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Фото Віктора МАЗАНОГО.
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n Добро рятує!

«Для нас Віра
Мефодіївна –
волинська
Матір
Тереза…»

Фото Ірини ШТАНЬ.

Так відгукуються про виконавчу
чу
директорку Мальтійської
служби допомоги на Волині
Віру Блеккер (на фото)
люди, зігріті її добротою.
25 років тому разом
із чоловіком, громадянином
Німеччини Гюнтером
Блеккером, ця тендітна
і мила жінка розпочала
в області активну благодійну
діяльність, вважаючи
її школою любові
до ближнього

Кожне слово Лесиної поезії майстриня вивела ниткою.

Творити унікальну 7-кілограмову книгу
допомагала голка самої Лесі Українки. Вишила
одну строфу і журналістка газети «Волинь-нова»
Мирослава КОЗЮПА

фоліанті розміром 60 на 42 см повністю відтворений
текст драми-феєрії із першого оригінального видання.
Шрифт виконаний у техніці стебнівка, спеціально створений і запатентований майстринею народної творчості, дитячою письменницею та журналісткою Оленою Медведєвою.

У
Закінчення на с. 11

Прогноз погоди на всю весну – на с.15

n

Олена Медведєва
2 роки вишивала
драму «Лісова пісня»

»

Сіль землі

За рік доярка Ольга Сидун
із Торчина долала шлях,
як до Москви і назад
Крім того, все життя жінка важко працювала
березня їй виповниться 91. А пережила волинянка за ці літа багато. Побачила і війну, і голод. 45 років — в
сільському господарстві. За старанну і
чесну роботу нагороджена орденами і
медалями. Нині її портрет висить у Тор-

8

чинському музеї серед орденоносців —
Героїв соціалістичної праці.
Нелегку долю життя компенсувало
Ользі Василівні довгими роками і можливістю майже через століття побачити
його дещо іншим
Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

полотно лягло 68 560 слів та знаків, що є
« Нанадзвичайно
детальною та складною роботою.

— Це восьма робота у моїй колекції вишитих книг. Я не приурочувала її до дня народження Лесі Українки, але так сталося, що змогла її подарувати до такого ювілею. На полотно лягло
68 560 слів та знаків, що є надзвичайно детальною та складною роботою. Книга мандрувала Україною, побувала в Новограді-Волинському (колись — Звягелі) — місті, де народилася
Леся, і в її будиночку, та лежала на тому місці, де стояла її колиска. Це було надзвичайно трепетно, сакрально, — розповіла пані
Олена на презентації унікальної книги в Рівному.

Закінчення на с. 24
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100% ПЕРЕМОГА НАД ПРОСТАТИТОМ!

Мене звати Микола. Колишній військовий,
нещодавно одружився. Пенсію отримую не погану, думав, поживу на старості! Та ще і з молодою
дружиною. Та де там! Спочатку — біль в паху, то
печіння, то різкий. А коли почав бігати «по-маленькому» разів по 7 за ніч — злякався. Звернувся до лікаря.
А він став лякати мене імпотенцією, аденомою, операцією.
Виписав ліків на 5 моїх пенсій. От я і віддав всі накопичення.
Вживав ті ліки 3 місяці, але тільки гірше ставало — болі посилилися, про молоду дружину і думати не міг.
Та був одного разу в Києві і пішов в міську поліклініку. Там
лікар пояснив, що якщо вчасно подбати про здоров’я, то хвилюватися нічого, а ті, хто виписує дорогі ліки, правди не скажуть, бо
на цьому наживаються. І дав мені книгу «Друге серце чоловіка».
«Почитай, — каже, — сам все зрозумієш і розберешся». Я «проковтнув» книгу за день.
Почав слідувати рекомендаціям і всього за 2 місяці:
9
відчуваю себе чудово;
9
до туалету не бігаю постійно;
9
молода дружина задоволена;
9
і все це — без хімії!
40 грн

»

Е

Рекомендую всім!

До 25.03.2021 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
Пані Ольга і колись була на шпальтах газет, і тепер.

»

ПРОСТАТИТ — НЕ ВИРОК!

УВАГА! АКЦІЯ!
Закінчення на с. 10

»

050 994 9907
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n За сигналом читачів
Усі фото Олександра ПІЛЮКА.

Іван Вознюк роками намагався
порозумітися з охоронцями кордону.
На зустріч із журналістами «Волині» зібралося чимало обурених
мешканців.

Селяни звикли до колючого дроту, втім торік їх вже
огороджували небезпечною стрічкою «єгоза».

Держава забирає в поліщуків
землю за постановою 1946 року
Поки волинські обранці у стінах облради переймалися темою
одностатевої любові в одній дитячій книжечці (подробиці — на volyn.com.
ua), на Любомльщині люди втрачали свої паї за рішеннями служителів
Феміди. Як відомо, в Україні ця богиня не завжди була неупередженою
і не надто часто підтримувала саме скривджену сторону. Через
це мешканці Рівненської громади Ковельського району (донедавна —
Любомльського) просять Президента втрутитися у ситуацію
Олег КРИШТОФ

«РОЗКУРКУЛЕНІ»
СПОДІВАЮТЬСЯ ТІЛЬКИ
НА ЗЕЛЕНСЬКОГО

В Україні ще діють закони та різноманітні підзаконні акти, ухвалені за часів радянської окупації. Щоправда, всі
документи, які обмежували права людини, зокрема на приватну власність,
давно скасовані. Ну майже всі…
Досі чинна постанова обласної
ради депутатів трудящих Волинської
області, за якою в повне розпорядження прикордонних військ були передані 2-кілометрові та 800-метрові
смуги на рубежах тодішньої держави.
От на цей документ, зокрема, і спираються судді, які вирішують позбавити
селян права власності на їхні наділи.
«Пане Президенте, виявляється,
в нашій країні можна судити людину ні за що…», — каже жителька села
Миловань Валентина Коровайчук, яка
за посередництвом журналістів «Волині» хоче достукатися до глави держави.
У її літньої матері військова прокуратура забрала земельну ділянку,
на котру пенсіонерка має державний
акт. Крім того, жінка зобов’язана заплатити 2105 гривень судового збору.
— У моєї мами не було дитинства,
а тепер і на старості їй не дають спокою, — скаржиться волинянка.
Подавати апеляцію вона не планує, бо, мовляв, у судах все «сплачено
і схвачено».
— Ми нічого не можемо добитися.
Нас загородили колючим дротом. Уже
як в’язні живемо. Якби прикордонники хотіли, щоб контрабандисти не переправляли папіроси, то за пів року
зробили б такий порядок, що миша б
не пробігла, — підсумувала Валентина
Коровайчук.
У РІВНЕНСЬКІЙ ГРОМАДІ
НИНІ ВСІ — «ЮРИСТИ»

Валерій Борін із сусідньої Гущі показав нам цілий оберемок документів,
які готував із адвокатом до судових засідань. Щоправда, всі його старання
були даремними: сінокіс забрали.
— Одна з ділянок, яку я втратив,
розташована на відстані приблизно 150 метрів від крайньої хати села,
а до кордону від неї майже три кілометри, тому не знаю, які закони змусили
ухвалити таке рішення, — каже чоловік.

Він виграв справу в Любомльському суді, але програв у Волинському
апеляційному. Тепер має заплатити і за послуги адвоката, і майже
шість тисяч гривень судового збору,
а це більше, ніж його місячна зарплата.
Односелець пана Валерія Дмитро

Більшість жителів Рівненської ТГ,
з якими нам вдалося поспілкуватися, апелюють юридичними термінами, спираються на закони. Був час
підготуватися: проблема тягнеться
з 2015 року.
— Спочатку військова прокуратура
позивалася до сільради, але тоді Феміда
стала на бік громади. Нині вони судяться
з людьми, але не мають на це жодного
права, бо селяни ні в чому не винні. Їм
державні акти на землю видавала Любомльська райдержадміністрація на підставі розпаювання колгоспів, — пояснює колишній гущанський сільський
голова Олексій Нестерук.

Подивіться, в кого вони відбирають землю, — у наших бабусь
« —та дідусів,
це неправильно з будь-якої точки зору, — каже депутат
сільської ради Іван Вознюк, якого жителі Миловані обирають
своїм представником уже вшосте.
Маляс називає цю ситуацію великою
аферою, бо не бачить жодних підстав
позбавляти людей їхньої власності.
— Ми наче намагалися рухатися
в Європу, але чомусь наші сусіди поляки вільно користуються сінокосами
біля кордону, а в українців забирають
землю, — зазначив селянин.

