булась онлайн. n
відбулась

У

n Рости здоровою!

Фото Володимира СЕЛЮКА.
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n Актуальний репортаж

Чи не пішов туберкульоз
із лікарняних палат у «підпілля»?
У професора Олександра Романюка на Волині є десятки таких
«похресників», як ця маленька пацієнтка.

Настуня вчора
народилася вдруге
У Волинському обласному територіальному
медичному об’єднанні захисту материнства і
дитинства прооперували крихітну пацієнтку,
яка поспішила з’явитись на світ 960-грамовою
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

дівчинки була відкрита артеріальна протока,
обійтися медикаментозним лікуванням не вдалося, тож за справу взялися хірурги. Рятувати
серденько «дюймовочки» прибув із Київського центру
дитячої кардіології та кардіохірургії професор Олександр Романюк, із яким упродовж 20 років тісно співпрацюють волинські лікарі.
Цього разу він оперував разом із нашими досвідченими хірургами Валентином Мартинюком та Воло-

У

випадок був дуже складним,
« Хоча
втручання провели за годину.

»

димиром Селюком. Хоча випадок був дуже складним,
втручання провели за годину. Вболівав за маленьку
Настуню весь колектив об’єднання на чолі з генеральним директором Іриною Горавською. Далі її виходжуватимуть працівники відділення анестезіології.
Як розповів Микола Гнатів, медичний директор із
неонатології, завдяки професорові Романюку з 2009
року вдалося прооперувати понад два десятки передчасно народжених маленьких волинян із такою ж
патологією.
До речі, 10 літ тому ми розповідали про подібне
хірургічне втручання, проведене ще крихітнішій дитині, яка з’явилася на світ 530-грамовою. Нині Юля
Неділько вже школярка. n

n Їжа — ліки

Замість цукерок —
вітамінні ласощі
Не тільки дітям, а й дорослим (навіть мужнім
і сильним чоловікам) хочеться іноді «підсолодити»
настрій чимось смачненьким. Рука мимоволі
тягнеться до вазочки з магазинними ласощами.
Але вони, як відомо, містять чимало шкідливих
складників — трансжири, підсилювачі смаку,
ароматизатори тощо
Марія КАЩУК

об не ризикувати здоров’ям рідних, я готую цілющу вітамінну пасту і домашні цукерки. Знадобиться по 250 г родзинок (без кісточок), чорносливу,
кураги, інжиру, меду, одна склянка ядер волоських горіхів,
1 лимон.
Сухофрукти замочити у кип’яченій воді, промити, висушити. Лимон ошпарити окропом, нарізати скибочками,
дістати кісточки. Усе змолоти, додати подрібнені горіхи. Залити медом, перемішати. Вживати готову пасту бажано натщесерце по 1 ст. ложці та перед кожним прийомом їжі (дітям
по 1 ч. л. двічі на день). Вона зміцнює захисні сили організму,
поповнює запас енергії й сил. Для малечі можна робити цукерки і з додаванням домашніх сушених яблук та груш. n

Щ

У Волинському обласному фтизіопульмонологічному медичному центрі нині в стаціонарі перебуває
всього 84 пацієнти. А ще 4 роки тому зимової пори тут їх було понад 400. Завжди після Різдвяних
свят у лікувальному закладі починалися «жнива»: зверталися по допомогу знеможені чоловікизаробітчани, холод приганяв безхатьків із сухотами, виявляли сімейні вогнища недуги… Зараз, якщо
вірити статистиці, рівень захворюваності різко знизився. Але таке благополуччя виглядає мнимим
Фото Олександра ФІЛЮКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

КОРОНАВІРУС ВІДВОЛІК
УВАГУ ВІД ПАЛИЧКИ КОХА

За даними ВООЗ, близько 23% випадків туберкульозу
в Україні не виявляють (за оцінками експертів, майже 30%).
Так було у попередні роки.
Нині ж цей відсоток став ще вищим: пандемія COVID-19 «перетягнула» на себе і ресурси,
і зусилля медиків, а карантинні
обмеження не давали людям
змоги відвідувати лікарів і вчасно обстежуватися.
Не менш серйозним випробуванням стало й реформування мережі протитуберкульозних закладів: різка оптимізація
служби, зміна підходів до лікування хворих. Тепер уся робота
з надання допомоги потерпілим
від палички Коха зосереджена
у стінах однієї лікарні, що на вулиці Львівській у Луцьку. Нині
тут нова вивіска — «Волинський фтизіопульмонологічний
центр».
Така ситуація не тільки
на Волині. В усіх областях водночас закрили чимало лікувальних і санаторних закладів фтизіатричного профілю. Але у нас
цю роботу розпочали активніше
і раніше, ніж в інших регіонах.
— Я розумів, що утримувати
громіздку й неефективну систему не раціонально. Краще подбати про поліпшення умов, сучасне обладнання, забезпечення вимог інфекційного контролю
в єдиному центрі. І це було правильне рішення. Ми провели
оптимізацію, із 435 працівників у нас залишилося 197, але
на функціонування закладу
і якість лікування це не вплинуло, — розповідав генеральний
директор Волинського фтизіопульмонологічного медичного
центру Іван Нискогуз, показуючи, що вдалося зробити колективу за минулий рік.
Новим ліфтом, без якого тут
бідували десятиліттями, піднімаємося у відділення. Головне,
на чому акцентують увагу і хворі, й персонал: тепер тут менша загроза внутрілікарняного
зараження, пацієнти із мультирезистентною (стійкою до ліків)
формою, «свіжовиявлені», «паліативні» (невиліковні) та інші
категорії недужих не «перетинаються», перебувають ізольо-

Черговий «мозковий штурм» генеральний директор Іван Низкогуз проводить із головною медичною сестрою
Галиною Мельник, медичним директором Наталією Чурсіною та завідувачкою відділення амбулаторного
лікування Еліною Драчинською.

службу
« Фтизіатричну
на місцях згорнули.
А у працівників
первинної ланки
медицини до боротьби
з туберкульозом руки
не завжди доходять
та й досвіду
ще нема.

»

вано. Ми оглядаємо «зелену
зону» з окремим входом для
працівників: тут переодягаються, оформляють «історії
хвороб»… Нам демонструють
нещодавно облаштовану актову залу і кабінети для занять,
де мають проводити навчання.
Ну а спеціалізоване відділення
для ув’язнених із туберкульозом, де передбачено й окрему
кімнату для охорони, і безпеку
та комфорт для пацієнтів, нагадує лікарню у Феофанії.
На черзі — ремонт четвертого поверху, який зараз стоїть
пусткою. Адміністрація центру
розраховує на допомогу з обласного бюджету, але шукає
і внутрішні резерви.
— Рахуємо кожну гривню,
ощадливо використовуємо
енергоносії. І гроші, які зекономили, скоротивши більш як удвічі кількість працівників, не проїли. Придбали нове УЗД-обладнання, купуємо сучасний
рентген апарат, відеобронхоскоп. Навесні, коли стартував
другий етап медичної реформи,

У хірургічному відділенні порядкують старша медична сестра
Вікторія Моклиця та медсестра Аліна Коржановська.

була складна ситуація з виплатою зарплат, колектив навіть
до Президента звертався. Нині
боргів з оплати праці нема, хоча
у завтрашньому дні важко бути
впевненим: невідомо, скільки
коштів із квітня виділятиме нам
НСЗУ, — каже Іван Нискогуз.
ВИПИВ ТАБЛЕТКИ
І НАДІСЛАВ ВІДЕОЗВІТ…

У 2017-му на обліку у фтизіатрів перебувало 890 волинян,
торік кількість зареєстрованих
хворих зменшилася до 440. Частину людей вилікували, частину врятувати не вдалося, а головне — ніхто не знає відповіді
на запитання, скільки потерпілих від палички Коха не потра-

пило в поле зору медиків.
Фтизіатричну службу на місцях згорнули. А у працівників
первинної ланки медицини
до боротьби з туберкульозом
руки не завжди доходять та й
досвіду ще нема.
— Ми просимо сімейних
лікарів пропонувати людям
спеціально розроблену анкету, якщо на 10 поставлених запитань є 2 позитивні відповіді,
значить, потрібне обстеження.
Але навіть така елементарна
робота не проводиться, не кажучи вже про забір мокротиння
від осіб із підозрою на туберкульоз. Наприклад, у Луцьку
торік сімейні лікарі не виявили
жодного хворого нашого про-

філю. А от із центром первинної
медичної допомоги у Локачах
вдалося налагодити співпрацю.
Якби скрізь так, то було б менше
важких, запущених випадків, —
з уболіванням говорить Наталія
Чурсіна, медичний директор
фтизіопульмонологічного центру.
Змінилися й критерії відбору для госпіталізації, і терміни
лікування у стаціонарі. Тепер
в Україні діють правила, розроблені згідно з рекомендаціями
ВООЗ. Якщо раніше пацієнти
перебували у протитуберкульозних закладах місяцями
і навіть роками, то нині прийнято вважати, що знебацилити їх
можна за два-три тижні, а надавати хворим допомогу доцільніше амбулаторно.
Чи виправданий такий підхід
у наших умовах? Не секрет, що
часто паличка Коха вибирає
своїх жертв серед соціально неблагополучних верств — людей
з алкогольною залежністю, безхатьків, колишніх засуджених,
наркоманів, ВІЛ-інфікованих.
Змусити багатьох із них відповідально ставитися до лікування
навіть в умовах стаціонару нелегко, а пити таблетки вдома —
і поготів, тим більше, що у декого
з хворих нема даху над головою
й засобів для існування.
У Луцьку таких беруть під
опіку патронажні медсестри,
які працюють у фтизіопульмонологічному центрі. Їхнє завдання — «покласти ліки підопічним
у рот». Беруть на свої плечі ці
обов’язки і працівники Червоного Хреста, і громадські організації, але зрозуміло, що домогтися стовідсотково ретельного
виконання призначень не завжди можливо.
— Сьогодні у нашому розпорядженні є найсучасніші
препарати від туберкульозу, які
хворі одержують безкоштовно.
Заклад підписав угоди з Центром громадського здоров’я
та з Інститутом фтизіатрії й пульмонології щодо запровадження
коротких схем лікування: якщо
раніше пацієнт із мультирезистентною формою захворювання мусив приймати таблетки
два роки, то нині цей термін
зменшується до 9 місяців. Але
головна вимога — пунктуальність і дисципліна. Якщо процес не контролювати, є загроза
того, що розвинеться стійкість
до препаратів і ми матимемо
такі форми туберкульозу, від
яких не буде порятунку, — застерігає Наталія Чурсіна.
На жаль, підстави для тривоги очевидні. Далеко не всі хворі
готові виконувати вимогу: випив
таблетки — надіслав відеозвіт.
Не завжди вдається забезпечити ефективний супровід. А чіткої
вертикалі, згідно з якою недужого можна було б передати «з
рук у руки» не існує.
Тому й нема нині причин
радіти поліпшенню показників,
адже можна припустити, що
туберкульоз пішов у «підпілля»,
а це з часом зробить його значно небезпечнішим. n

n Запитайте фахівця

«І старий батько страждає,
і я з ним мордуюся…»
Життя багатьох сімей, де є хворі
з психічними і розумовими розладами,
перетворюється на муку. Не завжди
родичі можуть забезпечити їм належний
догляд, лікування, не всі знають,
до кого звертатися по допомогу. Про
особливості однієї з недуг, що часто
розвивається з віком, бесідуємо
з Ігорем МОЧАРСЬКИМ, завідувачем
поліклінічного відділення Волинської
обласної психлікарні, авторитетним
фахівцем із понад 30-річним стажем

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЧОМУ НЕ ВСІМ ЩАСТИТЬ НА СХИЛІ ЛІТ
ЗБЕРЕГТИ СВІТЛИЙ РОЗУМ?

— Ось лист від нашої читачки з Ковельського району: «Сімейна лікарка поставила
моєму татові діагноз «деменція» і сказала, що медицина нічим не може допомогти. Невже нема ліків для таких хворих?
А то і 90-літній батько страждає, нікого
не впізнає, не спить, постійно поривається кудись іти, і я з ним мордуюся… Чому
з людьми стається така біда?! І як нам
бути?» — запитує жінка.
— Є такий афоризм: «Мудрість приходить
разом зі старістю, але інколи старість приходить
сама». На жаль, із віком людей обсідають проблеми зі здоров’ям, серед яких і недоумство,
або деменція. Це — глибока, стійка розумова
деградація, викликана руйнуванням тканин головного мозку. Старість не є її самостійною причиною, однак саме в поважному віці виникають
десятки захворювань, котрі можуть призводити до недоумства. Найчастіше (70%) — це так
звані нейродегенеративні недуги, найвідоміша
з них — хвороба Альцгеймера. Розвиваються
вони поступово. На судинні захворювання мозку (артеріальні гіпертензії, атеросклероз та інші)
припадає близько 20% деменцій, переважно
з гострим початком після інсульту.
— Будь-яка недуга краще піддається лікуванню на ранній стадії. Як же вчасно розпізнати початок деменції?
— Поступовий її розвиток малопомітний
як для самого хворого, так і для оточуючих. Забудькуватість, сповільненість, зниження повсякденної активності, зацікавленості у спілкуванні,
деяка неохайність зазвичай списуються на вік,
фізичну кволість. У звичній обстановці людина довго може зберігати побутову адаптацію.
Неспроможність виявляється при різкій зміні
ситуації, якщо раптово змінюється обстановка (переїзд, смерть члена сім’ї, госпіталізація
з якогось приводу), коли необхідно швидко приймати відповідальні рішення. Тоді виникає розгубленість, тривога, безсоння, втрачається орієнтація, людина здатна на безглузді вчинки. Розлад часто може бути викликаний і погіршенням
тілесного здоров’я (підвищення артеріального
тиску чи рівня цукру в крові, знерухомлення і біль
через перелом кінцівки тощо). Через певний час
поведінка нібито нормалізується, але будь-який
стрес може спровокувати нове погіршення.
— Отже, ігнорувати перші тривожні «дзвіночки» не можна, навіть якщо хворобливі
прояви нетривалі або ж виникають час від
часу?
— Поява таких станів є підставою для психіатричної діагностики і лікування. Це може бути
початкова стадія деменції, так званий «легкий
когнітивний розлад» із періодичними ускладненнями. Крім того, є багато інших причин значного,
але тимчасового погіршення розумової діяльності: депресії, хронічні закрепи або біль, неконтрольовані артеріальний тиск чи рівень цукру в крові, різні ліки. Розібратись у причині має
сімейний лікар або психіатр, хоча це й непросто.
НА ЖАЛЬ, ЧУДОДІЙНИХ ТАБЛЕТОК
НЕ ІСНУЄ

— Як правило, люди б’ють на сполох уже
тоді, коли життя поруч із хворим стає нестерпним. У яких випадках ставлять діагноз
«деменція»?
— Основні ознаки — зниження здатності
орієнтуватися в часі (дата, година), місцезнаходженні, проблеми з власною самоідентифікацією (важко назвати вік). Також є труднощі
у впізнаванні близьких, втрата побутових навичок і можливості самостійно давати собі раду.

Лікар-психіатр Ігор Мочарський має чималий досвід
лікування хворих із деменцією.

Нерідко людина наче «живе в минулому», сприймаючи оточуючих за колишніх співробітників чи
покійних родичів, втрачає навички охайності,
вийшовши з квартири або за ворота, не може
потрапити назад, посеред ночі «збирається
в дорогу». Діагноз вважається обґрунтованим,
якщо описані симптоми наявні безперервно щонайменше протягом 6 місяців.
— Трапляється, родичі на свій розсуд
купують в аптеці препарати, щоб мати хоч
трохи спокою. Але чи правда, що деякі ліки
можуть ще більше погіршити розумову діяльність старенької людини?
— Так, це здебільшого доступні снодійні і заспокійливі. Відносно безпечні на 1–2 рази, вони
можуть створювати значні проблеми при тривалому (більше 10–14 днів) вживанні. Це так звані
бензодіазепінові транквілізатори (гідазепам, левана та інші), популярні серцеві краплі з вмістом
барбітуратів чи беладонни, дімедрол, препарати
зопіклону. Навіть рослинні заспокійливі нашкодять при вживанні довше 2 місяців поспіль.
— Чи можна підлікувати такого хворого
в стаціонарі психлікарні?
— Ще 20 років тому це вважалось прийнятним. Зараз госпіталізація до психіатричного
закладу — винятковий варіант, і то лише на ко-

деменцію неможливо,
« Подолати
однак можна сповільнити
її розвиток, зменшити страждання
близької людини та полегшити
догляд за нею.