»

Його доповнив екскерівник колишнього місцевого колгоспу Микола
Марчук. За його словами, жодних
зауважень щодо законності розпаювання не має виникати, адже не існує
урядових чи парламентських рішень
про те, що ці землі належать прикордонникам.
Р Е К Л А М А

ЧИ ПРИЇДЕ АВАКОВ
НА ПОЛЮВАННЯ ДО ВОЛИНСЬКИХ
ПРИКОРДОННИКІВ?

— Подивіться, в кого вони відбирають землю, — у наших бабусь та дідусів, це неправильно з будь-якої точки
зору, — каже депутат сільської ради
Іван Вознюк, якого жителі Миловані
обирають своїм представником уже
вшосте.
Він розповів, що торік громада облаштувала рекреаційну зону на Королівському озері, і хоча водойма знаходиться неподалік села, потрапити туди
без спеціальної перепустки неможливо,
бо доступ до неї відрізаний контрольно–слідовою смугою прикордонників.
— Я не раз звертався до керівництва
прикордонного загону з проханням пояснити законність цієї межі, але жодних
документів мені так і не показали, — зазначив обранець. — Та наголосив, що
озеро від державних рубежів відділяє
понад 2 з половиною кілометри. Неподалік нього і розташовані ділянки, які й
відсуджує військова прокуратура.
Володимир Чебирак з Гущі каже, що
народився у хаті, яка знаходилася
за нинішньою прикордонною смугою,
за його словами, люди там косили
траву та рибалили і до Другої світової
війни, і після. Тепер, припускає, на цих
землях відпочиватимуть різні прикордонні та поліцейські чини.
— Для боротьби з нелегалами
та контрабандою у них є спостережні
вежі, пристрої нічного бачення, тепловізори. Я думаю, вони забирають землю,
щоб зробити там мисливські та рибальські угіддя. Живу недалеко від Бугу, тому
не раз чую постріли з рушниць неподадержавних
лік де
д
р авних ру
рж
рубежів… n
Більше про це — у відеосюжеті
на сайті VOLYN.COM.UA

РІДНИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua
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Фото із сайту unian.ua.

Доброго дня
вам, люди!

«Тарас Шевченко!
Досить було однієї
людини, щоб урятувати
цілу націю».
Остап ВИШНЯ (1889 – 1956),
український письменник, новеліст, класик
сатиричної прози XX століття.

І піднялася зі снігу чарівна Мавка
Барельєф із зображенням Лесі Українки та персонажів з драмифеєрії «Лісова пісня» створив у Луцьку скульптор Іван Дацюк
Ірина ПАСІЧНИК

n Календар
5 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.51, захід — 18.10, тривалість
дня — 11.19).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 21/22 день Місяця.
Іменинники: Василь, Володимир, Григорій.

Фото Мирослави КОЗЮПИ.

6 БЕРЕЗНЯ

Коли комунальники розчистили від снігу Театральний майдан,
на площі утворилася величезна
замерзла брила. Іван Дацюк вирішив перетворити кучугуру на мистецьке панно: вирізьбив на ній
образи Лесі Українки та її літературних героїв. Тема виявилася
не випадковою і була присвячена
до Дня народження легендарної
письменниці.
Перед роботою скульптор вкотре перечитав драму-феєрію, тож
кожне зображення детально продумав і вписав у загальну художню композицію. Снігові портрети
поетеси, Мавки, Лукаша та химер
Іван Дацюк створював кілька днів,
у роботі використовував різні лопати.
Барельєф залишатиметься
в центрі міста, доки не розтане.
Але хоч надворі досить потеплішало, наразі він не втрачає форми, лиш виразнішими стають лінії і прозорішими фігури. Увечері льодове панно підсвічується
різними кольорами, що додає

Сонце (схід — 6.48, захід — 18.10, тривалість
дня — 11.22).
Місяць у Стрільці. 22/23 день Місяця.
Іменинники: Остап, Захар, Іван, Георгій.
7 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.46, захід — 18.12, тривалість
дня — 11.26).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 23/24 день Місяця.
Іменинники: Пилип, Петро, Федір, Михайло.
8 БЕРЕЗНЯ

Мистецький витвір залишатиметься на майдані, поки не розтане.

йому ще більшої казковості:
ось там, присівши під головними луцькими ялинками, Лукаш
крутить у руках сопілочку. Як
у Лесиній казці, чекає на свою
Мавку, а біла, прозора постать
схиляється над ним і промовляє: «О, не журися за тіло! Ясним
вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино,
вільними іскрами вгору злетіло.
Легкий, пухкий попілець ляже,

«Щенячий патруль»
забезпечив гарний настрій
важкохворим діткам
Фото з фейсбук-сторінки Волинської обласної дитячої клінічної лікарні.

вернувшися, в рідну землицю,
вкупі з водою там зростить вербицю, — стане початком тоді мій
кінець».
Снігова скульптура приваблює
перехожих, вони милуються і фотографують мистецький витвір,
який пророче мовить голосом
Мавки: «Будуть приходити люди,
вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм
промовляти душа моя буде».

У Рожищі молодь
вчилася управляти
літаючими машинами
Використання дронів сьогодні
набуває широкої популярності.
І якщо для безпеки країни безпілотні
апарати такі ж незамінні, як танки,
то у цивільному використанні
вони в більшості випадків служать
як забавка
Олена МИТРОФАНОВА

Хай усмішки лікують!

Позитив малечі, яка бореться за своє життя,
подарували аніматори агенції «PartyLab» з Луцька
Мирослава СЛИВА

Днями у відділенні онкогематології Волинської
обласної дитячої клінічної лікарні було святково
і весело. Улюблені герої
з мультфільму «Щенячий
патруль» (Анастасія Куденчук, Марта Кошуба, Олександр Кравчик) розважали
малечу, проводили з ними
веселі ігри, вчили діток перетворювати надувні кульки у весняні квіти, фігурки
тварин.

Неочікувані сюрпризи
відволікли маленьких пацієнтів від важкої недуги.
Професійний фотограф
Павло Данилюк провів для
діток фотосесію з гостями-аніматорами. За сприяння адміністрації закладу
виготовили фотознімки та подарували дітям
на згадку.
Розділяємо надію медиків, що вдячні посмішки
дітей і гарний настрій будуть сприяти їх швидшому
одужанню.

Юні волиняни вивчають можливості
сучасних технологічних засобів для їх широкого використання, зокрема у сфері
захисту довкілля. Для представників молодіжної ініціативи «Екологічний патруль
Рожищенської громади» провели навчання з пілотування дронів у рамках проєкту
«Долучайся, взаємодій, створюй: молодь
за розвиток згуртованих і сталих громад».
Після теоретичних і практичних занять,
які провів тренер Андрій Погодін, пілотоператор компанії DroneUA, молоді люди
здійснили свої перші запуски. БПЛА допоможуть виявляти підпали сухої трави, виникнення стихійних сміттєзвалищ
та інше.
І хоч бути «кермувальником» дрона —
не просто, бо потребує знань з географії, картографії, фізики та інших наук,
та отримані навички для юних волинян —
це крок у майбутнє. Бо професія оператора безпілотних гвинтокрилів одна з найперспективніших і досить затребуваних.
Вже нині квадрокоптери використовують
для гасіння пожеж, обприскування полів,
а невдовзі їх хочуть масово застосовувати
для доставки їжі чи ліків, у ході рятувальних операцій чи наукових досліджень.

Сонце (схід — 6.44, захід — 18.14, тривалість
дня — 11.30).
Місяць у Козерозі. 24/25 день Місяця.
Іменинники: Іван, Олександр, Полікарп, Мойсей, Кузьма.
9 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.41, захід — 18.16, тривалість
дня — 11.35).
Місяць у Козерозі, Водолії. 25/26 день Місяця.
Іменинники: Іван, Іларіон, Софрон.
10 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.39, захід — 18.17, тривалість
дня — 11.38).
Місяць у Водолії. 26/27 день Місяця.
Іменинники: Тарас, Антон, Федір, Євген.
11 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.37, захід — 18.19, тривалість
дня — 11.42).
Місяць у Водолії, Рибах. 27/28 день Місяця.
Іменинники: Анна, Іван, Микола, Петро, Сергій.

n Погода

Весною тільки повіває
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Валентини Набоки, 5 березня буде хмарно з проясненнями,
невеликий, місцями помірний дощ із переходом у сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря
вночі — від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень
буде від 1-го до плюс 4-х. За багаторічними
спостереженнями, найтепліше цього дня було
2002-го — плюс 12, найхолодніше — 1954-го —
мінус 24 градуси.
6 березня — мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7–12 метрів за секунду. Нічна температура
повітря від 3 градусів морозу до 2 тепла. Денна —
від 1-го морозу до 4 градусів вище нуля.
7 березня теж передбачається мінлива хмарність. Істотних опадів не буде. На дорогах ожеледиця. Вітер зміниться на західний,
7–12 метрів за секунду, вдень очікуються пориви
до 15–20. Вночі температура повітря знизиться
до 1–6 градусів морозу, вдень буде до 5 градусів
вище нуля.
У Рівному 5 березня хмарно, дощ із переходом у сніг. Температура повітря від 3 градусів
морозу до 2 тепла. 6 березня — ясно,
без опадів. Удень похолодає до
о мінус 1-го. 7 березня хмуритиметьться, повітря прогріється до 3 грарадусів тепла.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94
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Фото із сайту Youtube.com.

У Посольстві України в Польщі
займались… контрабандою
Двох співробітників амбасади спіймали на гарячому
— їх затримали на пункті пропуску «Ягодин» під час
спроби вивезти на службовому авто за Буг велику
кількість валюти, золота та контрабандних цигарок
Петро МАКАРУК

ро це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. «Випадок для МЗС кричущий, — сказав він. — У мікроавтобусі дипломатів
виявили: 140 000 доларів США; 67 200 євро; 11600 польських злотих; 16 кг золота (орієнтовною вартістю 15 млн
грн); 8826 блоків із цигарками на 1,5 мільйона гривень».
Міністр переконаний, що важливо виносити такі випадки на загал, робити їх публічними. У зв’язку з інцидентом Кулеба ухвалив три рішення: звільнити викритих
працівників з роботи у посольстві, розпочати щодо них
службове розслідування; максимально сприяти правоохоронцям у встановленні всіх обставин у справі.
Молодець Кулеба! Хоча є небезпека, що якщо так
завзято продовжить виводити на чисту воду колег, то
сам у посольстві може залишитись… n

П

Розвідник Василь Бурба (праворуч) втратив посаду після того, як нібито закликав перевірити на детекторі
брехні у «справі вагнерівців» голову Офісу Президента Андрія Єрмака (ліворуч). Українці вже пів року
чекають на відповідь, як усе було насправді…

«Справа вагнерівців»:
суспільство має знати —
була зрада чи ні

Тепер солдати підніматимуть ногу
на 5 см нижче
Збройні сили України «реформують» стройовий крок
Микола РИМАР

ійськовослужбовці підніматимуть ногу на 10–15 см,
замість 15–20 см, визначених Стройовим статутом.
Нові правила планують використати під час військового параду з нагоди 30–ї річниці Незалежності України.
У президентському полку вже почали тренуватися ходити
по–новому.
24 серпня зможемо оцінити. n

В

Горбачов відзначив 90-річний ювілей
Експрезидент СРСР поставив рекорд із тривалості
життя серед радянських генсеків
Наталка ЧОВНИК

араз, на період пандемії, він перебуває на карантині в
лікарні. Ювілей відзначив, приймаючи вітання по відеозв’язку Zoom. За словами прессекретаря Михайла
Сергійовича, його привітали багато світових лідерів, зокрема президент США Джо Байден, канцлер Німеччини
Анґела Меркель, прем’єр–міністр Великої Британії Борис
Джонсон і навіть Путін, з яким у Горбачова були складні
стосунки.
Ангела Меркель подякувала Михайлу Сергійовичу
за мирне об’єднання Німеччини. «Ваш важливий внесок у вільне возз’єднання досі не забутий у Німеччині.
Сьогодні ви з гордістю можете дивитися на справу
вашого життя», — написала вона. n

З

Президент Франції рік відсидить
у в’язниці
Суд визнав колишнього президента Франції Ніколя
Саркозі (був на посаді у 2007–2012) винним у
корупції та торгівлі впливом і засудив до трьох літ
тюрми: один рік реального ув’язнення, ще два —
умовно
Микола ДЕНИСЮК

е вперше в історії Франції колишній глава держави опинився на лаві підсудних і отримав тюремний
строк за корупцію. Попри те, що Саркозі засудили до
реального ув’язнення, він має право оскаржити вирок та
відбути цей рік вдома, надягнувши електронний браслет.
Щодо Саркозі є ще одна кримінальна справа —
його підозрюють в отриманні одного мільйона євро
на передвиборчу кампанію від колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі. n

Ц

Зеленський мстить тим, хто не погодився мовчати про провал
безпрецедентної спецоперації
Василь КІТ

ракції «Європейська
Солідарність» та «Голос» наполягають на
створенні у парламенті тимчасової слідчої комісії у «справі
вагнерівців».
«Нам уже має бути соромно
за те, що ми пів року не можемо дати відповідь на питання
суспільства — чи була зрада
вищого керівництва держави»,
— заявив нардеп від «Голосу»
Роман Костенко.
«Ми вимагаємо від Голови
Верховної Ради негайно в порядок денний внести законопроєкт про колабораціонізм,
так само як ТСК щодо «вагнерівців». Бо це непристойно,
коли в найвищих кабінетах
держави сидять зрадники,
які сьогодні знову зраджують
українських розвідників, здають їх», — зазначила у свою
чергу представниця «Європейської Солідарності» Ірина
Геращенко.
Нагадаємо, що, за даними
ЗМІ, Україна, США та Туреччина готували безпрецедентну
спецоперацію, в ході якої збиралися виманити з Росії бойовиків так званої приватної військової компанії «Вагнер», які
брали участь у війні на Донбасі. Літак із вагнерівцями, який
мав прямувати з Мінська до
Туреччини, планували посадити у Києві і затримати найманців. Але 24 липня 2020 року на
нараді у Президента Володимира Зеленського голова його
Офісу Андрій Єрмак вимагав
перенести спецоперацію (щоб

Ф

нібито не завадити підготовці
нового перемир’я на Сході),
відтак вона була зірвана. Водночас в Офісі глави держави
раніше переконували, що…
ніякої операції не було.

Президента
« В—Офісі
істерика. Вони не
знають, що робити,
бо скоро на Netflix
вийде фільм–
розслідування.

»

ТИМ ЧАСОМ

За даними головного редактора видання «Цензор.
НЕТ» Юрія Бутусова, Президент України Володимир Зеленський зняв охорону з колишнього начальника Головного
управління розвідки Василя
Бурби і виселив його сім’ю із
будинку у Конча–Заспі. Тож
тепер високопоставлений розвідник, який володіє багатьма
таємницями, — беззахисний
перед ворогами України. Очевидно, такою є помста за те,
що Бурба не погодився мовчати про зрив спецоперації. Його
єдиним захистом нині є машина, надана посольством США.
До речі, вже у березні має
вийти фільм про «Вагнергейт», який створили відомі у
світі журналісти–розслідувачі
«Bellingcat». Свого часу вони
довели, що літак МН-17 над
окупованим Донбасом збив
російський комплекс «Бук»,
який доставили з Курська.

КОМЕНТАР

Володимир АР’ЄВ,
народний
депутат від
«Європейської Солідарності»:
«Спочатку вони заперечували сам факт операції
проти «вагнерівців» і казали, що це вигадки, а скандал вигідний Порошенку. Тепер радник Єрмака
Арестович раптом заявив,
що це сам Порошенко злив
операцію. Прямо перед
виходом
розслідування
Bellingcat отак узяв і виступив. Ок. Тепер по пунктах:
1. Арестович визнав те,
що раніше до крику заперечував, — сам факт операції.
2. З логікою у нього
повний швах. Порошенко
давав дозвіл на початок
операції проти «вагнерівців» (у 2018 році. — Ред.),
проте влітку 2020 Президентом був Зеленський, а
Єрмак «совав ніс, куди не
положено». Порошенко ж
на той час доступу до деталей таємних операцій СБУ
і військової розвідки мати
вже не міг.
3. В Офісі Президента
— істерика. Вони не знають, що робити, бо скоро
на Netflix вийде фільм–розслідування. Тому критичне
мислення там просто вимикається. Можуть хіба що
рішенням РНБО Netflix заборонити». n

Р Е К Л А М А

ТОВ «ОККО–ДРАЙВ»
має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря
для АЗС № 29, що на вул. Карпенка–Карого, 5, у м. Луцьку Волинської обл.
На території АЗС розміщено чотирнадцять стаціонарних джерел викидів, від яких в атмосферне повітря викидаються одинадцять забруднювальних речовин (оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO+NO2]), сірки діоксид, оксид вуглецю, бутан, акролеїн, етилмеркаптан, бензин,
гас (керосин), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, пропан, суміш насичених
вуглеводнів С2–С8) у загальній кількості 0,519 т на рік.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних речовин направляти в Луцьку
міську раду у відділ екології (м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 40–а, каб. 307, 308) протягом
30 календарних днів від дати публікації цього повідомлення.