»

роткий термін. Найкраще для хворого — амбулаторне лікування і догляд у звичних домашніх
умовах із доброзичливим оточенням. Подолати
деменцію неможливо, однак можна сповільнити її розвиток, зменшити страждання близької
людини та полегшити догляд за нею. Науково
доведений ефект при деменціях дегенеративної
природи дають лише кілька препаратів (донепезил, мемантин та деякі інші), що випускаються
у таблетках, які треба приймати пожиттєво у підібраних лікарем дозах. Поширене в нас лікування судинними і ноотропними засобами має
сенс лише у невеликому відсотку судинних деменцій. У решті випадків це марна трата коштів,
часу і зусиль.
— І все ж, що робити, якщо хвора людина
кричить, не спить уночі, рветься з дому? Викликати «швидку»?
— Не бачу сенсу, у медиків «швидкої» немає
безпечних і ефективних засобів для вирішення
подібних проблем. Найкраще — разом із кваліфікованим психіатром спробувати з’ясувати
причину погіршення й усунути її, оптимізувавши лікування, підібравши безпечні та ефективні
препарати, які можна застосовувати при збудженні та безсонні.
Від редакції: ви можете ставити свої запитання лікарю, написавши йому на електронну пошту (mocharskyigor@ukr.net) або
у вайбер (098) 134–99–14.n
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Новообраний ковельський
мер взяв у руки… лопату
Останні місцеві вибори принесли
суттєві зміни у список перших
керівників найбільших міст
області. Не виняток і Ковель:
міським головою тут став
колишній журналіст-телевізійник
Ігор Чайка. Як воно, «змінити
професію», усталений роками
режим спрямувати в інше русло,
почати працювати, правильно
визначивши пріоритети, — про
це й наша розмова

Фото з особистого архіву Ігоря ЧАЙКИ.

Алла ЛІСОВА

«ЛЮБЛЮ СПІЛКУВАТИСЯ
З ЛЮДЬМИ І ЇМ ДОПОМАГАТИ —
ЦЕ ЧАСТИНА МОЄЇ ПОПЕРЕДНЬОЇ
РОБОТИ»

— Чи сподівався колись Ігор
Чайка попрацювати в кріслі очільника міста?
— Раніше не задумувався над цим.
Почалося все з того, що перед виборами мене включили в соцопитування.
Коли результат показав хороші шанси (напевно, спрацювало те, що мене
знала переважна більшість ковельчан),
почав міркувати: чому б не спробувати? Раніше обирався депутатом міської ради, тривалий час працював журналістом у місті залізничників, тому
був добре знайомий з цією «кухнею».
Більшість проблем для мене — не нові.
Люблю спілкуватися з людьми і їм допомагати — це частина моєї попередньої роботи…
— Попри все, вам доведеться
багато чому вчитися по-новому. Чи
не лякає це?
— Я до цього готовий. Боятися мені
нічого, не святі ж горшки ліплять… Окрім того, на вибори я йшов не один:
мав підтримку народних і обласних
депутатів. Сьогодні вдається знаходити порозуміння з більшістю міських
обранців, оперативно приймати важливі рішення.
— Ігоре Леонтійовичу, вам буде
непросто з огляду на ситуацію, що
склалася на сьогодні: адміністративно-територіальна реформа,
пандемія… З чого розпочали свою
каденцію?
— Познайомився з працівниками, вникнув детально в коло своїх
функціональних обов’язків. Труднощі
виникають через те, що тепер ми —
Ковельська територіальна громада.
І це не добровільне, а, так би мовити,
добровільно-примусове об’єднання
громад. До нас приєдналися п’ять
сільських рад, які нині ліквідовуються.
Натомість формуються старостинські
округи, призначаються старости. Все
перебудовується на ходу, законодавчий процес за змінами на місцях теж
не встигає. Зараз колишні сільські
ради передають нам майно, фінанси,
повноваження…

Ігор Чайка: «Головне завдання — залучити громаду зробити щось корисне разом».

— Це для вас плюс чи мінус?
— І те, й інше. З п’яти сільських
рад лише Зеленська — не дотаційна.
Додалося більше десятка населених
пунктів, мешканці яких очікують покращення умов проживання. Адже
бюджет Ковеля — другий в області
за наповнюваністю, становить близько 670 млн гривень, бюджет розвитку — понад 80. До березня, поки будуть врегульовуватися всі моменти,

вих територій: затверджували наживо
з мешканцями проєктно-кошторисну
документацію. Щойно поліпшаться
погодні умови, почнемо. Згодом перейдемо до заходів з енергозбереження. Залучатимемо грантові кошти
із Фонду енергоефективності. Сподіваємося на підтримку досвідченого
в цій справі колишнього мера Сергія
Кошарука, який очолює в місті раду голів ОСББ. Полігон твердих побутових

часто кажуть, мовляв, важко тобі буде: стати мером в часи
« Мені
таких змін. Але, як на мене, ці часи не закінчуються ніколи.
І саме вони народжують сильних особистостей, які здатні
приборкати найскладніші обставини.
ми не можемо запустити нову структуру, яку затвердили. Однак, бачимо
й позитивні моменти. Оскільки в Ковелі практично немає вільних земель,
то тепер отримали можливість рухатися далі. Надіємося вирішити питання
сміттєзвалища, розширення міського
кладовища, ймовірної побудови нових
підприємств.
«ПРАВИЛЬНЕ УПРАВЛІНСЬКЕ
РІШЕННЯ БУДЕ ТІЛЬКИ ТОДІ,
КОЛИ ВОНО ВРАХОВУЄ ДУМКУ
ГРОМАДИ»

— Чи визначили вже найбільш
нагальні проблеми?
— Повинні взятися за очищення Турії, вирішити питання з підтопленнями.
Потребує добудови стадіон «Локомотив» та реконструкції — центральна
площа Ковеля. Вже розпочали процес
перетворення дворів і прибудинко-

»

відходів вичерпав свій ресурс, тому
треба думати, як діяти далі. Хочемо,
щоб запрацювала сміттєсортувальна
лінія. Було б доцільно збудувати завод із переробки побутових відходів.
До слова, з цього приводу в області
ведуться перемовини з австрійським
інвестором. Думаю, що Ковель із точки зору логістики може претендувати
на цей проєкт. Тим більше, що маємо
вже відведену під це земельну ділянку.
— Де шукатимете резерви для
наповнення казни?
— Основні наші надходження —
це ПДФО. Не всі платять за землю. Але
претензії можемо виставляти лише
після її інвентаризації, що вже зробили
по селах. Щороку Укрзалізниця просить звільнити свою залізничну станцію Ковель від сплати цього податку.
Вважаю такий крок несправедливим,
адже сума в 60 млн гривень суттєво

n Ні луски, ні хвоста!

позначиться на розвитку міста. Ми
залізничникам ідемо назустріч, компенсовуємо пільговий проїзд. Тепер
постала ще дилема, як бути з відомчим «залізничним» водоканалом, який
обслуговує великий мікрорайон Ковель-2. Люди скаржаться на погану
якість води, але ми не можемо модернізувати господарство, й на це впливу
не маємо. А передавати в комунальну
власність міста ці мережі залізниця
не поспішає.
— Пане Ігорю, коли випало багато снігу, ви ініціювали в Ковелі
акцію «Допоможи розчистити своє
місто». Хтось до цього поставився
схвально, хтось скептично… Яку
мету при цьому ставили?
— Головне завдання — залучити громаду зробити щось корисне
разом. Об’єднати навколо спільної
проблеми, нагадати, що ми маємо
бути єдині. Неважливо, чи в боротьбі
з коронавірусом, чи в протистоянні
з екстремальними погодними умовами, коли відповідні служби не справляються. На ліквідації наслідків негоди на дорогах у нас задіяно всього
5 одиниць техніки — це те, що застали на «господарці». Ще 4 залучили на субпідряд, 8 — розчищають
прибудинкові території. А загалом
зі снігом «борються» 140 працівників комунальних господарств. Цього
явно замало. Тому й закликав людей, щоб кожен розчистив хоча б
біля себе. І дивно виглядало б, якби
я після цього сидів у теплому кабінеті.
Потрібно було подати приклад, мене
підтримали колеги з міської ради — й
обідньої пори ми за півтори години істотно очистили парк, чим полегшили
роботу комунальникам. Приємно, що
багато містян відгукнулися на наш заклик.
«ВІДДАЮ ПЕРЕВАГУ ДИПЛОМАТІЇ,
ОДНАК ПАНІБРАТСТВА
НЕ ТЕРПЛЮ»

— Ігор Чайка ніколи не належав
до скандальних журналістів. Підходів у роботі не змінюєте?
— Конфліктів не люблю. Вважаю, що вони не допомагають вирішувати питання, а інколи навпаки —
ускладнюють. Якщо можна, обговоривши всі нюанси, досягти консенсусу,
то краще йти таким шляхом. Віддаю
перевагу дипломатії. Однак панібратства не люблю і не терплю.
— Напевно, саме за це ковельчани і віддали вам свої голоси, незважаючи на не дуже високий рівень
довіри в суспільстві до ЗМІ...
— Звісно, головування у такій великій громаді — це певне визнання
мого авторитету на попередній роботі. Як журналіст старався працювати
правдиво, з користю для людей, бути
незалежним ні від кого. Якщо вдавалося, намагався вирішити проблему
ще до написання матеріалу, і це не раз
спрацьовувало.
Мені часто кажуть, мовляв, важко тобі буде: стати мером в часи
таких змін. Але, як на мене, ці часи
не закінчуються ніколи. І саме вони
народжують сильних особистостей,
які здатні приборкати найскладніші
обставини. n

Фото з сайту flagman.kiev.ua.

Мороз не завадив рибалкам здобути «срібло»
Команда волинських спортсменів зайняла друге місце
у змаганні за Кубок України з ловлі риби на мормишку
Іван ПЕТРУК

турнірі, який проходив
у Рівному на озері Басів
Кут, взяло участь 11 команд з різних областей країни.

У

Мороз і хуртовина не завадили волинським асам зимової риболовлі увійти до трійки
лідерів і здобути «срібло».
Перше місце зайняла команда
з Рівного, третє — у спортсменів із Тернопільщини.

В особистому заліку перемогу здобув Павло Хвас
(уродженець Любомля),
який представляв команду Тернопільської області;
2 місце — Олексій Зайко
із Дніпра; «бронзу» виборов Віталій Яцина із села
Бахів Ковельського району. n

Переможцями в особистому заліку стали Павло Хвас, Олексій Зайко
та Віталій Яцина.

www.volyn.com.ua
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Фото із сайту ua-football.com.

Ратнівчанин назбирав
понад 4 тисячі ручок для письма
Фото Сергія НАУМУКА.

У валізі поміщається
1077 ручок. Ви бачили стільки
одразу?

Продавці місцевих канцелярських крамниць
притримують для колекціонера Федора Петручика
новинки під прилавком
Сергій НАУМУК

и уявляєте, скільки вони займають місця? Чесно кажучи, я теж не знав, поки не побачив на власні очі. У мене
дух перехопило, коли Федір Микитович розкрив переді
мною валізу, доверху наповнену авторучками. Але, як з’ясувалося, це далеко не вся колекція. У підвалі господар зберігає
ще п’ять картонних коробок та чотири дипломати свого добра!
Збирати ручки почав давно. Коли їхня кількість сягнула
40 штук, як каже Федір Микитович, «почалася хвороба». Нині
у його зібранні 4346 предметів (а з нашими подарунками —
4349). Кімнатна валіза вміщує 1077.
Які з ручок унікальні не тільки за ціною, бо є й із чистого золота, а які мають цікаву історію, ви дізнаєтесь з іншого нашого видання — тижневика «Цікава газета на вихідні», що вже надійшов у продаж. Запитуйте в листонош
або точках продажу преси. n

В

А міг паралізований згоріти живцем
Цими днями чергова пожежа у Ковелі ледь не забрала
життя 64-річного пенсіонера, який після інсульту був
прикутий до ліжка. Трагедії запобігли вогнеборці 4-ї
Державної пожежно-рятувальної частини на чолі з
начальником караулу Сергієм Волосюком
Оксана КРАВЧЕНКО

они винесли хворого з палаючої кімнати на вулицю та
передали до рук медиків. Потерпілого госпіталізували у
відділення реанімації Ковельської центральної районної
лікарні. Його стан важкий. Будинок зайнявся, ймовірно, через
порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових газових приладів.
А от іншого жителя міста залізничників урятувати вогнеборці не змогли. Коли прибули до його помешкання за викликом, то виявили на місці події тіло 74-річного господаря.
За попередніми даними, до займання призвели проблеми з
пічним опаленням. n

В

На Ковельщині не забули
про воїнів-афганців
Голова районної ради В’ячеслав Шворак, заступник
голови РДА Роман Кульцман, міський голова Ігор
Чайка, керівник Ковельського управління поліції Андрій
Литвин, воїни-афганці поклали квіти до Стели загиблих
побратимів
Марія КАЩУК

рочисті заходи відбулися у Ковельській міськрайонній
організації Української Спілки ветеранів Афганістану.
Подяками міського голови було відзначено учасників
бойових дій Віктора Козачука, Миколу Кудитіна, Петра Наконечного, Миколу Федорука, Олександра Шимчука. Вони отримали й матеріальне заохочення. Також фінансову допомогу
нададуть і родинам загиблих.
Вшанували воїнів і в інших населених пунктах. Наприклад,
із сіл Тойкутської сільської ради 12 юнаків пройшли війну в
Афганістані. На щастя, всі повернулись додому живими. Серед учасників свята Олександр Бойчук, Петро Столярчук,
Петро Варченко, Сергій Ілюшик, Олександр Возняк, Сергій
Кримчук, Віктор Семенах, а також Василь Козуля, який у складі
72-ї механізованої бригади відстоював незалежність України
й отримав на Сході важке поранення. Усім їм додав гарного
настрою концерт з участю начальника відділу культури Андрія
Мигулі й артистів із Ковеля. n

У

Після оголошення річної дискваліфікації багато хто пророкував Артемові футбольне забуття, а він двічі
забив у першому ж матчі після повернення на поле!

Поки «Міля» з «Селею»
киряють, Бєсєдін із Гладким —
дублями стріляють
Команди УПЛ — попри справжню зимову погоду — знову
поринули у надгарячий вир боротьби
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Україну повернувся
футбол! І хай тріщать
морози, а снігові кучугури вражають своїми розмірами, у вболівальницьких
душах уже повіяло весняним
теплом!
Лідер першості київське
«Динамо» здобуло вольову
перемогу над донецьким
«Олімпіком», а форвард «біло-синіх» Бєсєдін відзначився дублем у першому ж
матчі після річної дискваліфікації через допінг. Артем
забив голи-близнюки, двічі
добиваючи м’яч головою
у ворота 18-річного голкіпера «Олімпіка» Андрія Чекотуна. Варто зауважити, що
суперник «Динамо» завершував поєдинок удев’ятьох:
Максим Козиряцький вилучив камерунця Таддеуса
Нкенга за дві жовті, а Оресту Лебеденку показав пряму червону картку.
Тим часом «Шахтар»,
схоже, знову мріяв розіграти «погодну карту» (три очки
не на футбольному полі «гірники» у цій першості, нагадаємо, здобули ще до зимової перерви — у грудні клуб
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Ріната Ахметова отримав
«кабінетну» перемогу над
«Інгульцем»). Матч чемпіона України з «Колосом» було
перенесено з Ковалівки
до Києва, а його проведення відтерміновано на один
день. Не допомогло: «Колос»
спромігся вперше відібрати
очки в «Шахтаря», що дало
можливість «Динамо» збільшити відрив від «гірників»
до трьох очок.

« 33-річний
Олександр Гладкий
довів кількість
своїх голів
у вищому дивізіоні
українського
футболу до 90.

»

Проте центральним матчем туру вважався поєдинок
у Запоріжжі між луганською
«Зорею» та чернігівською
«Десною». В атаці команди
Віктора Скрипника ми вперше побачили іранський дует:
орендований у «Фенербахче» Аллах’яр Сайядманеш
вийшов у старті, а Шахаб
Захеді (перейшов до «Зорі»

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
Команда
І В Н П М
«Динамо» (Київ)
14 10 3 1 28-11
«Шахтар» (Донецьк)
14 8 6 0 30-11
«Зоря» (Луганськ)
13 6 5 2 25-11
«Десна» (Чернігів)
14 6 5 3 19-13
«Ворскла» (Полтава)
14 5 6 3 18-11
«Колос» (с. Ковалівка, Київщина)
14 4 7 3 18-16
ФК «Олександрія» (Олександрія)
14 5 4 5 20-18
«Олімпік» (Донецьк)
13 5 2 6 21-23
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
14 4 4 6 14-20
ФК «Львів» (Львів)
13 3 3 7 10-27
«Інгулець» (смт Петрове, Кіровоградщина) 14 1 8 5 13-19
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
14 3 2 9 18-28
«Рух» (Львів)
14 1 7 6 13-24
«Минай» (с. Минай, Закарпаття)
13 2 4 7 10-25
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У списку бомбардирів лідирують Шахаб Захеді («Олімпік» / «Зоря») – 8 голів, Віктор Циганков («Динамо»)
– 7, Анатолій Нурієв («Минай») та Олександр Гладкий
(«Зоря») – по 6.