ОГОРОЖІ ВІД ВИРОБНИКА
 сітка рабиця в рулонах
 секційна огорожа
Тел.: 0997399783,
0633968237.
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Погляд

n Шок!

Сергій НАУМУК,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Майже 90% українців, які були
на ШВЛ через COVID, померли
У дослідженні Національної академії наук йдеться, що понад
88% пацієнтів із коронавірусом у нашій країні, які перебували
на штучній вентиляції легенів, не вижили
Фото з сайту slovoidilo.ua.

Наталка ЧОВНИК

дослідженні наводяться дані від початку
пандемії до 1 березня
включно. Зазначається, що
середня госпітальна летальність за весь період спостережень становила близько
17% – із майже 154 тисяч
шпиталізованих померли
понад 26 тисяч людей.
Смертність у хворих, які
перебували у відділеннях інтенсивної терапії, – 77% (із
16,6 тисячі померли понад
12,6 тисячі).
Із тих, хто був на апаратах ШВЛ, не вижили 88% – з
8500 людей – майже 7,5 тисячі випадків летальних .

У

Загальна летальність померлих від COVID-19 продовжує зростати і сягнула 2,8%.

 Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
Президент України, закликав
українців робити, як він —
вакцинуватись від коронавірусу:

«Так, щеплення є добровільним. Але відповідальність за здоров’я і безпеку — свою і своїх близьких — обов’язкова. Всі ми хочемо повернутися
до звичного, нормального життя. Без карантину,
носіння масок і дотримання дистанції. Вакцинація від COVID-19 — ключ до цього. Коронавірус
не зникне сам собою і сам себе не переможе.
Тому закликаю всіх робити щеплення, щоб потім
не «робити собі нерви».
 Володимир ОМЕЛЯН,
політик, ексміністр інфраструктури,
здивований повільними темпами
вакцинації:

«У мене одне просте запитання:
партійні функціонери «Слуг народу»
два місяці перед днем Х — початком вакцинації — запевняли, що до неї все готово: є детальний поетапний план, розгорнуто понад 600 бригад, які одномоментно будуть вакцинувати всю
Україну. Станом на вчора (1 березня. — Ред.)
зроблено щеплення дещо більш як 3 000 осіб.
Якщо погодитися з тим, що вакцинація розпочалася в середу після обіду — пройшло 4 дні —
менше 800 щеплених за добу.
… І чим займаються 600 медичних бригад,
кожна робить по одній ін’єкції на день? Чи бригади теж віртуальні, «у смартфоні»?

 Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО,
народний депутат із фракції
«Батьківщина», про вакцину від
коронавірусу, якою щеплюють
українців:

«Треба бути фахівцями й говорити
людям правду. Перша правда — привезли неякісну вакцину виробництва Інституту сироватки Індії.
Я прочитав прямо на сайті цього інституту показни-

Зеленський програв
« Президент
змагання з вакцинації в Європі і
Україна зайняла завдяки йому останнє
місце.

»

ки вакцини, в тому числі й ефективність. Але і це не
все. Я вважаю, що громадяни України варті кращого, що є у світі. Ну не піддослідні ж кролики наші жителі, яким можна привезти будь-який препарат. Давайте конкретні випадки — хоч одна країна ЄС своїм
громадянам таку вакцину запропонувала? Жодна».
 Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент України, лідер
«Європейської Солідарності»,
зпро щеплення українців
від коронавірусу:

«Сьогодні забезпечення вакцинами — це змагання, коли кожна з країн
за себе. Так от, Президент Зеленський програв це змагання в Європі і Україна зайняла завдяки
йому останнє місце». n

Європа запроваджує паспорт вакцинації
Це вирішили під час онлайнсаміту
Сергій БОРОХ

одо його введення лідери країн ЄС сперечалися
давно. «Ми всі погодили-

Право на право
Ще не відомо, як відгукнуться
українській владі сім років, які Феміда
відміряла одеському активісту,
екслідеру місцевої організації
«Правого сектору» Сергію Стерненку.
Його визнали винним у незаконному
зберіганні зброї, викраденні людини
(звільнили від покарання через
строки давності) та в нападі з метою
заволодіння чужим майном
ісля того у багатьох містах України (в
тому числі і в Луцьку) відбулися акції
протесту. А біля Офісу Президента сталися ще й сутички з поліцією, протестувальники спалили кілька шоломів правоохоронців,
були затримання.
На захист Сергія виступило безліч відомих
діячів. Усі вони засудили такий вирок. Хоча,
здавалося б, підсудному «шиють» зовсім не
політичну справу – викрадення людини та заволодіння майном.
«Українського патріота Сергія Стерненка
засудили до семи років ув’язнення. За що?
Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам зі
створення Новоросії», – написав у соцмережі
п’ятий Президент України Петро Порошенко.
«Вирок Стерненку – це квінтесенція відсутності
справедливості у нашій країні», – заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.
Та й багато простих українців обурилися таким «правосуддям». Мало того, що суддя виявився відомий тим, що біля свого маєтку встановив бюсти Леніна та Сталіна. Та ще й докази
винуватості далекі від об’єктивності. Суспільство (принаймні активна його частина) розуміє:
посадили не згідного з системою. І ніхто в нашій
країні не убезпечений від суддівського свавілля.
Здається, твердження сталінських часів «була б
людина, а справа знайдеться» досі відображає
нашу дійсність. За великим рахунком, на місці Стерненка та його соратника Демчука може
бути кожен («Сьогодні – його, а завтра – усіх
нас» – зазначалось на плакаті в Луцьку).
Звісно, фігура самого підсудного неоднозначна. Але з цього приводу найбільш вичерпно
висловиласзь одеська блогерка Зоя Казанжи:
«Коли радіє Портнов, я точно не радітиму разом
з ним ні з якого приводу».
Важко переконати суспільство, що у справі
Стерненка є правосуддя, коли того самого правосуддя часто-густо годі діждатися. Привільне
життя багатьох активних ідеологів та учасників
розгону Майдану тому підтвердження.
На місці влади я б задумався. Бо насправді
йдеться не тільки про «волю Стерненку» (хоча і
про це також). І коли демонстранти перейдуть
до іншої своєї вимоги — «Або чесний суд, або
буде самосуд», спалені шоломи виглядатимуть
дитячою забавкою. n
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ся, що такий документ потрібен.
Технічні питання розроблятиме
Європейська комісія. На це їй знадобиться близько трьох місяців.
Таким чином з цією інформацією
подорожі всередині Євросоюзу
стануть можливими і це буде основою для в’їзду до ЄС із третіх

країн», — сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель.
Я к и й в и гл я д м а т и м у т ь
COVID-перепустки до країн ЄС і які
дані вноситимуть до цих паспортів, поки що не зрозуміло. Як і те,
як бути тим, хто вже перехворів
і має антитіла. За три місяці обіцяють надати роз’яснення. Отже,
до того часу потрапити до Європи
українцям буде складно. n

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря для
АЗС № 13 на вул. Конякіна, 16-д, у м. Луцьку Волинської обл.
На території АЗС розміщено вісім стаціонарних джерел
викидів, від яких в атмосферне повітря викидаються дві забруднювальні речовини (бензин та гас (керосин)) в загальній
кількості 0,088 т на рік.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних речовин направляти в Луцьку міську раду у відділ
екології (м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, 40-а, каб. 307-308)
протягом 30 календарних днів від дати публікації даного повідомлення.
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n Уроки пандемії

«Не скажу про чиновників,
а от лікарю Яковенку я вірю»
3 березня 2020-го в Україні було офіційно підтверджено
перший випадок зараження «китайським вірусом», з того
часу кількість інфікованих у нас сягнула майже півтора
мільйона, з них понад 40 тисяч волинян. На жаль,
справитися із поширенням коронавірусної інфекції
не вдається. Медики покладають надії на вакцинацію.
Агітує за неї власним прикладом і Президент, якому
зробили рятівну ін’єкцію у вівторок
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ХТО КРАЙНІЙ У ЧЕРЗІ
НА ВАКЦИНАЦІЮ?

Аби спростувати закиди
щодо якості завезеної з Індії
вакцини CoviShield, першим
із високопосадовців щепився
нею міністр охорони здоров’я
Максим Степанов. Глава держави Володимир Зеленський
постав із оголеним торсом
перед камерами у військовому госпіталі в Сєверодонецьку, де він вакцинувався
разом із учасниками ООС.
Усе заради того, щоб люди
не боялися, адже старт імунізації був не зовсім вдалим.
Відомо, що чимало медиків,
які знаходяться на першій лінії боротьби з коронавірусом
і мають право на позачерговий захист, відмовлялися від
щеплень. Загалом від початку кампанії в Україні вакциновано 6 888 осіб, з них на Волині — 273.
За принципом «почни
з себе» вчинив Олег Яковенко, лікар пульмонолог, завідувач інфекційного відділення
№ 2 «ковідного шпиталю»
у Боголюбах, який першим
одержав ін’єкцію препарату

CoviShield і активно пропагує імунізацію у соціальних
мережах.
Нещодавно Олег Костянтинович написав у фейсбуці: «Дідусь мій не проти,
а бабуля боїться вакцинуватись, дякуючи окремим
«спеціалістам», які лякають
та демотивують людей…
Нагадаю, що за минулий рік
до мене у відділення було
госпіталізовано 724 хворих
із COVID-19, смертність становила 9,6%, середній вік

« Почастішали
випадки загострення
хвороби на її піку,
а це зазвичай
погіршує прогноз
одужання. І сама
інфекція тримається
в організмі значно
довше.

»

померлих — 69 років. Ця біда
продовжується, і в цьому році
ми також маємо пацієнтів,
яких не змогли врятувати. Є
два дієвих шляхи подолання
пандемії COVID-19 — це ка-

Фото із сайту voladm.gov.ua.

Олег Яковенко, завідувач інфекційного відділення №2 «ковідного
шпиталю» у Боголюбах, першим на Волині випробував вакцину
CoviShield на собі.

рантинні заходи та вакцинація! Після щеплення я почуваюсь добре, загальний стан
задовільний, наступного дня
після маніпуляції відчував
незначний біль при пальпації
в місці ін’єкції, було невелике
відчуття жару та втоми. В цілому ніяких ускладнень, все
добре! Друзі, долучайтесь…»
До речі, якщо ви не належите до тих категорій населення, яких вакцинують
на нинішньому етапі кампанії,
але хочете записатися в чергу на щеплення, телефонуйте
за номером контакт-центру
МОЗ 0800602019 або зареєструйтесь на порталі державних послуг «Дія». До речі, так
зробила моя колега, заявивши: «Не скажу про чиновників,
а от лікарю Яковенку я вірю».

ВІРУС МУТУЄ І СТАЄ
НЕБЕЗПЕЧНІШИМ ДЛЯ
МОЛОДИХ

На думку інфекціоністки
Ольги Голубовської, в Україну прийшов новий штам
COVID-19, який може призвести до зростання смертності
хворих від 30 років. На Закарпатті, Буковині, в Івано-Франківській області реєструють
щораз більше пацієнтів із дуже
важким перебігом недуги,
місць у стаціонарах там не вистачає.
«Почастішали випадки загострення хвороби на її піку,
а це зазвичай погіршує прогноз
одужання. І сама інфекція тримається в організмі значно довше, — стверджує Ольга Голубовська. — Якщо раніше полегшення наставало з 14–16 дня від

зараження, то тепер приблизно
в третини госпіталізованих саме
з цього часу лише починаються
ускладнення. Також медиків насторожує, що традиційні методи
лікування дуже часто вже просто не діють».
Тепер і очільник МОЗ не заперечує, що коронавірус став
агресивнішим. «Так, він мутує.
Це ж ми знаємо на широкий
загал лише про мутації з Великої Британії чи ПАР. Але вірус постійно змінюється… Є
ще одна велика проблема —
люди не звертаються вчасно до лікаря. Їх доставляють
із тяжким перебігом недуги,
з низькою сатурацією і киснезалежністю», — каже Максим
Степанов.
На вчорашній ранок в Україні виявили 7 235 нових випадків коронавірусної хвороби,
померло 185 осіб. Найбільше
інфікованих було зареєстровано у Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577)
областях. На Рівненщині додалося 217 випадків зараження,
на Волині –211. За попередню
добу COVID-19 зафіксовано
у 6 учнів та 11 вчителів Маневицького, Горохівського,
Луцького районів, міст Луцьк
та Нововолинськ, а загалом
продовжують хворіти 95 школярів та 125 працівників закладів освіти Волині.
Допомогти стримати пандемію, спричинену коронавірусом, може широке охоплення
населення тестуванням, кажуть
у МОЗ. Безоплатні ПЛР-дослідження проводять пацієнтам,
у яких є виражені симптоми
ГРВІ, пневмонії або тяжкого гострого респіраторного синдрому. Минулої доби в області зробили 798 ПЛР-тестів. Особам
з підозрою на COVID-19 необхідно зв’язатися зі своїм сімейним лікарем і отримати направлення у лабораторію. n

n Ринок праці
Фото із сайту vol.dcz.gov.ua.

Рятівний жилет для
бізнесу в період
карантину
У складний для економіки час, коли підприємства
змушені були скорочувати працівників і призупиняти
діяльність, Волинський обласний центр зайнятості (ВОЦЗ)
всі зусилля спрямовував на їхню підтримку і збереження
робочих місць. Це допомогло мінімізувати втрати
Євгенія СОМОВА

еред механізмів, які застосовувалися, особливо ефективними були
допомога по частковому безробіттю у період карантину,
одноразова матеріальна, а також послуги для створення
нових робочих місць: компенсація єдиного внеску, оплата
праці внутрішньо переміщених
осіб, одноразова виплата допомоги для організації підприємницької діяльності.
Як зазначив на пресконференції, що відбулася у Луцьку,
директор обласного центру
зайнятості Роман Романюк,
завдяки допомозі по частковому безробіттю вдалося
зберегти майже 15 тисяч робочих місць. Адже вона давала можливість роботодавцям

С

покривати витрати на зарплату працівникам у разі скорочення чи зупинки виробництва
через карантин. Ці кошти для
підприємців стали рятівним
жилетом. Щоб зберегти бізнес і робочі місця для волинян
у період протиепідемічних обмежень, фахівцям обласного
центру зайнятості довелося
щодня опрацьовувати гори до-

Роман Романюк: «Карантинні гроші допомогли бізнесу вижити».

рівень виплати за місяць для
найманих працівників становив 3650 гривень, для фізичних
осіб-підприємців 2782 гривні. У найскладніший період
карантину, в квітні 2020 року,
4637 робітників одного із найбільших підприємств Луцька

завжди готові до діалогу та співпраці
« Ми
з працедавцями, бо разом можемо більше.
кументів для надання допомоги по частковому безробіттю,
які надходили від працедавців
і фізичних осіб-підприємців.
Упродовж 2020 року ВОЦЗ
ухвалив 7433 позитивних рішення щодо цього. Середній

»

«Кромберг енд Шуберт» отримали 9,7 мільйона гривень
державної допомоги по частковому безробіттю. Однак
90 відсотків рішень щодо виплати компенсаційних коштів
було прийнято у червні.