з «Олімпіка») з’явився на полі
на завершальні пів години зустрічі. Проте героями
матчу судилося стати не їм,
а 33-річному українцю Олександру Гладкому — зробивши дубль, він не лише приніс
перемогу луганчанам, а й
був визнаний експертами
УПЛ кращим гравцем туру.
До речі, Гладкий уже довів
кількість своїх голів у вищому дивізіоні українського
футболу до 90.
Окрім Бєсєдіна та Гладкого, дублем у цьому турі також вистрілив бразильський
нападник ФК «Львів» Альваро, що принесло «синьо-золотим левам» перемогу над
«лисами» з «Минаю». У складі закарпатського клубу дебютував після повернення
в Україну Артем Мілевський,
проте результативними діями 36-річний форвард
не відзначився. До речі,
35-літній Євген Селезньов
днями зізнався, що напередодні скандального вигнання з «Колоса» (хоча контракт, подейкують, досі не розірвано) він «фестивалив»
в одній компанії якраз із Мілевським. А от якби «Селя» й
«Міля» не в чарки та келихи
заглядали, то, може б, і був
із них ще толк. Он Златан
Ібрагімович у свої 39 є повносправним форвардом «Мілана» і входить у трійку кращих бомбардирів італійської
Серії А. До речі, Ібрагімович
на клубному рівні нещодавно
забив свій 500-й гол, а таки ж
до біса талановитий Мілевський протягом кар’єри
спромігся «наклепати» лишень трохи більше сотні…
Усі результати 14-го
туру в УПЛ: «Зоря» — «Десна» — 2:1; «Минай» — ФК
«Львів» — 1:2; «Динамо» — «Олімпік» — 3:1; «Колос» — «Шахтар» — 0:0; ФК
«Маріуполь» — ФК «Олександрія» — 0:1; СК «Дніпро-1» — «Інгулець» — 2:0;
«Рух» — «Ворскла» — 1:1. n
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n Пульс тижня

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
n Вічна пам’ять

Лікуватись до Інни Брижань
їхали навіть з-за кордону

П’яний водій перевозив
школярів
У Млинові у сніговий замет потрапив мікроавтобус
із вісьмома учнями
Мирослава СЛИВА

опомагати керманичу взялися перехожі, прибули поліцейські та рятувальники. Під час спілкування із ним
виникла підозра, що може бути нетверезим. Від огляду на стан сп’яніння на місці 62-річний водій мікроавтобуса
відмовився, тож йому запропонували поїхати у медзаклад.
Там прилад «Драгер» зафіксував 1,9 проміле алкоголю. Поліцейські склали на жителя села Пекалів адміністративний
протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як встановили поліцейські, водій працевлаштований у
Бокіймівській територіальній громаді, якій і належить мікроавтобус. Тож за порушення правил надання послуг та
вимог безпеки при перевезенні пасажирів, які вимагають
передрейсового медичного огляду водія, покарають відповідальних осіб. Наразі правоохоронці проводять перевірку. n

Д

Утік із армії і зник
Хлопця вже майже рік розшукують
Ірина ПАСІЧНИК

ешканець села Кухітська Воля Вараського району
пішов з військової частини й не повернувся. Євгеній Брень 1997 року народження зник ще торік
16 березня й до цього часу не повернувся. Він проходив
службу у Нацгвардії, в/ч № 3029, у Запоріжжі.
На зв’язок з рідними втікач не виходить, його місцезнаходження невідоме, мобільний телефон вимкнений. Ознаки: на вигляд 20-25 років, зріст 175-180 см, худорлявої
тілобудови, без особливих ознак на тілі, коротке русяве волосся. На момент зникнення був одягнений у чорну куртку,
штани сірого кольору та темні кросівки. У разі отримання
будь-якої інформації просять повідомляти за телефоном
(03632) 3-09-00 або 098-874-98-02. n
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Чоловік совком вибив око
дружині
На Зарічненщині сварка між подружжям закінчилася
для жінки частковою втратою зору
Олена МИТРОФАНОВА

оліцейські встановили, що тілесні ушкодження
48-річна господиня отримала під час побутової
сварки із 50-літнім чоловіком, який перебував напідпитку. Коли дружина хотіла вийти з будинку, глава сім’ї
кинув їй услід совок для сміття. Однак у цей момент жінка повернулася, і металевий інвентар поцілив їй в обличчя.
Потерпілу із закритою черепно-мозковою травмою,
важким проникаючим пораненням ока, забійною раною
брови госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.
Очне яблуко врятували, однак, за попередніми прогнозами
лікарів, зір відновити не вдасться.
За фактом заподіяння тяжкого тілесного ушкодження
слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. Відомо, що раніше чоловік потрапляв у поле зору поліцейських за порушення Правил дорожнього руху. n

П

70-літня жінка декілька днів
блукала полями
Бабуся обморозила собі ноги
Мирослава КОЗЮПА

нями на лінію «103» надійшло повідомлення про те,
що 70-річна пенсіонерка із села Полівці Рівненського
району потребує допомоги. Медики, які приїхали на
виклик, ще з вулиці почули крики жінки, а коли зайшли в
будинок, то побачили, що вона лежить на підлозі.
З’ясувалося, що постраждала з четверга до суботи блукала полями. А після повернення додому в неї погіршилося
самопочуття. Бабуся сильно обморозила ноги. До приїзду лікарів вони в неї вже були чорного кольору. Пацієнтку
ушпиталили до Гощанської центральної районної лікарні з
обмороженням нижніх кінцівок ІІІ-ІV ступенів. n

Д
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До 88-ліття відома невропатолог-фітотерапевтка не дожила
всього 2 місяці
Мирослава КОЗЮПА

Фото із сайту Рівне вечірнє.

ісля закінчення Львівського медичного
університету Інна
Брижань працювала психіатром в Острозькій психлікарні, далі — у міській лікарні, а потім викладала в медучилищі. Вона була ученицею
відомого в Україні травознавця Івана Носаля, тож
тільки сходив сніг — жінка
прямувала шукати лікарські
рослини. Свої знання використовувала для потреб
власної сім’ї — на випадок,
якщо хтось захворіє, паралельно збирала власну бібліотеку з наукової ботаніки.
А потім до неї почали звертатися колеги-медики. Іван
Носаль навчив Інну Брижань

П

«

Зцілювала травами, коли медикаменти були безсилими.

Вона була ученицею відомого в Україні
травознавця Івана Носаля, тож тільки сходив
сніг — жінка прямувала шукати лікарські
рослини.

»

складати індивідуальні рецепти для кожного пацієнта,
цей принцип він вважав однією зі складових успішного
лікування. Так робила і його
учениця. Вона завжди са-

мостійно проводила огляди,
враховувала абсолютно всі
перенесені раніше хвороби
і тільки маючи повну клінічну
картину складала план лікування і рецепт.

Серед пацієнтів Інни Брижань було багато іноземців.
Деякі хворі з-за океану зізнавалися, що витратили
на лікування десятки тисяч
доларів і лише завдяки рівненському фітотерапевту
одержали бажаний результат.
Поховали лікарку на Молодіжному кладовищі поряд
із могилою чоловіка Карла
Шбейнберга. n

n Усе законно

За бурштинові землі платять
мільйони
На Рівненщині відбулися три аукціони, де продавали
ділянки із покладами сонячного каменю площею до 10 га
в Сарненському районі
Мирослава СЛИВА

идобувати напівдорогоцінне каміння легально дає змогу закон про
бурштин. «Завдяки цьому
ми вже виставили на аукціон 11 ділянок. Попередні
8 вдалося продати за майже
60 мільйонів гривень. Це додаткові кошти для держави
і надалі — наповнення місцевих бюджетів та нові робочі місця», — зазначає голова
ОДА Віталій Коваль.

В

виставили
« Вже
на аукціон

Фото із сайту rivnepost.rv.ua.
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Початкова ціна всіх трьох ділянок зросла в середньому у шість
разів.

11 ділянок.
Попередні
8 вдалося
продати за майже
60 мільйонів
гривень.

»

У торгах взяли участь
п’ять суб’єктів господарювання. У результаті початкова
ціна всіх трьох ділянок зросла

в середньому у шість разів,
заявляють у Рівненській ОДА.
Йдеться про землі на території Сарненського району: Вежиця-1 площею 9,6 га, Вежиця-2 – 9,67 га та Катеринівка
площею 9,9 га. Замовник —
Держслужба геології та надр
України — просив за них 326,
328 та 366 тисяч гривень відповідно.
Остаточні результати
торгів будуть відомі після

підписання договорів. Нині,
за даними системи Prozorro,
за Вежицю-1 найбільше запропонувало підприємство
ТОВ «Компанія Транс-Інвест» (3,511 мільйона гривень), за Вежицю-2 — ТОВ
«Амберлайт» (341 тисячу
гривень), за Катеринівку —
ТОВ «Амбербур» (2 мільйони
гривень). Тож держава отримає від цього аукціону близько 6 мільйонів гривень. n
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n Редакційний щоденник

Чи писатимуть через 100 років
про захист української мови?
Фото з сайту vin.gov.ua.

Чим переймалася і з чого
дивувалася останнім
часом редакторка відділу
освіти й культури
тури
«Газети
Волинь»
Оксана
КОВАЛЕНКО
О

… МИСТЕЦТВОМ ЖИТИ.
НАВІТЬ З ОНКО

…УПЕВНЕНІСТЮ
ДЕЯКИХ ЛЮДЕЙ, ЩО ВОНИ
МАЮТЬ ВИНЯТКОВЕ ПРАВО
НА «АРІГІНАЛЬНІСТЬ»

Знайомий розповів ситуацію про
навчання сина, який здобуває фах
в одному із київських університетів.
Один з викладачів закладу зі статусом «національний» попередив студентів, що українською їх навчати
не зможе, бо йому зручніше російською. Він не запинатиметься, то ж
комфортніше буде усім. Мовляв,
необхідні папери (певно, йдеться
про персональну відповідальність)
підписав. Приймати у дітей виконані завдання цей посадовець готовий
на обох мовах. Ця розмова відбулася тому, що в країні ось уже місяць, як працює законодавча стаття
про перехід сфери обслуговування
на українську. Як на мене, у попередженні не пролунало головного —
запевнення, що людина збирається
працювати над своєю українською.
Все-таки мова про закон, про державний навчальний заклад і про молодь, яка робить висновки з усього.
Якщо дуже-дуже треба порушити,
то чому б і ні… А тут ще ЗМІ поширили звістку про знайдений в архіві
документ щодо підтримки української мови, написаний сто років
тому. 23 серпня 1918 року старший
прокуратор Генерального суду звернувся до міністра юстиції з такими
словами: «Не торкаючись права приватних осіб на вживання російської
мови в їхніх відносинах з Державними інституціями, Генеральний суд
на загальних зборах 20 серпня цього року… звернув увагу на бажаність
видання нового закону про обов’язковість вживання української мови
у відносинах між Українськими Дер-

в тому ж таки фейсбуці 8 лютого Іван
Марчук повідомив, що міська влада
Канева прагне відкрити музей його
імені. З інформації відомо, що канівчани збираються відремонтувати
колишній районний будинок культури
й матимуть за честь «виправити велику помилку й стати першим містом,
де відкриється така установа». Сам
Марчук, коментуючи цей справедливий намір, без зайвих емоцій написав: «Є така ідея».

Отримати бажане «на тарілочці» не просто навіть тоді, коли законно.

жавними інституціями». Гадаю, що
опублікують мої колеги на цю тему
через сто літ? А тим часом невтомно
правлю своїх дітей: «Замість «даже»
у нас є чудове «навіть», а оце «арігінальний» тільки дві чужі літери
має». Вимітаємо таке з нашої хати
не перший десяток років, бо справа ця буде надсерйозною, аж поки
навчимося приструнювати тих, хто
грішить винятковістю.
… ТИМ, ЯК МАЙСТЕРНО БРЕШУТЬ
ПРО «ВСЕ ПОГАНО»

Користувачі фейсбуку в січні–лютому поширювали інтерв’ю знаного
у світі українського художника Івана
Марчука, який з гіркотою розповідав, що полишає цю країну та їде разом із картинами туди, де живеться
цивілізовано, де йому будуть раді й
де люди радіють успіхам одне одного. Відео породжує дуже гнітючі
думки. (Головна — у нас немає майбутнього). Нюанс у тому, що занепадницьким настроєм художник ділився
не тепер, а... ще два роки тому! Однак із чиєїсь важкої руки (упевнена

на тисячу відсотків, що не випадково), інтерв’ю авторитетного українця
випхали на поверхню й тиражували
як нове. Дуже сильний фейк, який
б’є по емоціях, породжуючи зневіру
й навіть агресію. Зважаючи на те, що,
за статистикою, після телебачення
соцмережі — на другому місці за по-

373 українці
« Щодня
дізнаються про онкологічний
діагноз і кожен
шостий відмовляється
звертатися до лікаря
через високу вартість
лікування…

»

пулярністю й що багато хто сприймає
їх як класичний засіб масової інформації, хвилі пішли… Одним словом,
інформаційна війна в дії.
А наш художник, на щастя, нікуди
не поїхав. І дасть Бог та посприяють
люди — не поїде: на своїй сторінці

«Тепер я не впускаю у своє життя непотрібних та токсичних людей,
люблю справді смачну та красиву
їжу, вмію милуватися світанками
та радіти кожному прожитому дню,
як ніхто розуміючи, що Завтра може
не настати…», — ці слова належать
пані Олі, нашій землячці, якій довелося боротися з онкозахворюванням.
У соцмережі вона опублікувала щирий допис про те, як жила у хворобі:
«Я найбільше боялась Публічності
своєї хвороби. Боялась, що навколишні дізнаються, що я «не така», що
хвора, «прокажена»… Дізнаються
і почнуть мене жаліти, а тоді я втрачу
свою платформу під ногами і замість
того, щоб Боротись, почну себе жаліти сама…».
Жінка агітує читати книгу харків’янки Альони Воробйової «Мистецтво жити під час хіміотерапії» як такої, що підтримує й штовхає до опору.
Коли запитувала в Ольги дозволу опублікувати дещо з написаного, вона
погодилася й зауважила, що було б
добре, якби її відвертість подарувала
комусь мотивацію, якої їй свого часу
дуже бракувало.
Її зізнання з’явилося майже тоді,
коли й інформація від Міністерства
охорони здоров’я, що із середини лютого в країні працює інтернет-сервіс «Ліки для онкохворих —
Підпишись на життя». А разом з цим
МОЗ повідомило цифри, що вражають: щодня 373 українці дізнаються
про онкологічний діагноз і кожен
шостий відмовляється звертатися
до лікаря через високу вартість лікування…
Знаю, що багато хто свідомо,
коли чує про чийсь біль, перемикає
канал, перегортає газетну сторінку,
закриває вкладку (якщо йдеться про
ґаджет). Звісно, є смисл у думці, що
вистачає і своїх клопотів, то нащо
перевантажуватися… Однак, є й інші
сенси. Одним із них після непрошеного майстер-класу ділиться пані
Ольга: «Важливо… зрозуміти, на яку
фігню ми витрачаємо свій час, здоров’я та кошти. Переосмислити. Зупинитися. Змінитися». n

Вітаємо!
20 лютого 60-літній ювілей святкуватиме дбайливий господар, дорогий чоловік,
ріднесенький тато, люблячий дідусь, житель села Залухів Ратнівського району
Володимир Павлович
БОРЕЦЬКИЙ.
Від щирого серця вітаємо вас із ювілеєм. Бажаємо міцного здоров’я, нехай
Матінка Божа охороняє від усякого зла, а мир, злагода, любов і спокій панують
у вашій затишній оселі.
Спинити час ніхто не в змозі,
І зими йдуть, і плодоносить сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явились мудрих 60.
Вклоняємось, тату, низько до ніг
І Бога благаємо, щоб вас беріг.
Від нас вам подяка і шана висока
За вашу турботу за всі ці роки.
Хай у серці вашім весна процвітає.
Хай Мати Пречиста у силах тримає.
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість й добро.
З любов’ю та повагою
дружина Ліда, дочка Руслана, син Анатолій, зять Василь,
невістка Ірина, внуки Аня, Тимофій, мама, теща, свати і вся родина.