Економіка Луцька отримала понад 50 мільйонів гривень
фінансової підтримки завдяки
допомозі по частковому безробіттю. Нею скористалося
найбільше суб’єктів господарської діяльності — 2473 роботодавці та фізичні особи-підприємці. Карантинні кошти
отримували переважно роздрібна та оптова торгівля, сфера послуг (перукарні, СТО, ремонт побутової техніки), кафе,
ресторани, транспорт, виробництво (швейне, пошиття взуття, виготовлення меблів).
Втриматися бізнесу
на плаву допомагала й одноразова матеріальна допомога
суб’єктам господарювання
для здійснення виплат найма-

ним працівникам на період обмежувальних протиепідемічних заходів, яка діяла з грудня
2020 року. Завдяки їй 182 роботодавці і 3677 працівників
отримали карантинні кошти.
На ці потреби було спрямовано понад 13 мільйонів гривень.
Сприяла створенню нових робочих місць у період карантину
і компенсація оплати за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (підприємцям
виплачували піврічну зарплату переселенця), а також
єдиного внеску, що зменшувало фінансове навантаження
на бізнес. Скориставшись останньою послугою, 217 роботодавців торік працевлаштували 326 безробітних. А 43 особи, які отримали одноразову
виплату на заняття підприємницькою діяльністю, відкрили власну справу, розпочали
виготовляти меблі, текстильні
вироби, надавати косметичні
послуги і т. д.
— Нині маємо достатньо
дієвих та ефективних фінансових інструментів для підтримки бізнесу, створення нових
робочих місць, — зазначив
директор обласного центру
зайнятості Роман Романюк,
підсумовуючи сказане. —
Ми завжди готові до діалогу
та співпраці з працедавцями,
бо разом можемо більше. n
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Родина загиблого на війні лучанина
судиться з владою за компенсацію
Воїн Максим Пасичнюк пішов із життя від кулі снайпера 2018 року. За законом
його близькі мають право на певну виплату. Гроші навіть нарахували, довго
не виплачували, аж поки не з’явилася урядова постанова, за якою комісія
Луцької міськради зменшила суму... у 8 разів
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Олена КАЛЕНЮК

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВІ
МІНЯЮТЬ

Рідні Максима Пасичнюка
шоковані тим, як з ними поводиться влада. Мама загиблого
воїна Галина Болткова у травні
2019 року звернулася із заявою в департамент соціальної
політики Луцької міської ради
про компенсацію на житло.
З цього приводу засідала комісія щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю про виплату таких
коштів. Її члени у тому ж таки
місяці розглянули документи
і прийняли позитивне рішення. А в січні 2020-го визначили
суму. Пані Галина мала отримати 885 тисяч 890 гривень 93 копійки.
Її донька Марія, яка опікується проблемою, аби вберегти мамині нерви, розповідає, що про нараховані кошти
повідомили в соцдепартаменті.
— Викликали маму в собез
і повідомили, що є таке рішення. Але гроші довго не виплачували. А потім прийшов лист,
а там — зовсім інша сума. Ми й
не хотіли тим займатися. Максима не вернеш, але друзі й
знайомі почали казати, що повинні за своє боротися. То найняли адвоката. Мама доручила
мені це, бо весь час плаче.
У листі з іншою сумою була
вказана цифра у 8 разів менша від обіцяної — 114 тисяч
21 гривня 98 копійок. Зменшила розмір компенсації та ж
сама комісія. Через рік, навесні, її представники мусили
вдруге розглядати це питання,
бо на той час новий прем’єр
Денис Шмигаль 6 травня оновив постанову про такі виплати. У ній узаконив іншу формулу нарахувань. Від старої ця
відрізняється тим, що враховує
наявне у сім’ї загиблого житло.
Понад те, у документі було передбачено, щоб зробити перерахунок і тим, кому не встигли
віддати гроші. Тож у цей список
потрапила і Галина Болткова,
бо має хату в селі.
Адвокат Віталій Єлов, який
готував позов до суду, пояснив, що незаконним було рішення уряду.
— Постанова Кабміну прийнята всупереч Конституції,
нормам права, у яких є, що
закон не має зворотної сили.
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15-річна школярка
наковталася таблеток,
щоб себе вбити
На щастя, лікарям вдалося її врятувати
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

обласному центрі Волині неповнолітня дівчина намагалася вчинити самогубство.
15-річну лучанку «швидка» з дому доставила до лікарні. Виявилося, що юна пацієнтка наковталася пігулок. Медики їй допомогли. Наразі
життю та здоров’ю школярки нічого не загрожує.
Крім того, у центральній оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
розповіли, що неповнолітня мала порізи на одній
руці. Їй надали всю необхідну медичну допомогу. n

В

З незаконну торгівлю
За
і
спиртом та цигарками –
85 тисяч штрафу
Нелегально виготовлену продукцію
конфісковано
Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство встановило, що із липня по жовтень 2020 року, не будучи зареєстрованою як суб’єкт господарювання та не
маючи державного дозволу на торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами,
53-літня ковельчанка незаконно зберігала й
продавала спирт і цигарки. Під час проведеного
30 жовтня обшуку у контейнері на ринку в місті
залізничників, який перебував у її користуванні,
вилучено понад 2 000 пачок цигарок без марок
акцизного податку встановленого зразка та 250
літрів незаконно виготовленого алкоголю.
Під час досудового розслідування підозрювана визнала свою вину у скоєному. Відтак із
нею було укладено відповідну угоду і призначено
покарання у вигляді штрафу в розмірі 85 тисяч
гривень, який і затвердив суд. n

С
Сестра загиблого Марія Сачанюк: «Максима ж не сьогодні вбили. У владі
говорять одне, а роблять друге».

Якщо рішення про зміну формули прийняте в травні, а син
загинув раніше й уже нараховано, то на стадії виконання не можна перераховувати.
З іншого боку, це резонанс:
інші дивляться, як ставляться

Галина мала
« Пані
отримати 885 тисяч
890 гривень
93 копійки.

»

до воїнів, тобто обіцяють одне,
а потім перераховують. Ви хоч
чесно грайте! Закон є, то виконуйте його. Тож ми звернулись
у Волинський окружний адміністративний суд.
ЗАКОН ЯК ДИШЛО

Суд визнав рішення комісії, що відповідає за це питання, протиправним і його
скасував. В ухвалі написано
про висновок з цього приводу
Конституційного Суду України ще 12 років тому. У ньому
йдеться, що однією з конституційних гарантій прав і свобод людини й громадянина є
недопущення їх скасування
або звуження їх змісту та обсягу, коли приймають нові закони або змінюють уже чинні.

Довідка «Газети Волинь». Максим Пасичнюк народився
1978 року у російському місті Петропавловську-Камчатському.
З 1989-го мешкав у селі Губин Локачинського району, а з 1994го – в Луцьку. 2017 року Максим вступив на військову службу за
контрактом і воював у складі 14-ї бригади. Мав звання молодшого
сержанта, був старшим телефоністом-гранатометником взводу
зв’язку. Загинув наш земляк 4 листопада 2018 року від кулі ворожого снайпера поблизу міста Золотого Луганської області. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня.

Є у висновку окружного суду
і таке: «Зменшення призначеної та невиплаченої протягом
тривалого часу компенсації
зводить нанівець сенс взятих
державою зобов’язань».
Однак на цьому історія сім’ї
загиблого вояка не закінчилася. Комісія, що призначала
і зменшувала виплату, подала
апеляційну скаргу. Чому? Можливо, щоб зекономити кошти
міського бюджету? Ні, це гроші з держказни. Юристка комісії Ірина Мірач прокоментувала нам це так: «Є загальні правила судочинства й ми маємо
право на оскарження. Діємо
відповідно до законодавства».
У голови комісії, заступниці
міського голови Луцька (правника за освітою) Ірини Чебелюк ми запитали, чи означає
факт апеляції, що міська комісія вважає справедливою меншу суму виплати. Чиновниця
заперечно похитала головою.
Мовляв, якби не дотрималися
процедури, то мусили б відповідати.
Між тим, сестра загиблого,
тримаючи папку з паперами
із суду, згадує, як торік представники луцької влади на чолі
із ще тоді не мером Ігорем
Поліщуком їздили на могилу
до її брата в село Губин й висловлювали щирі співчуття
її мамі. «А тепер отаке. Закон
як дишло. Дуже важко…» —
зітхає. Питаю, чи хоч хтось
із влади брався пояснювати
її сім’ї свою позицію: мовляв,
вибачте, але такий закон, вболіваємо за вас, але мусимо.
Марія Сачанюк відказує: «Як
телефонували із соцдепартаменту, щоб обстежити житло,
то перепросили, що так вийшло». n

Заробляв молодик
на сутенерстві
25-літній житель Іваничівщини протягом
року організовував платні сексуальні
послуги на території Волині
Анна ПАВЛОВСЬКА

агадаємо, в кінці січня співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з
торгівлею людьми, Головного управління
Національної поліції у Волинській області спільно
зі слідчими Луцького районного управління поліції викрили молодика, котрий займався сутенерством. Підозрюваний підшукував дівчат віком від
19 до 25 років, переважно із сіл області, для надання ними платних сексуальних послуг. Правоохоронці задокументували сім фактів незаконної
його діяльності. Під час санкціонованого обшуку
за місцем проживання сутенера було вилучено
речові докази по справі.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція ч.2 ст. 303
Кримінального кодексу, яка йому інкримінується,
передбачає позбавлення волі терміном від 4 до
7 років. n

Н

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» має намір отримати дозвіл на викиди
забруднювальних речовин в атмосферне повітря для АЗС № 26
на вул. Рівненській, 2-а, у с. Струмівка Луцького р-ну Волинської
обл.
На території АЗС розміщено шістнадцять стаціонарних джерел викидів, від яких в атмосферне повітря викидаються одинадцять забруднювальних речовин (оксиди азоту (у перерахунку на
діоксид азоту [NO+NO2]), сірки діоксид, оксид вуглецю, бутан,
акролеїн, етилмеркаптан, бензин, гас (керосин), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, пропан, суміш насичених
вуглеводнів С2-С8) в загальній кількості 0,582 т на рік.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних речовин направляти в Луцьку РДА (м. Луцьк, вул. Ковельська, 53) протягом 30 календарних днів від дати публікації даного повідомлення.
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ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ
n Професіонали
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Фото зі сторінки Ковельського МТМО у фейсбуці.

Намагалися потрапити
захабарі
хабарі
в Україну за
Двоє іноземців пропонували волинським
прикордонникам валюту, аби до них
не застосовували карантинні заходи
Євгенія ЖУРАВСЬКА

ромадянин Литви вирішив потрапити в Україну
із Польщі через МАПП «Ягодин». Проходячи паспортний контроль, чоловік спробував дати інспектору
50 євро, аби той не вживав до нього належних карантинних
заходів при перетині державного кордону. Але прогадав.
Посадовець грошей не взяв. Тож іноземцю за намагання
дати хабар доведеться заплатити 17 тисяч гривень штрафу. За аналогічний злочин відповідатиме і громадянин
Польщі, котрий теж хотів потрапити в Україну, оминувши
карантинні заходи за 10 доларів хабаря. Суд і йому призначив покарання у вигляді 17 тисяч гривень штрафу. n

Г

Патрульна пробігла
35-кілометрову відстань
на честь Героїв
Стартували та фінішували учасники туристичного
змагання у селі Гаразджа, поблизу Луцька
Євдокія ХОМИЧ

еред них була й поліцейська відділу організації несення служби у місті Ковелі Ірина Зінчук, яка пробігла дистанцію 35 км за 6 годин, зайнявши 5 місце
у своїй категорії. Учасники змагань долали відстані без
використання будь-яких додаткових засобів пересування.
Ірина ділиться, що довелось бігти полем, лісом, болотами, ґрунтовими та асфальтованими дорогами, по рельєфній місцевості, яка чергувалася із рівниною, але відчуття та емоції були того варті. Головною метою заходу є
вшанування всіх борців за незалежність України. n

С

Пильний Лунтик наркотики
наркотики
не пропустив
На українсько-польському кордоні в автівці
службовий пес знайшов марихуану
Євгенія СОМОВА

отирилапий помічник Лунтик не раз допомагав
прикордонникам виявляти наркотичні речовини. На висоті був і цього разу. На пункті пропуску
«Ягодин» пес, натренований на їх пошук, вказав на заднє сидіння BMW. Оглянувши салон автомобіля, прикордонники знайшли в підлокітнику пакет із дурман-зіллям
та баночку з речовиною темно-зеленого кольору вагою
більш як 200 грамів. Повідомлення про виявлений товар
направили до компетентних органів. Наркотики, ймовірно, марихуану, вилучили співробітники поліції. n

Ч

Магазинного крадія таки
відправили за
відправили
заґрати
ґрати
Раніше судимий волинянин вдруге попався «на
гарячому», коли виносив спиртне і закуску
Євгенія СОМОВА

ацький районний суд розглянув кримінальне
провадження про обвинувачення чоловіка, котрого вже судили за вчинений злочин. Однак
він не зробив висновків і знову піймався на крадіжці.
У торговому залі супермаркету «Наш край», що у Любомлі, поцупив із полиці півлітрову пляшку віскі іноземного
виробництва, яка коштувала 461 гривню, і вітчизняного коньяку ємністю 0,25 літра за 80 гривень. З цього ж
торговельного закладу згодом у рюкзаку виніс дві банки
кукурудзи «Чумак», сир «Чечель», ковбасу «Московська
Глобино», шоколад «Мілка» на загальну суму 411 гривень.
У суді чоловік свою вину визнав і розкаявся. Більше того,
дав слово, що не буде красти, і просив не карати його суворо. Та йому не повірили, бо ж уже був звільнений від покарання з випробувальним терміном, але повторно вчинив
кримінальне правопорушення. Тож йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три з половиною роки. n

Ш

«Коридором пошани» проводжали медики жінку-донора, яка подарувала шанс на здорове життя 4 людям.

У Ковельському МТМО
знову пересадили серце
і дві нирки
У ніч на 26 лютого вперше в Україні спеціалісти районної
лікарні у співпраці з колегами із Національного інституту
хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова
одночасно провели забір донорських органів
та виконали операції з їх пересадки
Оксана КРАВЧЕНКО

к повідомила засновниця громадської організації
«Всеукраїнська платформа
донорства iDonor» Ірина Заславець, доноркою стала
44-річна жінка, яка померла
через повторний інсульт. Перший раз недуга вразила її рік
тому, тоді пацієнтку вдалося
врятувати.
Цього разу, на жаль, ні.
Операція не допомогла. Після
того, як консиліум лікарів констатував смерть мозку, донька і зять погодилися на забір
органів. «Коридором пошани» лікарі проводжали донора
з реанімаційного відділення
до операційної, де хвилиною
мовчання вшанували пам’ять
померлої.

Я

Пересадку серця спільно
провели кардіохірург Ковельського МТМО Володимир Танський та спеціалісти зі столиці
на чолі з Артуром Габрієляном.
Відтепер воно б’ється у грудях
68-річного жителя Турійщини,
який страждав від дилятаційної кардіоміопатії і перебував у листі очікування на
трансплантацію.

прооперували двох пацієнтів,
які потребували пересадки
нирок. Одна дісталася 24-річній жінці з Маневиччини. Вона
сирота, має 5-річну донечку.
Чотири роки перебувала на діалізі.
Другу нирку отримав
52-річний чоловік із Бердичева, що на Житомирщині. Він
страждав від хронічного захворювання і останні дев’ять
місяців потребував апаратного очищення крові.
Донорську печінку забрали
до Києва, в НІХТ ім.Шалімова.
Пересаджувала її команда хі-

чотирьох органів стала 44-річна жінка,
« Доноркою
яка померла через повторний інсульт.
»
У цей же час у сусідній
операційній хірурги Олександр Голуб, Іван Петрук
та Андрій Павлусик спільно
з трансплантологом із Києва
Владиславом Закордонцем

рургів під керівництвом Олександра Гриненка. Це була четверта в Україні трансплантація
печінки в лютому. А загалом
цього року в країні вже пересаджено три серця, 17 нирок. n

n Отак і живемо...

Підлітка-втікача із Сум знайшли у нас —
на
на протилежному
протилежному боці
боці України
України
16-річний Антон
Сальников 25 лютого
пішов із дому
Власта КРИМСЬКА

ро зникнення неповнолітнього правоохоронцям
повідомив його батько,
60-річний мешканець міста
Суми. Він мав надію, що син сам

П

повернеться, тому не одразу
звернувся по допомогу. Жодної інформації про місцезнаходження хлопця не було, батьки
ніяких припущень, куди міг піти,
не мали. У поліції оголосили
неповнолітнього в розшук. Орієнтування розіслали в територіальні підрозділи по всій Україні.
Через декілька днів підліток зателефонував матері і сказав, що

Наш YouTube-

канал

їде до Польщі. Як з’ясувалося,
він спочатку автобусом добрався до Луцька, згодом — поїхав
до Ковеля. Втікача знайшли
співробітники правоохоронних
органів на місцевій автостанції.
Зараз він перебуває у Ковельському районному управлінні
поліції, хлопець живий та здоровий. Незабаром його передадуть батькам. n

www.volyn.com.ua
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Навіщо Раїса Киричук
зі Стенжаричів закликає
«придумувати дітей»

Троє дітей та дорослий
отруїлися
отруїлисячадним
чаднимгазом
газом
Біда сталася у Нововолинську на вулиці Пирогова
Олена КУЧМА

Фото з архіву Раїси КИРИЧУК.