Дорога наша ювілярко
Сіма Дмитрівна
КОРДУНОВА!
Народна аматорська хорова капела «Посвіт» щиро вітає Вас із круглою датою — 90-річним ювілеєм! Бажаємо Вам
творчої наснаги ще на багато-багато літ. Із приємністю повідомляємо, що на репетиції хору було
обговорено і затверджено Вашу поезію «Біль волинського лісу» як гімн УПА. Цей твір найповніше
відповідає історичній правді про боротьбу наших
повстанців за самостійну Україну!
Шановна Сімо Дмитрівно! Нехай кожен новий
день буде для Вас щедрим на досягнення та перемоги, багатим
на радісні звістки, приємні
події і благодатні справи.
Хай завжди Вас зігрівають люблячі серця рідних,
підтримують вірні друзі, допомагають у творчості
однодумці. Міцного здоров’я Вам та невичерпних
життєвих сил!
З повагою сім’я Кушніруків.
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n Колесо історії

Розстріляне весілля на Поліссі:
25 невинно убієнних жертв
ГОРОСКОП на 22–28 лютого
ОВЕН. У вас з’явиться шанс підкорити чергову вершину, недоступну для багатьох. Але при
цьому ваші прямі обов’язки поповняться новими пунктами. Ви поринете в безперервний
потік важливих і невідкладних справ. У вихідні
постарайтеся не сердитися на близьких людей.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Ідеальний час для того, щоб зайнятися підготовкою та реалізацією нових проєктів
у сфері бізнесу або інвестицій. Можете отримати ділові пропозиції, які дадуть змогу підкорити черговий щабель службових сходів. Вихідні
вдалі для корисних знайомств. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. На вас чекають позитивні зміни
відразу в кількох сферах життя. Те, що здавалося недосяжним, саме прийде вам у руки.
Ваш досвід і майстерність справлять враження
на колег. В особистому житті можливі просто
неймовірні події. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
Р
РАК.
Життя буде бити ключем, хоча більшість
с
своїх
планів доведеться в корені переглянут Постарайтеся не кидати слів на вітер, щоб
ти.
н підірвати свій авторитет. Вихідні бажано
не
п
присвятити
спілкуванню з близькими людьми.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
Л
ЛЕВ.
Захопленість роботою завжди похвальна,
т
тільки
не доводьте себе до виснаження через
п
перевантаження.
Постарайтеся бути поблажл
ливішими
до друзів і колег. Не забувайте про
д
домашні
справи. Ви можете відчути в родині
деяку емоційну напругу. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — субота.
ДІВА. Ваш переможний наступ на кар’єрному
поприщі продовжиться з потрійною силою.
Але щоб не почуватися, як вичавлений лимон,
дотримуйтеся філософських поглядів на події, що відбуваються. Не намагайтеся осягнути
неосяжне. Сприятливий день — середа, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Не затівайте нічого нового, а просто
впорядкуйте все старе, позбудьтеся дурних
думок про людей і життя в цілому. Постарайтеся не дратуватися через дрібниці. Впевненість
у своїх силах приведе вас до бажаного успіху.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. На вас чекає солідний прибуток
і цікаві ділові пропозиції. Ініціативність і рішучість принесуть вам матеріальне благополуччя.
Важливо вірити в любов і не приховувати своїх
почуттів. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
С
СТРІЛЕЦЬ. Можливий емоційно напружений
ттиждень. Усі ваші досягнення будуть пов’язані
з подоланням труднощів. Живіть сьогоденням,
р
радійте життю. Щось гарне неодмінно трапитьс
ся! Відпочиньте разом із близькими. Сприятливий день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Якщо хочете уникнути конфліктів,
К
тто не тільки говоріть, а й слухайте, враховуйте
д
думку інших. Пам’ятайте, що впертістю ви наввряд чи досягнете бажаних результатів. Можлива
ц
цікава пропозиція від начальства. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Досить напружений період, але ви
реально побачите плоди своєї праці. Вам доведеться розділити ділові й особисті стосунки
та трохи втихомирити свій запал. Спілкуйтеся
з людьми щиро, будьте коректні та ввічливі, тоді
задумане здійсниться. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Цікава робота позитивно впливатиме
Р
н
на ваш настрій. Прислухайтеся до порад близькких людей. Плануйте рішучі дії, починайте нов
вий проєкт, не втрачайте свій шанс. Сприятл
ливий день — понеділок, несприятливий —
середа.

Трагедія, котру волиняни
вже десятки років несуть
у пам’яті, сталася
12 лютого 1944 року
на хуторі Заполона.
Нині на тому місці
встановлено пам’ятний
знак. У селі Яревище
на Старовижівщині німецькі
окупанти розстріляли
та спалили людей під час
весілля їхніх земляків Фоки
Сеха та Гликерії Пашкуди

Фото із книги Володимира Кичилюка «Про що мовчить Яревищенський ліс».

Власта КРИМСЬКА

сім’ї жительки
села Ганни Сех
помер чоловік
і батько чотирьох дітей. Старшу
доньку забрали на примусові роботи в Німеччину. На руках жінки
залишилося ще двоє малолітніх
діток. Уся надія була на старшого
сина Фокія. Але і його могло чекати вивезення, хіба що одружиться».
Цю історію дослідив і описав у своїй
книзі «Про що мовчить Яревищенський ліс» Володимир Кичилюк
із Кримного, на жаль, нині покійний.
Збирати відомості йому допомагав
Євген Постригач, учитель географії
і житель села.

«… У

«У СЕЛІ ПРОЖИВАЮТЬ РОДИЧІ
ЗАГИБЛИХ,
АЛЕ В ТРЕТЬОМУ КОЛІНІ»

— Ми підняли церковний архів, дякуючи священнику Василю
Дудару, який дав нам метричні
книги, вдалося дізнатись багато
цікавого, — розповідає Євген. —
Там ми знайшли старі записи
отця Іоана Семеновича. За метричною книгою реєстрації актів
про народження, шлюб і смерть
парафіян Свято-Вознесенської
церкви за 1944 pік, число жертв
трагедії становить двадцять
п’ять осіб. Однак ця кількість не
співпадає із тією, що вигравірувана на пам’ятнику. Встановити
усіх жертв розстріляного весілля
немає можливості, оскільки загиблі родичі могли бути захоронені
на кладовищах у сусідніх селах.
Гнат Пашкуда, брат молодої, розповідав, що наречену поховали
з батьком в одній могилі, нареченого ж пізніше. Ми ж усе думали:
чому так? «Фокій — це рідний брат
мого покійного дідуся. Мені бабуся
розповідала, що його ще живого
рідна мати Ганна (свекруха моєї
бабусі) витягнула з палаючої хати,
але він помер на другий день (були
важкі кульові поранення). Тому він
похований окремо на сільському кладовищі», — відгукнулася
жителька Любохин Ірина Бура.
У Яревищі ще проживають родичі
загиблих, але це вже третє коліно,
наприклад, батько Юрія Сеха —
то був рідний брат Фокія.
«НІМЦІ! НІМЦІ!» —
ЗАБАЧИВШИ ДЕКІЛЬКА
ПІДВОД З ОЗБРОЄНИМИ
ЛЮДЬМИ, ЗАГУКАЛИ
ВЕСІЛЬЧАНИ»

Публікуємо уривок із книги Володимира Кичилюка «Про що мовчить Яревищенський ліс».
… «Посватав хлопець сусідську
дівчину Гликерію Пашкуду. З весіллям вирішили не зволікати, призначили на суботу, 12 лютого. Щось
ніби противилося йому. Навіть
у день, коли їхали до молодої на підводах, в останньої раптом відлетіло
колесо і покотилося назад до хати

Хутірське подвір’я Бідзюри Корнила Васильовича,
на якому сталася трагедія (фото 1947 р.)

молодого, — переказує спомини
своєї нині вже покійної свекрухи
Марія Стецюк.
Весілля було у розпалі, коли
на нього завітав партизан. Очевидно, потрапив сюди випадково,
заблукавши у лісі. Тим паче, що
неподалік на хуторі Душево, у напрямку Заболоття, стояли німці.
Як годиться, гостя запросили
за стіл, почастували. І поки той,
стомлений і зголоднілий, накинувся на їжу, захмелілі хлопці
нишком поцупили його автомат.
Вийшли надвір і спробували постріляти. Хлопців утихомирили.
Але через якийсь час на хутір
прибули німці з поліцаями, котрі,
зачувши далекі постріли, запідозрили присутність на весіллі партизан. Серед непроханих гостей
помітили місцевого поліцая Зварича, який вирізнявся особливою
жорстокістю.

побила німецька
« Усіх
поліція в день свадьби
в домі батька нареченої
із кулемета і запалила
дім, від чого багато людей
згоріло на вуголь.

»

— Німці! Німці! — забачивши декілька підвод з озброєними людьми,
загукали весільчани. На шум вискочив партизан, пустив з автомата
чергу по приїжджих і втік до лісу. Ті
відкрили вогонь у відповідь. Не розбираючи, хто є хто. Крик, лемент,
люди кинулися врозтіч. А Зварич
зайшов до хати і став розстрілювати шокованих людей практично
впритул.
Гнат Пашкуда (нині вже покійний), брат молодої, якому тоді було
вісімнадцять років, згадував: «Хто
встиг вискочити з хати до того —
той врятувався, хто залишився —
згоріли. Батько мій побіг у хлів, щоб
випустити худобу, так поляк-поліцай там його і застрелив. А молодята згоріли… їх опізнавали потім
по уцілілих клаптиках одягу.
«ГОРІЛА СОСНА, ПАЛАЛА…»

Страхітливі події намагалися відтворити київські «кіношники». І саме
завдяки тодішньому сільському голові, нині покійному Василю Тусю,
фільм відзняли. У документальній
стрічці «Горіла сосна, палала…»,
щоб наблизити реальність до подій
того рокового дня, в Яревищі провели справжнє весілля. Молодята,
Людмила Зубчик і Володимир Старчук, погодилися на визначену режисерами дату й сюжет фільму.

Окрім відтворення одного з кривавих епізодів тієї страшної війни,
фільм мав ще й політичну мету — віддати під суд поліцая Зварича, який,
за інформацією спецслужб, заховався в Англії. Подейкували, що він служив там при церкві. У селах Яревище,
Кримне, Мокре Старовижівського
і Гута, Тур, Заболоття, Заліси, Краска
Ратнівського районів проведено збори, на яких писали листи-звернення
до прем’єр-міністра Англії Маргарет
Тетчер із вимогою видати Зварича
радянському правосуддю.
Газети «Радянська Волинь» (Коваль О. «Іменем справедливості». —
06.04. 1986) і «Сільські новини»
(«Пам’ять людська не прощає». —
15.04.1986. — № 46) писали, що,
звертаючись до англійського уряду
з проханням видати злочинця, аби
він відповів за скоєне, сподівалися на аргументи документальних
свідчень. На місце трагедії пізніше
навіть приїжджали англійці, однак
Зварич так і не постав перед судом.
Але стрічка загубилася серед
архівів кіностудії імені О. Довженка.
І тільки в 2013 році, дякуючи все ж
тому Василю Тусю і Юрію Бідзюрі
(уродженцеві Яревища) фільм віднайшли: про ті страхітливі події розповідали очевидці з екрана.
«ТІКАЮЧИ ВІД СМЕРТІ,
НА СНІГУ НАРОДИЛА МЕРТВУ
ДИТИНУ…»

Убитих ховали на кладовищі
наступного дня, 13 лютого. Кожного — своя родина. Щоб не ображати пам’ять померлих, від яких
на згарищі хати залишилися тільки
шматочки одягу чи взуття, викопали
величезну яму, зсунули туди рештки
хати, перемішані з людськими кістками, й насипали братську могилу.
Згодом на цьому місці встановили
пам’ятник.
Того страшного лютневого дня
серед тих, хто врятувався, була Текля Боярчук, котра готувалася стати
матір’ю. Тікаючи від смерті, на снігу
народила мертву дитинку. Круглим
сиротою після весілля залишився
Авдій Бегаль, якому виповнилося
тоді лишень десять років. Його врятувала від смерті рідна мати — Текля Кіндратівна, прикривши від куль
свою кровиночку власним тілом.
У метричний книзі 1944 pоку
у графі «Причина смерті» яревищенський батюшка Іоан Семенович
записав: «Усіх побила німецька поліція в день свадьби в домі батька
нареченої із кулемета і запалила
дім, від чого багато людей згоріло
на вуголь. Причиною послужила
присутність на свадьбі одного червоноармійця, котрий, відстрілюючись, утік невредимий». n
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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 неробочі автомобілі «Москвич»,
«Волга», «Жигулі». Тел. 096 65 47 613.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Терміново недорого продам трактор
Т-40 у доброму робочому стані, є документи. Можлива доставка. Тел. 096 72
22 134.
l Куплю двигун-барабан (можна неробочий). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Куплю трактор Т-25 або Т-40 у
будь-якому стані (самовивіз). Тел. 099
36 05 025.

l Недорого продається трактор Т-25 у
дуже доброму стані, є документи, неперефарбований. Можлива доставка. Тел.
096 72 22 134.
l Куплю КУН і велику кабіну до ЮМЗ.
Тел. 063 42 12 702.
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»), 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 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.
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l Продам фронтальні навантажувачі
на китайські та вітчизняні трактори (МТЗ,
ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299, 098
81 00 913.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та
плуги оборотні, культиватор для міжрядного
та суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних
добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г
техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Куплю трифазний або однофазний
електродвигун (180 Вт, 1420–1500 об/хв.).
Тел. 096 48 02 486.
l Продаються нові сани. Ціна договірна.
Тел. 096 78 66 582.
l Продається морозильна камера «Стінол» (б/в, 270 л). Тел. 095 82 27 773.
l Продам торфобрикет, цеглу (нову та
б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567, 050
72 27 271.
l Продам 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.
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l Продам цеглу білу та червону (нову
та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка.
Послуги мінінавантажувачем «Бобкат»
та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444,
067 45 02 527.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу
(з доставкою до 10 тонн). Тел. 050 37 81
998.
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 Якісно кладу плитку, виконую інші ремонтні роботи. Тел. 099 61 77 871.
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 Загублене свідоцтво на право власності на майновий пай (серія ВЛ №
0134795), видане Ратнівською сільською
радою 16.02.2004 року на прізвище
Сапожнік Марія Дмитрівна, вважати недійсним.

Р Е К Л А М А
О Г О Л О Ш Е Н Н Я

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 вакантної
посади начальника відділу земельних ресурсів Мар’янівської селищної ради — 1 штатна
одиниця.

Вимоги до кандидатів:
•Вища освіта не нижче ступеня магістра,
спеціаліста відповідного професійного
спрямування, 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.
•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 публікації оголошення про проведення конкурсу за адресою: вул. Незалежності, 26, смт
Мар’янівка, Волинська область, щоденно
з понеділка по четвер з 8-ї до 17 год., у п’ятницю — з 8-ї 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.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
13 лютого 2021 року закінчилася
земна дорога ветерана праці
редакції «Газети Волинь»
Ніни Степанівни
КОВАЛЬЧУК.
Понад 40 літ свого життя
вона присвятила роботі в найповажнішому виданні краю.
Колеги шанували Ніну Степанівну за людяність, порядність,
скромність і доброзичливість.
Світлий спомин про цю чудову
людину назавжди залишиться в серцях
тих, хто її знав, любив і поважав.
Розділяємо біль рідних, висловлюємо щирі співчуття, молимося за спокій
душі померлої і просимо Бога дарувати
їй Царство Небесне.
Колектив ТзОВ «Газета Волинь».

Горохівська громадська
організація пенсіонерів
МВС України «Ветеран»
висловлює щире співчуття
ексочільнику Волинського
обласного управління внутрішніх справ генерал-майору міліції Володимиру
Костянтиновичу Бородчуку
з приводу великого горя –
смерті дружини
Світлани Іванівни.
Молимося за
Небесне Царство
для душі світлої
людини.

ТЗОВ «СТОХІД-АГРО» (ПРАВОНАСТУПНИК СВК «СТОХІД»)
ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА
Особам або їх спадкоємцям, які мають право на невитребувані майнові паї СВК «Стохід», звернутися до підприємства ТзОВ «Стохід-агро»
протягом двох місяців за адресою: с. Зубильне, вул. Польова, 4, Локачинський р-н, Волинська обл., тел.: 0958172136, 0967780282.
Адміністрація.

20, 27 лютого, 6 березня

l «КОХАЙТЕСЯ, ЧОРНОБРИВІ!»

Фото із сайту pmg.ua.

UA: ПЕРШИЙ

Порошенко відкрив секрет
щасливого шлюбу
П’ятий Президент уже 37 років
одружений зі своєю Мариною. І вони
й досі дивляться один на одного
закоханими очима!
Лія ЛІС
лютого, у День Святого Валентина, політик поділився
«рецептом» їхнього сімейного
щастя. «Ми з Мариною одружені уже
37 років, і в нас часто питають про
секрет довгого і щасливого шлюбу.
Коли як не сьогодні, у День закоханих, відкрити цю таємницю, — зазначив Петро Олексійович. — Перша
складова — це, звісно, кохання. Воно
є базою, фундаментом кожної родини. Те, що Марина — жінка, з якою
я хочу прожити все своє життя, зро-
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зумів з першого погляду. І у мене ні-

що Марина – жінка, з
« Те,
якою я хочу прожити все
своє життя, зрозумів з
першого погляду.

»

коли не було щодо цього жодного
сумніву».

«Друга дуже важлива умова — це довіра. Це те, що є у нас, і чого я бажаю кожному чоловіку і кожній дружині», — зазначив він.
«І ще має бути мудрість. Я дякую, що
Господь послав мені мудру жінку. Кажуть, що ідеальний чоловік — це той, хто
твердо переконаний, що у нього ідеаль-

Їхня любов розквітла у двох синах
і двох доньках, і вже у двох онуках.

на дружина. Тож не втомлююся повторювати, що моя Марина — Жінка з великої
літери. Кохаю», — заявив Порошенко
і домалював у кінці тексту сердечко. n

Програма телепередач на 22 — 28 лютого
ПОНЕДІЛОК, 22 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Паперовий змій»
06:40 М/ф «Як їжачок шубку
міняв» 06:50 М/ф «Велика
подорож» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:05,
02:35, 05:25 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с
«Віра» 11:05, 04:10 Солодка
дача 11:25 Телепродаж
15:10, 21:25, 00:30, 03:00,
05:50 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Концерт. Наталія
Валевська 17:25, 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 18:55
Д/ц «Незвіданий океан» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30 Перша
шпальта 00:40 #ВУКРАЇНІ
01:05 Т/с «Гранд готель» 04:25
Д/ф «Норильське повстання»

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 «Сімейні
мелодрами»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45, 21.45, 22.45 Т/с «З ким
поведешся...» (16+)
23.45 Т/с «Кухня»

08.35 «Битва екстрасенсів»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення» (16+)
23.10 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05.00 Еврика!
05.05 Служба розшуку дітей
05.10 Громадянська оборона
06.00 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
12.15, 13.15 Х/ф «КОБРА»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.30, 16.15 Х/ф «РЕМБО-4»
(16+)
16.50 Х/ф «РЕМБО-5:
ОСТАННЯ КРОВ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Більше ніж правда
21.25 Т/с «Пес» (16+)
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» (16+)
11.00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ВЕРШНИК» (16+)
13.00 Х/ф «ПРИМАРНИЙ
ГОНЩИК: ДУХ
ПОМСТИ» (16+)
ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з 17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ДРУЗІ ПО СЕКСУ»
Леонідом Каневським»
(16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
23.00 Х/ф «ХЛОПЦІ БУДУТЬ В
Новини
ЗАХВАТІ» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
МЕГА
10:10, 18:00, 19:00, 03:30 Токшоу «Стосується кожного»
06:00 Бандитська Одеса 08:40,
12:25 Т/с «Олівія»
01:45 Правда життя 10:25,
14:35 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЯК
00:35 Речовий доказ 11:35
ВОНА РОБИТЬ ЦЕ»
Дика природа Японії12:30 Зона
16:10 «Чекай на мене. Україна» будівництва 13:30 Місця сили
20:00 «Подробиці»
14:20 Вижити в дикій природі
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
15:15, 19:55 Секретні території
справа»
16:15 Бойові кораблі 17:10,
23:50 Т/с «Згадати молодість» 20:50 Шукачі неприємностей
01:55 Х/ф «ЦИГАН»
18:05 Елемент 19:05
Війна всередині нас 21:45
УКРАЇНА
Смертельна Австралія 22:40
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Галапагоси 23:40 Божевільний
Україною
світ 02:50 Ілюзії сучасності
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
К-1
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
06.30 «TOP SHOP»
10.00 Т/с «Жіночий лікар» (16+) 08.00 М/с «Юху та його друзі»
13.40, 15.30 Агенти
08.30 «Ух ти show»
справедливості (12+)
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
17.00 Т/с «Виходьте без дзвінка 10.30 Х/ф «СПОКУСНИК»
4» (12+)
(16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
12.50 Х/ф «СПОКУСНИК-2»
Україна»
(16+)
21.00 Т/с «В полоні у минулого» 15.00, 22.00 «Орел і Решка.
(12+)
Дива світу»
23.10 Т/с «Благі наміри» (12+)
17.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
СТБ
Америка»
05.00 Т/с «Комісар Рекс»
19.10 «Орел і Решка. Морський

ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО

сезон»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 Т/с «Дзвонар» (16+)
10.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
12.40 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
14.55 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
20.30 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22.20 «Гроші»
23.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06.00 Беневенто - Рома.
Чемпіонат Італії 07.45 Журнал
Ліги Чемпіонів 08.15 Десна
- Динамо. Чемпіонат України
10.00 «Великий футбол»
11.45, 18.20, 21.25 Топ-матч
12.00 Мілан - Інтер. Чемпіонат
Італії 13.50 Шахтар - Рух.
Чемпіонат України 15.40, 22.30
Футбол NEWS 16.00 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 16.30
Аталанта - Наполі. Чемпіонат
Італії 18.30, 20.55 «Тур ONLINE»
18.55 LIVE. Олімпік - Дніпро-1.
Чемпіонат України 21.35
Чемпіонат Нідерландів. Огляд
туру 22.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 23.45 Олександрія Минай. Чемпіонат України

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, 00.00 Одного разу в
Одесі
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Т/с «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 «Панда Кунг-Фу 2»
01.00 Країна У
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного (16+)
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.50 «Top Shop»
05.45 Х/ф «Їм було
дев’ятнадцять...»
07.15, 16.50, 02.40 «Випадковий
свідок»
07.55 Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА»
(16+)
10.50, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.10
«Свідок»
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
14.35 «Таємниці світу»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.10 Х/ф «ГРІНГО» (18+)
01.05 «Таємниці кримінального
світу»
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Легенди бандитської
Одеси»

СЕРЕДА, 24 ЛЮТОГО

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Знахідка» 06:40
М/ф «Казки про машини» 06:50
М/ф «Дострибни до хмаринки»
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 00:15,
02:35, 05:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35, 00:55, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30
Концерт. Тельнюк: Сестри 17:25
Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/ц «Суперчуття» 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:55, 01:05, 05:55 Спорт.
Аспект 23:40 Наші гроші 01:05
Т/с «Гранд готель» 04:10 Д/ф
«Хто створив Змієві Вали?»

05.00 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 «Битва екстрасенсів»
(16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.10 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення» (16+)
23.05 Т/с «Майор і магія» (16+)

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 «Сімейні
мелодрами»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45, 21.45 Т/с «З ким
поведешся...» (16+)
22.45 Т/с «Кухня»

ICTV
05.35, 20.20 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Більше ніж правда
11.20, 13.15 Х/ф «ДВА
СТВОЛИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
15.05, 16.10, 22.30 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.40 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (12+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
23.40 Х/ф «ІНШИЙ СВІТ-5:
КРОВНА ПОМСТА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «ГЛИБОКЕ СИНЄ
МОРЕ» (16+)
13.00 Кохання на виживання
ІНТЕР
(16+)
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з 17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ У
Леонідом Каневським»
ВЕГАСІ» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
23.00 Х/ф «ХТИВИЙ ДІДУСЬ»
Новини
(18+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
МЕГА
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2» 06:00, 05:05 Гордість України
07:00 Бандитський Київ 09:05,
12:25 Т/с «Олівія»
01:45 Правда життя 10:15,
14:35, 15:30 «Речдок»
00:35 Речовий доказ 11:25,
16:30 «Речдок. Особливий
14:20 Вижити в дикій природі
випадок. Під чужим ім’ям»
12:25, 18:05 Елемент 13:25
18:00, 19:00, 03:10 Ток-шоу
Прихована реальність 15:20,
«Стосується кожного»
19:55 Секретні території 16:15
20:00 «Подробиці»
Бойові кораблі 17:10, 20:50
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
Шукачі неприємностей 19:05
справа»
23:50 Т/с «Згадати молодість» Війна всередині нас 21:45
Смертельна Австралія 22:40
01:55 Х/ф «ЦИГАН»
Ганг 23:40 Божевільний світ
03:15 Бандитська Одеса
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
10.00 Т/с «Жіночий лікар» (16+)
13.40, 15.30 Агенти
справедливості (12+)
17.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «В полоні у минулого»
(12+)
23.10 Т/с «Благі наміри» (12+)

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
11.30, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
13.10, 22.00 «Орел і Решка.
Дива світу»
14.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
18.10 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 Т/с «Удар у відповідь-4»
(16+)
08.00 Х/ф «ФАНФАН
ТЮЛЬПАН» (16+)
09.55 Х/ф «САХАРА» (16+)
12.15 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22.20 Т/с «Кістки-10» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Маріуполь - Зоря.
Чемпіонат України 07.45 Журнал
Ліги Європи 08.15 Ювентус Кротоне. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Десна - Динамо. Чемпіонат
України 12.05 «Великий футбол»
13.50 Атлетіко - Челсі (2017/18).
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
Журнал Ліги Чемпіонів 16.30
Олександрія - Минай. Чемпіонат
України 18.20 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 19.15 Мілан - Інтер.
Чемпіонат Італії 21.05 Топ-матч
21.15, 23.55 «Ніч Ліги чемпіонів»
21.55 LIVE. Атлетіко - Челсі. 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, 23.00 Сімейка У
09.45, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Т/с «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 «Кіт у чоботях»
00.00 Одного разу в Одесі
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного
(16+)
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 02.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «ДО МЕНЕ,
МУХТАР!»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
14.40 «Свідок. Агенти»
18.20 «Будьте здоровi»
23.10 Т/с «Підрозділ» (16+)
01.10 «Таємниці кримінального
світу»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Легенди бандитської
Одеси»
04.50 «Top Shop»

06:00, 06:00, 02:35 Енеїда 06:30
М/ф «Знайда» 06:40 М/ф «Казка
про білу крижинку» 06:50 М/ф
«Нікудишко» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:15,
05:10 Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30, 22:00 Т/с «Віра»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35, 00:55,
05:45 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Концерт. Mad
Heads 17:25 Наші гроші 18:55
Д/ц «Супер - чуття» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:55,
01:05, 05:55 Спорт. Аспект 23:40
Розважальна програма з Майклом
Щуром 16+ 01:05 Т/с «Гранд
готель» 03:30 Х/ф «ЛІСОВА
ПІСНЯ»

1+1

21.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ 2: З
ВЕГАСА ДО БАНГКОКА»
(16+)
23.00 Х/ф «ПОХМІЛЛЯ.
ЧАСТИНА 3» (16+)

МЕГА
06:00, 05:00 Гордість України
07:00 Бандитська Одеса 09:05,
01:45 Правда життя 10:15,
00:35 Речовий доказ 11:25,
14:15 Вижити в дикій природі
12:20, 17:55 Елемент 13:20
Прихована реальність 15:10,
19:55 Секретні території 16:05
Бойові кораблі 17:00, 20:50
Шукачі неприємностей 18:55
Богдан Ступка 21:45 Смертельна
Австралія 22:40 Ганг 23:40
Божевільний світ

К-1

06.30 «TOP SHOP»
05.35, 11.25 «Життя відомих
08.00 М/с «Юху та його друзі»
людей»
08.40 «Ух ти show»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
«Сніданок з 1+1»
09.50 Т/с «Мисливці за
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
реліквіями»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
11.30, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
«Телевізійна служба
13.10, 22.00 «Орел і Решка. Дива
новин»
світу»
09.25, 10.25 «Життя відомих
14.10 «Орел і Решка.
людей 2021»
Перезавантаження.
12.20, 14.15 «Одруження наосліп»
Америка»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
18.10 «Орел і Решка. Морський
20.45, 21.45 Т/с «З ким
сезон»
поведешся...» (16+)
2+2
22.45 Т/с «Кухня»
06.00 «Джедаі 2019»
ІНТЕР
06.45 Т/с «Удар у відповідь-4»
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
(16+)
Леонідом Каневським»
08.40 Х/ф «НІЧНІ ЯСТРУБИ»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
(16+)
Новини
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
13.00 «Загублений світ»
Інтером»
18.00 «Секретні матеріали»
10:00 «Корисна програма»
18.15 «Спецкор»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
18.50 «Джедаі»
12:25 Т/с «Олівія»
19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
14:30, 15:30 «Речдок»
20.30 Т/с «Ментівські війни.
16:25 «Речдок. Особливий
Харків-2» (16+)
випадок. Під чужим ім’ям»
22.20 Т/с «Кістки-10» (16+)
18:00, 19:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
ФУТБОЛ-1
20:00 «Подробиці»
06.00
Аталанта
- Наполі.
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
Чемпіонат Італії 07.45 Журнал.
справа»
УЄФА ЄВРО 2020 г. 08.15 Шахтар
23:55 Т/с «Згадати молодість»
01:55 Х/ф «ЦИГАН»
- Рух. Чемпіонат України 10.00,
04:55 «Телемагазин»
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Ювентус - Кротоне. Чемпіонат
УКРАЇНА
Італії 12.05 Олімпік - Дніпро-1.
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Чемпіонат України 13.50 Лаціо Україною
Баварія. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 УЄФА 16.00 Атлетіко - Челсі. 1/8
Сьогодні
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА 17.50
09.00 Зірковий шлях
«Ніч Ліги чемпіонів» 18.20, 23.55
10.00 Т/с «Жіночий лікар» (16+)
Журнал Ліги Європи 18.45 LIVE.
13.40, 15.30 Агенти
Тоттенгем - Вольфсберг. 1/16
справедливості (12+)
фіналу. Ліга Європи УЄФА 20.55,
17.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
21.35 Топ-матч 21.05 Огляд
4» (12+)
вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.45 LIVE. Боруссія (М) - Ман Сіті.
21.00 Т/с «В полоні у минулого»
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
(12+)
23.10 Т/с «Благі наміри» (12+)

СТБ
05.05 Т/с «Комісар Рекс»
08.35 «Битва екстрасенсів» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.10 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
ставлення» (16+)
23.10 Т/с «Майор і магія» (16+)

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
11.25, 13.15 Х/ф «СТРАШИЛИ»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.10, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
15.15, 16.15, 22.25 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.50 Х/ф «ВУЛИЧНИЙ БОЄЦЬ»
(16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
23.30 Х/ф «АДРЕНАЛІН» (18+)

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, 01.00 Країна У
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Т/с «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 «Мегамозок»
00.00 Одного разу в Одесі
02.15 Рятівники
03.15 Щоденники Темного (16+)
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 02.50 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
«Свідок»
09.00 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ЗАЛИШИТИСЯ ЖИВИМ»
10.30, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
НОВИЙ КАНАЛ
14.35 «Легенди карного розшуку»
18.20 «Вартість життя»
06.00, 07.30 Kids’ Time
23.10 Т/с «Підрозділ» (16+)
06.05 М/с «Том і Джеррі»
01.15 «Таємниці кримінального
07.35, 15.00 Орел і Решка
світу»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
03.35 «Речовий доказ»
11.00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ»
04.05 «Легенди бандитської
(16+)
13.00 Кохання на виживання (16+) Одеси»
04.50 «Top Shop»
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)

ЧЕТВЕР, 25 ЛЮТОГО
21:00 Т/с «Речдок. Особиста
UA: ПЕРШИЙ
справа»
06:00, 06:00, 03:40 Енеїда
06:30 М/ф «Курча в клітиночку» 23:50 Т/с «Згадати молодість»
06:40 М/ф «Козлик та його горе» 01:55 Х/ф «ЦИГАН»
06:50 М/ф «Рукавичка» 07:00,
УКРАЇНА
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:15, 02:35, 05:10 Новини 06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
18:20 Суспільна студія 09:30,
Сьогодні
22:00 Т/с «Віра» 11:05 Солодка
дача 11:25 Телепродаж 15:10,
09.00 Зірковий шлях
21:35, 00:55, 05:45 Спорт 15:20 10.00 Т/с «Жіночий лікар» (16+)
Країна пісень 15:55 Пишемо
13.40, 15.30 Агенти
історію. Леся Українка 16:10
справедливості (12+)
Х/ф «ЛІСОВА ПІСНЯ» 18:55
17.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
Д/ц «Суперчуття» 19:55 Д/ц
4» (12+)
«Боротьба за виживання» 21:55, 20.10 Ток-шоу «Говорить
01:05, 05:55 Спорт. Аспект 23:40
Україна»
Схеми. Корупція в деталях 01:05 21.00 Т/с «В полоні у минулого»
Т/с «Грандготель» 03:10 Культові
(12+)
українці: позначені гривнею.
23.10 Слідами
Леся Українка 04:10 Д/ф
23.50 Т/с «Благі наміри» (12+)
«Одесити на Донбасі»

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» (12+)
20.45 Т/с «З ким поведешся...»
(16+)
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 Х/ф «ЛЮБОВ ВІД УСІХ
ХВОРОБ»
14:35, 15:30 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим ім’ям»
18:00, 19:00, 03:15 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»

П’ЯТНИЦЯ, 26 ЛЮТОГО
11.00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ
2» (16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКСДРАЙВ» (18+)

МЕГА
06:00, 05:20 Гордість України
07:00 Бандитський Київ
09:25, 01:45 Правда життя
10:25, 00:35 Речовий доказ
11:35, 14:25 Вижити в дикій
природі 12:30 Елемент 13:30
Прихована реальність 15:20,
19:55 Секретні території 16:15
Бойові кораблі 17:10, 20:50
Шукачі неприємностей 18:05
Неймовірні винаходи 19:05 Два
Миронових 21:45 Смертельна
Австралія 22:40 Ганг 23:40
Божевільний світ 03:15 1377
спалених заживо 04:00 Мерилін
Монро 04:40 Володимир Басов.
Бігун на довгі дистанції

України 07.45 Огляд вівторка.
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.15
Лаціо - Баварія. 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
20.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20
Тоттенгем - Вольфсберг. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.05
Атлетіко - Челсі. 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 13.50 Боруссія
(М) - Ман Сіті. 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 16.00, 18.30 «Ніч
Ліги Чемпіонів» 16.40 Аталанта
- Реал. 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА 19.00, 21.50 «Шлях до
Гданська» 19.50 LIVE. Шахтар Маккабі. 1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 22.30 LIVE. «Ліга Європи.
ONLINE» 23.55 Мілан - Црвена
Звезда. 1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
СТБ
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під Полтавою
08.00, 14.50 «Битва
08.45, 23.00 Сімейка У
екстрасенсів» (16+)
К-1
09.45, 01.00 Країна У
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна06.30 «TOP SHOP»
10.45, 00.30, 01.30 Казки У Кіно
Новини»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
11.15, 18.15 Т/с «Батько рулить»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
08.25
«Ух
ти
show»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
19.05 «Один за всіх» (16+)
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
галлівуд
20.15, 22.50 Т/с «Упереджене
09.50 Т/с «Мисливці за
13.15, 16.15 4 весілля
ставлення» (16+)
реліквіями»
14.15 Панянка-селянка
23.10 Т/с «Майор і магія» (16+)
11.30, 23.00 Т/с «Грань» (16+)
15.15 СуперЖінка
13.10, 22.00 «Орел і Решка. Дива 21.15 М/ф «Вперед і вгору»
ICTV
світу»
00.00 Одного разу в Одесі
05.35 Громадянська оборона
14.10 «Орел і Решка.
02.15 Рятівники
06.30 Ранок у великому місті
Перезавантаження.
03.15 Щоденники Темного (16+)
08.45 Факти. Ранок
Америка»
04.00 Віталька
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 18.10 «Орел і Решка. Морський 05.50 Корисні підказки
10.10 Секретний фронт
сезон»
НТН
11.00, 13.15 Х/ф «ДОЧКА
2+2
ГЕНЕРАЛА» (16+)
05.50 «Страх у твоєму домі»
12.45, 15.45 Факти. День
07.50, 16.50, 02.35 «Випадковий
06.00 «Джедаі 2019»
свідок»
13.55, 21.25 Т/с «Пес» (16+)
06.35 Т/с «Удар у відповідь-4»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05
15.00, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин
(16+)
«Свідок»
покаже-2» (16+)
09.25 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ
09.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНІ»
НІБЕЛУНГІВ»
16.25 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
13.00 «Загублений світ»
18.45, 21.05 Факти. Вечір
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
18.00 «Секретні матеріали»
20.20 Анти-зомбі
(16+)
18.15 «Спецкор»
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛІН-2:
14.35 «Вартість життя»
18.50 «Джедаі»
ВИСОКА НАПРУГА»
18.20 «Правда життя»
19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
(18+)
23.10 Т/с «Підрозділ» (16+)
20.30 Т/с «Ментівські війни.
01.10 «Таємниці кримінального
Харків-2» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
світу»
22.25
Т/с
«Кістки-10»
(16+)
03.40 «Речовий доказ»
06.00, 07.30 Kids’ Time
04.10 «Легенди бандитської
06.05 М/с «Том і Джеррі»
ФУТБОЛ-1
Одеси»
07.35, 15.00 Орел і решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+) 06.00 Десна - Динамо. Чемпіонат 04.50 «Top Shop»

06:00, 06:00, 02:25 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:55, 03:30, 05:35 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:40 М/ф «Як Козаки
На Весіллі Гуляли» 08:05 Д/ц
«Супер - чуття. Особливий загін»
09:05 Відтінки України 09:40 Т/с
«Снігопад» 10:35 Х/ф «МЕРЛІН»
13:55 Д/ц «Дикі тварини» 14:25
Телепродаж 15:00 UA:Фольк.
Спогади 16:05 Біатлон. Головне
17:05 Полювання (Природнича
історія) 18:05 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ЮДА» 20:05, 21:25
Д/п «Руський мір. Дари Волхвів.
Спецтуристи» 22:20 Д/ф
«Крим, як це було» 01:20, 03:55
#ВУКРАЇНІ 04:25 Бюджетники

1+1
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
19.30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20.30 «Вечірній квартал»
22.25 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30 Х/ф «ІНОЗЕМКА»
06:50 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТЮЛЬПАН»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «З ЖИТТЯ
НАЧАЛЬНИКА КАРНОГО
РОЗШУКУ»
13:00 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
14:50 Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
16:30, 20:30 Т/с «Добровольці»
20:00 «Подробиці»
22:20 «Ювілейний концерт
«Пісняри. 50 років»
23:30 Х/ф «ХРОНІКА «АДА»
01:35 Х/ф «СПОВІДЬ ДОН

ЖУАНА»
03:10 «Навколо М»
04:35 «Україна вражає»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
10.00 Т/с «На гойдалці долі»
14.30, 15.20 Т/с «Гра в долю»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Т/с «Будинок на
холодному ключі» (16+)

СТБ
06.10, 10.50 Т/с «Упереджене
ставлення» (16+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
22.50 «Звана вечеря» (12+)

ICTV
05.10 Т/с «Копи на роботі» (16+)
07.00, 08.05 Скетч-шоу «На
трьох» (16+)
07.30 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
08.40, 10.50, 13.15 Т/с «Пес»
(16+)
09.50, 11.55, 13.00 Т/с «Таємні
двері» (12+)
12.45 Факти. День
16.35 Х/ф «ДВА СТВОЛИ»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ВАЛЕРІАН ТА
МІСТО ТИСЯЧІ
ПЛАНЕТ» (12+)
21.50 Х/ф «ПІДНЕСЕННЯ
ЮПІТЕР» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
08.40, 10.00 Kids’ Time
08.45 М/ф «Феї: Фантастичний
порятунок»
10.05 Орел і Решка

1+1
05.15 «Світське життя. 2021»
06.05, 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 «Вечірній квартал»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.15 «Ліга сміху 2021»
22.15 «Жіночий квартал»
23.30 Х/ф «КОН О» (16+)

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:50 «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 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА»
14:40, 15:30, 00:30 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок. Під чужим ім’ям»
18:00, 01:25 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Т/с «Шерлок»

03:00 «Чекай на мене. Україна»
04:05 «Україна вражає»
04:30 «Орел і Решка. Шопінг»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.55 Т/с «Кошик для щастя»
(12+)
14.45, 15.30 Т/с «Намалюй мені
маму» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.35 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.20, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
20.15, 22.50 Т/с «Продається
будинок із собакою»

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
11.20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну»
12.45, 15.45 Факти. День
13.20 Х/ф «ГЛИБОКОВОДНИЙ
ГОРИЗОНТ» (12+)
15.30, 16.15 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ
НА ЗЛОДІЇВ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
22.55 Скетч-шоу «На трьох-9»
(16+)

МЕГА
06:00 Гордість України 07:00
Бандитська Одеса 09:10, 01:45
Правда життя 10:20, 00:35
Речовий доказ 11:30 Вижити
в дикій природі 12:30, 15:20,
19:55 Секретні території 13:25
Прихована реальність 14:20 Ганг
16:15 Бойові кораблі 17:10,
20:50 Шукачі неприємностей
18:05 Неймовірні винаходи
19:05 Юрій Нікулін 21:45
Смертельна Австралія 22:40 Ніл
23:40 Божевільний світ 02:50
Телеформат

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 М/ф «Ніко 2»
11.40, 22.10 «Орел і Решка. Дива
світу»
12.40 «Орел і Решка. Морський
сезон»
13.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»
17.50 Х/ф «БАНДИТИ»
20.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)

2+2

06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Т/с «Удар у відповідь-4»
(16+)
07.10 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ»
(16+)
08.55 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ:
2 1/2 ЗАПАХ СТРАХУ»
(16+)
10.25 Х/ф «ГОЛИЙ ПІСТОЛЕТ:
33 1/3 ОСТАННЯ
ОБРАЗА» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
НОВИЙ КАНАЛ
19.25 Х/ф «ЛЮДИНА
06.00, 07.30 Kids’ Time
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
06.05 М/с «Том і Джеррі»
21.20 Х/ф «ЛЮДИНА
07.35 Орел і решка
ПРЕЗИДЕНТА-2» (16+)
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
23.10 Х/ф «ЧУЖІ ПРОТИ
11.10 Хто проти блондинок? (12+)
ХИЖАКА-2» (18+)
16.50 Х/ф «УЧИЛКА» (16+)
18.50 Х/ф «ЗМІШАНІ» (16+)
ФУТБОЛ-1
21.00 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
06.00 Огляд вівторка. Ліга
(16+)
Чемпіонів УЄФА 06.30, 09.20,
23.30 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
12.15, 13.30, 14.20 «Шлях до
ПОГРОМ» (18+)
Гданська» 07.25 Шахтар - Маккабі.

1/16 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.25 Брюгге - Динамо (К). 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА 13.05
Огляд середи. Ліга чемпіонів УЄФА
14.00 LIVE. Жеребкування 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА 14.45
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16.05 Мілан - Црвена
Звезда. 1/16 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 17.55, 21.25 Топ-матч
18.00 Чемпіонат Італії. Передмова
до туру. Прем’єра 18.30, 20.55
«Тур ONLINE» 18.55 LIVE. Десна Інгулець. Чемпіонат України 21.35
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА
22.55 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, 01.15 Країна У
10.45, 00.45, 02.00 Казки У Кіно
11.15, 18.15 Т/с «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 «Фердинанд»
00.15 Одного разу в Одесі
02.30 Рятівники
03.30 Теорія зради
04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.50 «Страх у твоєму домі»
07.55, 16.50, 02.45 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.15
«Свідок»
09.00 Х/ф «БАЛАДА ПРО
СОЛДАТА»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.50, 21.30 Т/с «Сліпа зона»
(16+)
14.40 «Правда життя»
18.20 «Таємниці світу»
23.10 Х/ф «Незаконне
вторгнення» (16+)
01.10 «Таємниці кримінального
світу»
03.35 «Речовий доказ»
04.05 «Легенди бандитського
Києва»
04.55 «Top Shop»

НЕДІЛЯ, 28 ЛЮТОГО

СУБОТА, 27 ЛЮТОГО
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30 М/ф
«День народження Юлії» 06:40
М/ф «Чудасія» 06:50 М/ф «Що на
що схоже» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:15,
02:25, 05:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 22:00
Т/с «Віра» 11:05, 02:10 Солодка
дача 11:25 Телепродаж 15:10,
21:35, 00:55, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30 Біатлон.
Головне 17:25, 04:40 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Суперчуття»
19:55, 23:40 Д/ц «Дикі тварини»
21:55, 01:05, 05:55 Спорт.
Аспект 01:05 Схеми. Корупція в
деталях 01:35 #ВУКРАЇНІ 03:00
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

12.00 У кого більше? (12+)
14.10 М/ф «Ваяна»
16.20 Х/ф «МИ - МІЛЛЕРИ»
(16+)
18.40 Х/ф «ОЗБРОЄНІ І
НЕБЕЗПЕЧНІ» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИГУНКА» (16+)
23.30 Х/ф «ТРИ МЕТРИ НАД
РІВНЕМ НЕБА» (16+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:15, 00:55 Містична Україна
08:05, 19:00 У пошуках істини
10:05 Речовий доказ 11:15,
00:00 Секретні території 12:10
Вирішальні битви 2 світової
13:10 Неймовірний космос
16:10 Ганг 18:10 Прихована
реальність 21:00 Приховані
королівства 01:45 Гордість
України 02:35 Скарб.UA

10.20 Шахтар - Маккабі. 1/16
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.05
Десна - Інгулець. Чемпіонат
України 13.50 Аталанта - Реал.
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
15.55 LIVE. Спеція - Парма.
Чемпіонат Італії 17.55 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА
18.50, 20.55 Топ-матч 18.55
LIVE. Болонья - Лаціо. Чемпіонат
Італії 21.10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА 21.40 LIVE.
Верона - Ювентус. Чемпіонат
Італії 23.40 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 М/ф «Космічна місія»
12.00 Х/ф «ПАНІ МЕТЕЛИЦЯ»
13.10 Х/ф «НАЙКРАЩИЙ
ДРУГ»
15.10 М/ф «Фердинанд»
К-1
17.15 М/ф «Мегамозок»
06.30 «TOP SHOP»
19.00 Одного разу під Полтавою
08.00 М/с «Кротик і Панда»
23.00 Країна У
08.30 «Ух ти show»
23.30 Одного разу в Одесі
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
00.00 Сімейка У
10.10 Х/ф «БАНДИТИ»
00.30 Казки У Кіно
12.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+) 01.00 Панянка-селянка
14.35 «Орел і Решка. Навколо
03.05 Віталька
світу»
05.50 Корисні підказки

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
08.30 Прем’єра ! «Джедаі 2020»
09.30 «Загублений світ»
12.30 Х/ф «РОБОКОП»
14.20 Х/ф «РОБОКОП-2»
16.30 Х/ф «РОБОКОП-3»
18.30 Х/ф «ТРИ ІКСИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ІКСИ-2:
НОВИЙ РІВЕНЬ» (16+)
22.55 Х/ф «НІНДЗЯ» (18+)

НТН

05.55 Х/ф «Було у батька три
сини»
08.30 Х/ф «Через Гобі та
Хінган»
11.40 Т/с «Досьє «Майорка»
(16+)
15.25, 03.10 «Випадковий
свідок»
18.00 «Круті 90-ті»
19.00, 02.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
21.25 Х/ф «ПОГОНЯ»
ФУТБОЛ-1
23.10 Х/ф «ШВИДКІСТЬ:
06.00 Мілан - Црвена Звезда.
АВТОБУС 657» (16+)
1/16 фіналу. Ліга Європи
01.00 «Хвороби-вбивці»
УЄФА 07.45 Чемпіонат Італії.
03.30 «Речовий доказ»
Передмова до туру 08.15
03.55 «Правда життя»
Боруссія (М) - Ман Сіті. 1/8
04.20 «Легенди бандитського
Києва»
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS 04.45 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00, 06:00, 02:30, 05:00 Енеїда
07:00, 08:00, 08:55, 21:00, 01:35,
03:30, 05:35 Новини 07:10 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:40
М/ф «Як козаки олімпійцями
стали» 08:20, 17:05 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 13:30,
16:05 Біатлон. Головне 14:25
Телепродаж 15:00 Країна
пісень 18:15 Д/ц «Незвіданий
океан» 19:25 Д/с «Масштабні
інженерні помилки» 20:20
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:00 Х/ф
«ПІЛІГРИМ» 02:00 #ВУКРАЇНІ
03:55 Д/ф «Клітка для двох»

06.50 Реальна містика
07.20 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
09.20 Т/с «В полоні у минулого»
(12+)
17.00, 21.00 Т/с «Непрекрасна
леді» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Клянуся любити тебе
вічно» (12+)

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «ТСНТиждень»
07.00 «Життя відомих людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
09.00 «Лото-Забава»
09.45 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
10.50 «Світ навиворіт»
17.00 Х/ф «КОМАНДА «А»
(16+)
21.00 «Голос країни 11»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:20 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА»
06:45 Х/ф «ЛЮДИНА З РІО»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 11:50 «Інше життя»
12:40 Т/с «Речдок. Особиста
справа»
17:10 Т/с «Детектив Ренуар»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Шерлок»
23:55 Х/ф «МІЙ ХЛОПЕЦЬ ПСИХ»
02:10 «Речдок»

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

МЕГА

06:00 Випадковий свідок
07:15, 00:55 Містична Україна
08:05, 19:00 У пошуках істини
10:05 Речовий доказ 11:15,
00:00 Секретні території 12:10
СТБ
Вирішальні битви 2 світової
05.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13:10 Приховані королівства
06.55 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ 16:10 Ніл 18:10 Прихована
«ПРОЩАВАЙ»
реальність 21:00 Неймовірний
08.45 «МастерШеф
космос
Професіонали» (12+)
12.25 «Хата на тата» (12+)
К-1
15.00 «СуперМама»
06.30 «TOP SHOP»
19.00 «Слідство ведуть
08.00 М/с «Кротик і Панда»
екстрасенси» (16+)
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
20.00 «Один за всіх» (16+)
09.30 М/ф «Підводна ера»
23.25 «Таємниці ДНК» (16+)
11.10 М/ф «Ніко 2»

ICTV
05.25 Скарб нації
05.35 Еврика!
05.40 Факти
06.05 Більше ніж правда
06.55 Не дай себе обдурити!
07.50 Антизомбі
08.50 Секретний фронт
09.45 Громадянська оборона
10.45, 13.00 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф «ПІДНЕСЕННЯ
ЮПІТЕР» (16+)
16.00 Х/ф «ВАЛЕРІАН ТА
МІСТО ТИСЯЧІ
ПЛАНЕТ» (12+)
18.45 Факти тижня
21.20 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.10 Х/ф «АДРЕНАЛІН» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 У кого більше? (12+)
08.00, 10.00 Kids’ Time
08.05 М/ф «Ваяна»
10.05 Х/ф «ЗМІШАНІ» (16+)
12.40 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.

12.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.05 «Загублений світ»
13.10 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ»
(16+)
15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДИ:
ГРОБНИЦЯ ДРАКОНА»
(16+)
17.00 Х/ф «ПОЗА ЗАКОНОМ»
(16+)
19.00 Х/ф «ВІЙНА» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (16+)
23.00 Х/ф «НІНДЗЯ-2» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Брюгге - Динамо (К). 1/16 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 08.10 Колос
- Рух. Чемпіонат України 10.00,
14.45, 16.15, 17.45, 20.15, 23.00
Футбол NEWS 10.20 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10.50

Верона - Ювентус. Чемпіонат
Італії 12.30 Огляд середи. Ліга
Чемпіонів УЄФА 13.00, 15.55,
16.30, 18.55 «Тур ONLINE» 13.55
LIVE. Минай - Олімпік. Чемпіонат
України 16.55 LIVE. Шахтар Зоря. Чемпіонат України 19.25
LIVE. Львів - Динамо. Чемпіонат
України 21.20 «Великий футбол»
23.20 Журнал Ліги Чемпіонів
23.50 Сампдорія - Аталанта.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.15 Х/ф «СТОЛИКУ,
НАКРИЙСЯ»
11.25 Х/ф
«РУМПЕЛЬШТІЛЬЦХЕН»
12.35 Х/ф «НОВЕ ВБРАННЯ
КОРОЛЯ»
13.45 М/ф «Панда Кунг-Фу 2»
15.30 М/ф «Кіт у чоботях»
17.15 М/ф «Вперед і вгору»
19.00 Одного разу під Полтавою
23.00 Країна У
23.30 Одного разу в Одесі
00.00 Сімейка У
00.30 Казки У Кіно
01.00 Панянка-селянка
02.15 Щоденники Темного (16+)
03.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
06.45 «Будьте здоровi»
07.20 «Україна вражає»
08.50 Т/с «Досьє «Майорка»
(16+)
12.20 Х/ф «ЗА СІРНИКАМИ»
14.10 Х/ф «СТО ГРАМІВ» ДЛЯ
ХОРОБРОСТІ...»
15.35 Х/ф «ОДРУЖЕННЯ
БАЛЬЗАМІНОВА»
17.15 Х/ф «ШВИДКІСТЬ:
АВТОБУС 657» (16+)
19.00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
20.30 Х/ф «АКЦІЯ»
22.10 Х/ф «ДОВІРА» (16+)
00.05 Х/ф «НЕЗАКОННЕ
ВТОРГНЕННЯ» (16+)
02.15 «Речовий доказ»

n Спробуйте і ви
Фото із сайту pixabay.com.

Вживайте цей корінь і будьте здорові!

n Наші господарі
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій Аршулік має чим похвалися і може багато розповісти про догляд за плодовими
деревами.

Груші, персики
і черешні у стилі УФО
Сергій Аршулік із Четвертні Луцького (раніше
Маневицького) району плекає сучасний садок
Сергій НАУМУК

освід у цій галузі молодий чоловік здобув, працюючи у Польщі.
Окрім заробітку, додому Сергій
привіз дещо цінніше: знання та навики у садівництві. Тож вирішив закласти власний садок.
До того в Аршуліків він теж був —
батько Сергія постарався.
— Я посадив 70 яблунь, але сорти вже не сучасні, — розповідає Іван
Федорович. — Було якось купив
на базарі з десяток різних саджанців,
а потім виявилося, що вони всі одного сорту та ще й не того, що обіцяли.
Тепер Аршулік-старший приділяє
більше уваги винограду. Має понад
20 його сортів. Поки що вирощує цю
культуру для власного споживання.
На зиму вкриває соломою. Причому не одразу, а коли наближаються великі морози (як цього року).
Одночасно закладає приманки для
мишей, аби гризуни не пошкодили лози. А от технічний сорт для
вина, що росте біля хати, не утеплює. Так само для експерименту
чоловік залишив кілька пагонів відкритими: чи витримають сильні холоди.
Садок же — то плід зусиль Сергія. Поки йдемо засніженим полем
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до яблунь, помічаю деревця, висаджені під кутом 45 градусів.
— Це черешні, висаджені за методом УФО, — пояснює молодий
господар. — Усі гілки тягнутимуться
догори і утворять ніби стіну. Пізніше
зверху зроблю накриття.

свій сад Сергій
« Увесь
щепив сам. Привозив
з Польщі потрібні живці
та підщепи. Частина площі
має крапельний полив,
на іншу воду доставляють
трактором у пластиковій
ємності.

»

Увесь свій сад Сергій щепив сам.
Привозив з Польщі потрібні живці
та підщепи. Частина площі має крапельний полив, на іншу воду доставляють трактором у пластиковій ємності.
— Міжряддя шириною 3,5 метра,
а між яблунями 1 метр. Усе залежить
від сорту: можна і через 80 сантиметрів, — каже Сергій. — Чемпіон
та Лігол садять густіше. Джонапринц
та Джонаголд — рідше, бо вони мають
більшу силу росту.

Буквально за кілька днів до нашого візиту садівник обрізав дерева. Тож розповів і про принципи
обрізки. Тут також багато залежить
від сорту. Скажімо, на яблунях Лігол і Чемпіон після обтинання залишається хіба 40 відсотків гілок.
Сорт Гала дає дуже багато зав’язі.
Тому аби отримати крупніше яблуко, треба обрізати пагони коротко.
Або ж навесні обривати частину
зав’язі.
Сергій каже, що обрізав трохи
менше гілок, аніж треба. Зробив
це тому, що іноді морози пошкоджують цвіт. А коли гілок більше, то більше й цвіту залишиться і можна сподіватися доброго врожаю. Якщо ж холоди вже позаду, то треба обрізати
усі зайві пагони.
Загалом найдовші гілки залишають у нижньому ярусі. А чим вище,
тим вони мають бути коротші. Тоді
потрапляє більше світла і плоди
краще достигають. Верхівку Сергій
Аршулік прикорочує. Тож його дерева будуть не вищі аніж 4 метри.
Не можна, щоб жодна гілка стала
грубшою за стовбур.
Практикує він і зимове щеплення.
Підщепи треба на тиждень-півтора внести в хату, щоб прогрілися і почався сокорух, а живці — на 1–2 дні. Жирові пагони
використовувати не можна. Хоча
товстого живця добре щепити:
з нього дерево швидко піде в ріст
і стане міцним, але великого урожаю не буде.
— Ось, гляньте, ці саджанці садив разом, — показує Сергій. — Але
одне дерево грубше, а інші тонші.
Та на них рясніше яблук. Якщо карликова підщепа, то треба садити
так, щоб від землі до місця щеплення було 15 сантиметрів. Якщо нижче, то дерево матиме завелику силу
росту.
Про підщепи він дбає заздалегідь. Садить деревця під кутом,
і вони дають вертикальні пагони.
Відтак пригинає трохи і присипає
тирсою чи грунтом. У тому місці
з’являється коріння. Восени розрізає на частини і має готові підщепи.
Тонші аніж 8 мм бере на літнє окулірування. Грубші вставляє в тирсу і заносить у приміщення. А вже
перед самим щепленням відігріває
в хаті.
Якщо дерево занадто сильне,
йому обтинають коріння. Воно починає трохи хворіти і викидає більше цвіту. У промислових садках
це роблять механізовано, а вдома
можна скористатися й городником.
Найефективнішим захистом від
зайців Сергій вважає сітку. Хоча непогано показала себе й спеціальна
фарба, яку наносив на кору штамбів.
— Цього року сподіваємося отримати добрий урожай, бо перед тим
садок змерз. Так завжди буває, —
зауважує Сергій. n

Пора садити імбир
Саме час спробувати свої
сили у розведенні цієї
екзотичної рослини. Виберіть
у крамниці шматок кореневища
з бруньками. Якщо воно
підсохло — потримайте спочатку
у воді кілька годин
ізьміть широкий і глибокий горщик,
бо імбир сильно розростається.
Дайте на дно дренаж, а тоді грунт,
у який помістіть шматок кореневища з вічком догори (над ним повинно бути 2–3 см
землі). Вологи потрібно тільки трохи, щоб
не було загнивання. Найкраща температура для проростання — 15 градусів.
Сходи з’являться через кілька тижнів. Відтак рослину треба перенести
у тепліше приміщення і сильніше поливати. Іноді можна підживити калійними
добривами.
Влітку поставте горщик на балкон,
але не там, де потрапляє пряме сонячне світло. До осені виростуть стебла
висотою 80–90 см. Наприкінці вересня
листя почне жовтіти й опадати. Переставайте поливати і викопуйте врожай. Зібрані бульби треба просушити
і зберігати у провітрюваному приміщенні. n

В

n Спеціаліст радить

Мастит у корів
Про те, які хвороби найбільше
вражають худобу у зимовий
та весняний період і як з ними
боротися, розповідає
ветлікар управління
Держпродспоживслужби
у Ратнівському районі Руслан
Жерж
о нас часто звертаються люди
із питанням щодо лікування
маститу у корів. Насамперед
скажу, що це запалення молочної залози, яке виникає у відповідь на дію механічних, біологічних, хімічних чи термічних
чинників. Мастит може виникати під час
лактації, запуску та сухостійного періоду.
Найчастіше його виявляють у корів, хоч
може бути і в інших тварин. При цьому
змінюється склад молока: в ньому збільшується кількість лейкоцитів, посилюється розвиток мікрофлори, активізуються
ферменти, які руйнують білки, жири, цукор. З такої ураженої частки воно стає водянистим, в ньому з’являються пластівці
та згустки казеїну.
При виявленні ознак маститу власникам тварин необхідно звернутись до ветеринарного лікаря для встановлення
правильного діагнозу та своєчасного лікування. Раджу, поки корова нездорова,
молока від неї не вживати. І в період лікування антибіотиками також. n

–Д

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

n На часі

Дражоване насіння краще проросте
Наприкінці зими надходить час подбати про дрібне
насіння (петрушки, моркви чи селери). Завдяки
отриманим поживним речовинам воно краще проросте
тож, замочіть насіння
у розведеному водою
коров’яку (пропорція
1:7). Затим вкиньте у трилітрову банку і закрийте її.

О

Безперервно струшуйте посудину і досипайте туди просіяний торф та перегній (2:1).
Можна додати трохи суперфосфату.

За потреби масу злегка
зволожте. Поживні речовини
налипатимуть на насінини.
Відтак утворяться горошини
розміром 4–5 мм.
Протягом 2–3 годин просушіть їх за температури 30–
36 градусів. У такому вигляді
їх можна зберігати 3–4 місяці.
Перед сівбою дражоване насіння треба злегка скропити
водою. n
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n Спробуйте – не пошкодуєте!

Не розбивши горщика, не з’їси кашки

Правила нескладні:
заповніть порожні
клітинки цифрами від 1 до

Волоський горіх (а саме про нього йдеться у загадці), напевно,
найпопулярніший серед своїх «родичів», його здавна полюбляють
у всіх куточках планети. У цих плодах — маса корисних речовин:
поліненасичені жирні та інші цінні кислоти, вітаміни, мінерали, дубильні
речовини, фітонциди. Їх рекомендують при безсонні, стресах, хворобах
шлунка, підвищеному тиску, колітах, туберкульозі, поганому обміні
речовин і багатьох інших захворюваннях. Але не перестарайтеся:
більше 7 ядер на день з’їдати не варто

9 так, щоб у кожному рядку
і кожному стовпчику не
було двох однакових цифр.
Склав Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.
8
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Фото із сайту dobrijlikar.com.

САЦИВІ З КУРКОЮ

Ця традиційна
грузинська страва
являє собою соус, який
доповнюється різними
видами м’яса. Сациві
з курятиною — один
із найбільш популярних
варіантів
Інгредієнти: 0,5 кг курячих стегон, 2 цибулини,
1 морквина, 100 г волоських
горіхів, 15 гілочок кінзи,
5–6 зубочків часнику, 50 г
вершкового масла, 2 ст. л. соняшникової олії, сік половини
лимона, 1 ч. л. хмелі-сунелі,
по дрібці меленого червоного
і чорного перцю, 1 ч. л. меленої кориці, 2 лаврові листки,
0,5 ч. л. коріандру, 3 горошини духмяного перцю, 100 г
кореня селери, лаваш для
подачі, сіль до смаку.
Приготування. Курячі
стегна відваріть до готовності у підсоленій воді з додаванням лаврових листків,
духмяного перцю, шматка
кореня селери, однієї моркви і однієї цибулини, нарізаних довільно. Тоді вийміть
із бульйону, обсушіть паперовим рушником. Бульйон
знадобиться трохи пізніше.
Другу цибулину наріжте невеликими кубиками, обсмажте на пательні у суміші 50 г
масла і 2 ст. л. олії до м’якості
та прозорості. Додайте відварені курячі стегна до цибулі
та підрум’яньте з обох боків.
Тим часом приготуйте
соус. У чашу блендера покладіть волоські горіхи і часник.
Додайте відокремлене від
гілочок листя кінзи, хмелі-сунелі, сік половини лимона,
корицю, коріандр, по дрібці
чорного і червоного меленого
перцю і сіль за смаком. Влийте трохи бульйону, в якому ва-

:)) Анекдоти
:)):)):))
Чула, що в стильної жінки туфлі
та машина повинні бути одного
кольору. Купила жовті туфлі, якраз
пасують до маршрутки.
:)):)):))
Вчитель дав завдання на тему:
«Якщо б я був директором фірми…»
Всі старанно пишуть, і тільки
Іван дивиться у вікно.
— А ти чому не пишеш? — запитує вчитель.
— Чекаю на секретарку!
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. «… як вода, — плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає»
(«Лісова пісня»). 8. Ім’я брата та дядька Лесі Українки. 11. «Їм така… не до мислі, вони
не люблять лісового роду» («Лісова пісня»). 12. «Погляд лагідний він мав, але в погляді
смуток глибокий, жаль і… (вірш «Завітання»). 13. «Нехай там стережуться цар, і…, і весь
синедріон, пекельна рада» (поема «Одержима»). 14. «Я б віддав своє багатство і непевнії
країни за єдиний… від коханої дівчини» («Давня казка»). 15. Ім’я матері поетеси. 18.
Дід Лесі Українки по батькові. 19. «…, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно
іскриться?». 20. «Гордо палала… розкішна — найкраща з квіток» (вірш «Співець»). 23.
Приміщення для проведення співочих та музичних змагань в стародавніх Афінах. 24.
Назва першого вірша поетеси. 26. Персонаж драматичної поеми «Адвокат Мартіан». 29.
Ім’я подруги головної героїні драматичної поеми «Бояриня» Оксани. 30. «Де був прикований… страшенний, що забажав освіти чоловіка» (поема «Сон»). 34. Символ поетичного
натхнення, про якого Леся Українка писала: «Вигравав і літає по країні поетичній моїй мій
прудкий… коханий». 35. Скульптор, автор бронзового погруддя Лесі Українки, встановленого на території музею–садиби у Колодяжному. 36. Кохана Лукаша. 39. Музей–садиба
Косачів у Колодяжному — літературний… 40. «Одважний лицар якось вибрався до бою
і вернувсь живий, здоровий, — … він мав з собою» («Давня казка»). 41. Вулиця у центрі
історико–культурного заповідника у Луцьку, якою полюбляла гуляти поетеса. 42. Леся
Українка переклала роман Еміля Золя «… абата Муре».
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Міфічний титан, захисник людей, поетесу називають його донькою. 2. Луковиця — це… неподалік села Буркут на Гуцульщині, де лікувалася Леся. 3.
Назва вірша, який розпочинається словами «В темну безсонную ніч». 4. Так ще називають
панство, яке Леся Українка засуджувала за гноблення простого народу. 5. Персонаж
фантастичної драми «Осіння казка» — … – в’язень. 6. Місто у Криму, де у 1907 році поетеса провела осінь. 9. Історична споруда у Луцьку, якою захоплювалась поетеса та біля
якої ріс 200–літній ясен, якого, на жаль, знесла негода у червні 2020 року. 10. Слово для
поетеси — то справжня… 16. Село, згадане у пунктах 35 та 39 по горизонталі. 17. Ким
доводиться автор історичної драми «Осада» Юрій Косач Лесі Українці. 21. Форма вірша
і музичної п’єси «Сім струн». 22. І Анна, і Соль, і Мерседес у драмі «Камінний господар».
25. Восьмий вірш із циклу «Кримські спогади». 27. Поема «… слово» (оповідання тубільця
з півночі). 28. «Все маєш: вроду, молодість, кохання, …, хутко будеш мати й шану» (Долорес — Анні у драмі «Камінний господар»). 31. «Ледве… залунала у просторі, вийшла з
хати Ізідора» («Давня казка»). 32. Нарис, у якому відображено педагогічні погляди Лесі
Українки, опублікований у 1895 році в журналі «Народ». 33. Муза, покровителька ліричної
поезії. 37. «У вовчому… нерідко панує овечий дух» («Давня казка»). 38. Курортне повітря
Криму і легкий… із Сергієм Мержинським допомагали Лесі забути про хворобу.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 11 ЛЮТОГО
По горизонталі: 1. Ластівка. 4. Камуфлет. 9. Ринг. 10. Анди. 11. Ландстинг. 14. Горох.
17. Ротан. 18. Козачок. 19. Полігон. 20. Гонорар. 24. Канонір. 25. Акциз. 26. Любар. 30.
Катакомби. 32. Мідь. 33. Марш. 34. Колодязь. 35. Лезгинка.
По вертикалі: 1. Ларингіт. 2. Сани. 3. Васал. 5. Махно. 6. Луна. 7. Трибунал. 8. Васюган. 12. Тобілевич. 13. Кондратюк. 15. Коровай. 16. Водолій. 21. Академік. 22. Чортків. 23.
Мерлушка. 27. Нація. 28. Обріз. 29. Ідол. 31. Каїн.
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Борох Сергій Іванович







:)):)):))
— Рабинович, вчора у театрі я бачив вашу дружину. Вона так кашляла,
що всі на неї озиралися. У неї грип?
— Ні, у неї нове плаття!
:)):)):))
— Дідусю, навіщо ви вчите іврит?
Ви збираєтеся виїхати в Ізраїль?
— Я вивчаю іврит, щоб, коли
помру і потраплю на небо, міг би
поговорити з Авраамом і Мойсеєм. У
раю всі говорять на івриті.
— А якщо після смерті ви потрапите в пекло?
— Ну, російську я вже й так знаю.

Заступники головного редактора








:)):)):))
— Алло! Маріє Іванівно? Вовочка
не зможе прийти сьогодні до школи,
він хворий.
— Добре, а з ким я розмовляю?
— Це я, мій тато!
:)):)):))
— В яких органах найбільше
паразитів?
— У державних.
:)):)):))
Вчора зайшов в магазин «Все для
футболу».
Купив там пиво, сигарети і
телевізор.
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Інгредієнти: 400 мл
води, 200 г волоських горіхів,
3 маленькі зубчики часнику,
2 ст. л. вершкового масла або
олії, кілька крапель лимонного соку.
Приготування. Блендером перебити очищені горіхи
на порошок. Влити до них гарячу воду, додати перетертий
до стану пюре часник і масло,
а також за бажанням трохи
соку лимона, сіль та улюблені спеції. Варити суміш на повільному вогні до загустіння, а тоді збити блендером
до однорідної консистенції
та охолодити.
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ЧОРНОСЛИВ
ІЗ ГОРІХАМИ У СМЕТАНІ

Інгредієнти: 200 г чорносливу, 100 г горіхів, 600 мл
сметани низької жирності,
5 ст. л. цукрової пудри, 1 пакетик ванільного цукру, пів
плитки чорного шоколаду.
Приготування. Чорнослив промити та замочити
на 10 хвилин у гарячій воді,
тоді відцідити й просушити
на рушничку. Горіхи підсушити на сковорідці і нафарширувати ними чорнослив.
Добре збити сметану з цукровою пудрою та ванільним цукром. Половину крему розподілити в порційні
креманки, викласти в них
чорнослив з горіхами, залити другою частиною сметани
та посипати зверху тертим
шоколадом. Перед подачею на стіл десерт бажано
на 2–3 години поставити
в холодильник. n
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД



У 1980–1990-х
роках це був чи
не найпопулярніший
десерт. Нині ж їх
різноманіття вражає.
Але чом би не згадати
про смаколик
за рецептом наших
матусь
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ГОРІХОВИЙ ПАШТЕТ
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Споживають його
охолодженим, подають
із салатами, як намазку
на хліб чи в якості соусу
до м’яса
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
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рилося м’ясо з овочами. Все
перебийте на пюре, регулюючи консистенцію бульйоном
(має бути як густа сметана).
Полийте отриманим соусом
курку на пательні та злегка
прогрійте протягом 2–3 хвилин. Цю ароматну грузинську
страву подають до столу холодною і доповнюють тонким
лавашем.
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n Репортаж із глибинки

Фото Катерини ЗУБЧУК.
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n Стоп–кадр

«…Щоб не їли – милувались,
До гіпермаркету щодня
повертались!»
ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Ну не чудесно, скажіть,
ніхто
переспівано Вовчика із
не
мультфільму «Капітошка»?
«Щоб усі боялись, щоб
не насміхались!» І таких
шедеврів – знову не один!
Щоправда, ознайомитися
НЕЩАСЛИВЕ
КОХАННЯ
з усіма ними ви зможете
Нік ВУЙЧИЧ: «Якщо вийшло ПЕРЕСЛІДУВАЛО
ЛЕСЮ УКРАЇНКУ
у мене, хлопця без кінцівок,
на сторінках лютневого
ВСЕ ЖИТТЯ
то тим паче має вийти у вас!»
випуску іншого нашого
видання – місячника «Так
ніхто не кохав». Номер
Віталій та Світлана БІЛОНОЖКИ
БІЛОНОЖКИ::
«Чи хотіли ми розлучитися? Ні.
А вбити одне одного? Тисячу разів!»
уже в продажу – тож
запитуйте в листонош і
точках реалізації газет, а
рузі поштарі принесуть вам
ще краще випишіть – і наші друзі
його додому. Передплатні індекси «Так ніхто не кохав»:
86771, 60305, 60392, 86772 (для читачів Волинської
області), 60779 (для читачів інших областей)
№2 Ціна договірна

ТАК КОХАВ
Фото shlyahta.com.ua.
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l ПОЧУТТЯ

СЛАВЕТНИХ

Марія Труш якраз увімкнула «пральну машинку».

Анатолій Завертайло дров на зиму вдосталь
заготовив.

Старики, загублені в снігах
на краю волинської землі
Продовження. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

«ДЕКОГО ДОЧКИ ЧИ СИНИ
ДО СЕБЕ ЗАБРАЛИ, ПОКИ
ХОЛОДИ, АЛЕ Є Й ТАКІ,
КОМУ НЕМА ДО КОГО ЙТИ»

Скажу відразу, що ще встигли поїхати у Сваловичі до останніх великих снігів, які більше
тижня засипали нашу Волинь.
Тож дорога хоч і була вкрита білою ковдрою, все ж без заметів — видно, що й розчищати
не доводилося її. До повороту
на Хоцунь колія широка, добре в’їжджена, бо до більшого
села транспорт частіше ходить.
А ось далі проїжджа частина
уже вужча. Вранішньої пори,
десь об 11-й годині, на вулиці
Сваловичів порожньо. Зустрічають тільки дві собаки. Маленька дворняжка підскакує
до сумочки — мабуть, щось
їстівне шукає (шкодую, що нічого не маю, щоб пригостити).
Більший пес голосно гавкає.
Але якось без злості. Мабуть,
швидше з гонору, бо все-таки
він на своїй території, а тут забрела якась чужачка.
Перша думка, що якраз
ці чотирилапі мешканці й заведуть на обійстя до своїх господарів. Та де там — вони
ні на крок від мене. А на очі все
потрапляють хати, на дверях
яких навісні замки.
Нема іншого виходу, як іти
до вже добре знайомого обійстя, де живе подружжя Завертайлів, їхня мати й теща Ганна
Бондар. Ці ще порівняно молоді люди одні на все село тримають коника, тільки в їхньому
хліві мукає корова. Тобто такі
раду собі дадуть у будь-яку
пору. Мене ж наразі цікавить,
як зимують престарілі та ще й
самотні сваловичівці.
Анатолій Завертайло якраз збирався на своє поселля,
як тут називають обійстя, що
нагадує великий хутір. Дрова нарубані поспішав скласти
за доброї погоди у «костьор»,
бо як «лежатимуть насипом,
то затікатимуть і не будуть
сохнути». Для годиться про

нинішню зиму перш завела
мову: як воно живеться? Чоловік каже:
— Нормально… Нарешті
приморозило, то хоч по річці можна походити, — давно
на Прип’яті не було льоду.
Анатолій Завертайло і підказав, у яких будинках є жива
душа:
— Ото як підете прямо, то побачите хату, на якій напис, що
вона продається. А за нею і са-

Труш застала
« Марію
за роботою: прала,
включивши,
як пожартувала,
машинку, тобто
поставивши в ночви
прачку, про яку
нинішнє покоління
вже й не знає.

»

мотня Марія Труш живе. Декого
дочки чи сини до себе забрали,
поки холоди, але є й такі, кому
нема до кого йти…
«ТОПЛЮ ГРУБКУ ВРАНЦІ
І ВВЕЧЕРІ, ОДИН РАЗ — ПІЧ,
ЩОБ І ЇСТИ ЗВАРИТИ. ТАК
І ЗИМУЮ»

Так ми й зустрілися з Марією Микитівною — одною
із самотніх сваловичівських
мешканок. Застала її за роботою: прала, включивши, як пожартувала, машинку, тобто поставивши в ночви прачку, про
яку нинішнє покоління вже й
не знає.
— У мене є й пральна машина, — зауважує жінка, — але
сьогодні нема що закладати.
Нинішнього року Марії Труш
виповниться 75. Уже давно
вона овдовіла.
— Чоловік мій 13 років тому
помер, а дітей у нас не було, —
розповідає. — У хазяйстві
вже нічого не тримаю. Раніш
то ще порося заводила, а тепер
нездужаю — суглоби стерлися, то ходити важко. А курку чи
качку тримала б, але ж це лиш
збитки для себе: то з лісу,
то з річки якийсь хижак занадиться і все повитягає.

Хоч і на здоров’я нарікає
Марія Микитівна, але лад у хаті
тримає. Видно, що й підлога
недавно фарбована, і ліжка
в подушках, хоч на виставку.
Поки живе, як говорить сама,
то старається, щоб було чисто.
А як же в морози рятується? Коли про це зайшла мова,
то Марія Труш сказала:
— Палю грубку вранці і ввечері, один раз — піч розтоплюю, щоб і їсти зварити, і хату
обігріти. Так і зимую. Колись,
як свекруха, чоловік жили,
то хліб пекла свій. А зараз нащо
пекти і тиждень, а то й більше
черствий їсти?
У кімнаті на столі біля телевізора лежить пульт і мобілка.
Кому ж дзвонить? У відповідь
на це запитання чую, що телефонує подругам, сестрі, яка
живе у Курені Великому, звідки
й наша героїня родом.
Жінка показує на моє прохання фотознімки, на котрих
і вона, і чоловік ще молоді.
У хаті, за вікнами якої зима,
стає сонячно від спогадів. Після школи юна Марія вивчилася
на агронома в Горохівському
технікумі. Працювала в колгоспі і в Курені Великому, і в Хоцуні.
А потім ще й на курси керівних
кадрів у Житомирський сільськогосподарський інститут
її послали. Після цього була вже
головним агрономом у Залаззі.
Там і заміж перший раз вийшла.
Правда, невдало. Розлучилася.
А другий її обранець зі Сваловичів. Сюди вона переїхала,
коли їй було вже за тридцять.
Двадцять дев’ят літ прожили
у парі. Та от «біда спіткала і помер чоловік, а був він добрий,
удвох нам легше жилося». Зараз, у старості, надія на поміч
соціального працівника Анатолія Шкльоди. А ще подяка листоноші, яка привозить із Хоцуня
пенсію. Пошта виручає і з продуктами — «і хліба можна купити, й щось м’ясне». А у льосі є
картопля, гриби, помідори, закручені на зиму, — вже не пропадеш, хоч і пенсія незавидна.
Закінчення на с. 10
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с. 14—16

l НІКОЛИ НЕ ЗДАВАТИСЬ! Чоловік без рук і ніг, який зумів знайти

своє кохання, став багатодітним батьком, успішним бізнесменоммільйонером, не приховує, як досягнув у житті успіхів. Він за все
дякує Богу і завжди випромінює оптимізм

Закінчення на с. 12—13
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«Важка інвалідність не є перепоною для щасливого шлюбу й повноцінного життя», –
каже знаменитий мотиваційний тренер.

життя

Зірки української естради про особисте життя на с. 4—6

Фото із сайту pixabay.com.

гриб – король
« Білий
грибів!
В банці –
густо-густо…
Я б їх всі, звичайно,
з’їв,
та в кишені –
«пусто»!

»

ПІДСУМКИ
«СТОП–КАДРУ»
№ 1 (2021)
Сьогодні ми вирішили не
Увагуар: с!
виокремлювати переможця
конк
чи трійку призерів, а увесь
призовий фонд — 250 гривень — розділити між п’ятьма учасниками, кожен з яких отримає по 50 гривень за
такі свої підписи:

Ой грибочки ви біленькі,
Це ж які ви дорогенькі!
Вас не буду купувати —
Вижене дружина з хати!
(Микола КЛИМУК,
м. Луцьк).
***
Я, справжній білий гриб,
У банку швидко плиг!
Щоб не їли — милувались,
До гіпермаркету щодня
повертались!
(Тетяна ЧУРАК,
м. Камінь-Каширський).
***
Ото грибочки, просто клас!
Але, шановні українці, —
не для нас,
Адже купити їх нам — зась!
Підем в ліси свої волинські

Та й назбираєм —
Бог нам дасть!
(Валентина КЛЮЧНІКОВА,
м. Луцьк).
***
Кінець бідності настав,
що б не говорили!
Якщо в продажу у нас за вісім
тисяч дев’ятсот банки
грибів з’явились.
(Марія ГАВРИЛЮК,
м. Луцьк).
***
Білий гриб — король грибів!
В банці — густо-густо…
Я б їх всі, звичайно, з’їв,
та в кишені — «пусто»!
(Валерій НЕКРАСОВ,
м. Луцьк).

Фото із сайту pixabay.com.

ТУР № 2 (2021)

А сьогодні ми вам
даємо можливість
помудрувати над
підписами до цієї
світлини. Кожен учасник
може запропонувати
до 25 лютого будьяку кількість варіантів
текстівок і надіслати їх
нам на адресу: 43025,
просп. Волі, 13,
м. Луцьк,
«Так ніхто не кохав»,
або на електронну –
takvolyn@gmail.com.
Не забудьте вказати
свої дані
(прізвище, ім’я,
по батькові, номер
телефону), щоб
отримати 250 гривень
призових. Хай щастить!