Історія цієї жінки,
яка мешкає в одному
із сіл ВолодимирВолинського району,
наповнена стількома
несподіванками й
збігами обставин, що
скидається на роман
Оксана КОВАЛЕНКО

етверо жителів багатоповерхівки ледь не загинули, серед них — троє неповнолітніх. Відомо, що
потерпілих віком 32 та 10 років госпіталізували
в реанімаційне відділення Нововолинської центральної
міської лікарні.
Ще двоє дітей 11 та 3 років перебувають удома. Медики кажуть, що вони у задовільному стані. Причина інциденту поки не відома. Припускають, що він трапився
через одночасне ввімкнення кількох приладів. n

Ч

Оновили рейс
для нововолинської
громади

«У САДОЧКУ МУСИТЬ
СТОЯТИ ВЕСЕЛИЙ
ГАРМИДЕР»

Із пані Раїсою ми познайомилися під час відрядження
у Стенжаричі. В одному з попередніх матеріалів уже згадували, як зазирнули на хвильку
у місцевий дитсадок і втратили там лік часу: надто
вже захопливо розповідала
завідувачка Раїса Петрівна
Киричук про своїх підопічних,
роботу й життя. У садку 17 вихованців від 2,5 до 7 років.
Досі перед очима момент,
як вона допомагає виховательці зав’язувати малечі
шапки й шарфики, час від
часу підморгуючи дітлахам.
У її вправних рухах — обережність і ніжність.
Як педагог із досвідом пані
Раїса зауважує, що необдарованих дітей не буває. Розказує, що 28 років тому, коли
прийшла на роботу, в сільському садочку було 45 вихованців. За роки їх поменшало:
довелося закрити одне крило.
Тож, відколи стала на виховательську стежку, вболіває,
щоб у «її» будівлі був веселий
гармидер. Вона усміхається й
висловлюється дивно та красиво:
— Я завжди кажу своїм
батькам: «Придумуйте дітей».
Бо ж треба, щоб садочок гомонів! Раніше мені відповідали, що, Петрівно, після вас.
А я, тоді мама двох дівчаток,
їм казала, що аж у 40 народжу. І це щороку така розмова
велася, коли випроводжала
у школу своїх випускників.
До одного моменту.
Раїса Киричук усміхається
й продовжує, що у неї вийшло,
як у гарній казці.
— І що ви думаєте? Рівно
у 40 я втретє стала мамою.
Як отам десь написано мені!
Це ще не все: після мене в селі
почали знову народжувати.
Можливо, що старші жінки перестали соромитися. Я дуже
тому рада! Моїй найменшенькій Даринці зараз 12 років.
ТАТО ДУЖЕ ХОТІВ, ЩОБ
ДОЧКА ПРАЦЮВАЛА
В БІЛОМУ ХАЛАТІ

Жінка прислухається
до дитячого сміху в групі й додає, що з цікавинками у її житті

9

Люди отримали очікуваний подарунок від влади
у перший день весни
Завідувачка дитсадка: «У нас всі малята обдаровані! Змалку помітно!».

Софія ГАВРИЛЮК

1 березня почали їздити маршрутні таксі за напрямком «Нововолинськ–Благодатне через Грибовицю».
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
Графік передбачає, що автобуси в напрямку Благодатного виїжджають із 6-го мікрорайону о 6.20, крім вихідних, із шахти № 1 — о 7.40, 8.50 до обіду та пізніше:
о 14.10, 17.15 і 18.35. Разом із тим посадовець проанонсував ще одну подію: «Незабаром запустимо оновлений маршрут через села колишньої Грядівської сільської
ради». n

З

Михайло з Раїсою «побралися» спочатку на сцені.

ще не все: розказує, як її батько «подбав» про ім’я й білий
халат завідувачки. У день народження своєї третьої дочки
він висловив дружині прохання, щоб маля назвали Раєю
та ще й додав, що добре було
б, якби в майбутньому вона й
халат такий мала, як та лікарка
Раїса Петрівна, котра поставила його на ноги, вразивши при
цьому чуйністю і добротою…

мене в селі
« Після
почали знову
народжувати.
Можливо, що старші
жінки перестали
соромитися.

»

У селі Стенжаричі нашу
героїню знають як енергійну
й тямущу керівничку, а ще як
жінку з дуже гарним голосом. Раїса Киричук дуже любить співати, пише сценарії
й охоче бере участь у різних
мистецьких проєктах. Власне, закінчувала Луцьке училище культури. Тож спочатку,
коли приїхала із села Турівка
працювати художнім керівником стенжаричівського клубу,
з насолодою пірнула в те, що
називають фольклорною атмосферою.

«Я Ж ТЕБЕ, ГАЛЮ,
КОХАЮ»

Доводилося готуватися
до різних свят, показувати
обрядові дійства. Виступала
і як наречена. А в пару їй ставили молодого інженера-будівельника Михайла, красеня
з гарним голосом, який швидко збагнув, що частина зіграного мусить стати щасливим
майбутнім.
— Так вийшло, що спочатку
ми «побралися» на сцені, а потім — у житті. У журі в Луцьку,
як показали обряд весілля,
навіть зауважили, що молодий грав як справжній закоханий! А було ж, що і співав мені:
«Я ж тебе, Галю, не лаю — тебе
кохаю». Я все роздумувала.
Заміж вийшла в 19. Живемо
з піснею: ми з чоловіком співучі та й донечки не відстають.
Хвалюся, що всі в мене артисти, бо й на родинних святах
ми і в Луцьку, й у Володимирі
гуртом виступали. Чоловік мій
дуже хвилювався, звичайно,
бо ж то велика сцена… Тепер
дві дочки уже працюють, Даринка — з нами. Правда, чоловік хотів сина. Зате зараз
маємо трьох онучків.
Жінка знову промениться усмішкою й запрошує
ще у свої Стенжаричі, багаті
на яскравих людей, бентежні
пісні й мальовничу природу. n

людина цієї професії мала «кликати» (оголошувати) на вулицях
і площах накази князя, розпорядження магістрату — міського уряду, сповіщати містян про збір податків і важливі події чи новини.

Фото із сайту volyn24.com.

У Луцьку в суботу, 6 березня, проведуть квест з нагоди
Дня кликуна — одного із символів міста. У середньовіччі

Поширювала в інтернеті
порнографію
порнографію
27-річній уродженці Володимира-Волинського,
а нині мешканці Львова, яка створювала й
за гроші викладала в мережу незаконні фото та
відео, повідомили про підозру
Софія ГАВРИЛЮК

равоохоронці Львівщини з’ясували, що з березня 2020 року по лютий 2021-го жінка поширювала на одному з телеграм-каналів продукцію
з ознаками порнографії. Після цього пропонувала інтернет-користувачам за оплату отримати доступ до перегляду. Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові
докази.
Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваній, — до семи років позбавлення волі. n

П

У княжому місті
буде територіальна
оборона
Так вирішили обранці на засіданні сесії
Володимир-Волинської районної ради
Алла ЛІСОВА

епутати взялися створювати комунальне підприємство «Володимир-Волинський районний центр
підготовки територіальної оборони». Виконувачем
обов’язків директора призначено Олега Бойка, якому
доручили підготувати статут та інші необхідні документи
для реєстрації цивільної структури. Заступник голови
райради Андрій Оніщук підкреслив, що центр має стати
базовим на теренах області, й закликав усіх свідомих
і патріотично налаштованих чоловіків долучатися до його
розбудови. n

Д
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n Сіль землі

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

Ігор Поліщук пригрозив
перевізникам
Мер Луцька сказав, що розриватимуть
із підприємцями договори, бо вони
не дотримуються взятих на себе зобов’язань.
Через це про підвищення вартості проїзду
в маршрутках вони можуть забути.
Поки що
Аліна ВІТИНСЬКА

едотримання графіка руху, невиїзд транспорту у вечірні години, зокрема після
21–ї до мікрорайону КРЗ, вулиць Володимирська, Дубнівська, Ковельська. Недостатня
кількість машин, яка вказана в договорах. У маршрутках «ходить» готівка. І це ще не повний перелік
зобов’язань, яких не дотримуються перевізники», —
мовив він. Ці порушення, за словами мера Луцька
Ігоря Поліщука, призводять до проблем, пов’язаних
із роботою громадського транспорту в місті в цілому.
Він просив начальника управління транспорту
переказати перевізникам, що поки ті не будуть виконувати усіх умов, розмови про якісь зміни тарифу
не може бути.
«Усі порушення мають бути заактовані та зафіксовані. Не повинно бути такого безладу в громадському транспорті. Із підприємцями, у чиїх автобусах
їх виявлятимуть, розриватимуть договори. Ніхто їх
не примушував брати участь в конкурсі на перевезення пасажирів, це їх добровільна згода, нехай виконують усе те, що прописано в договорах», — заявив Поліщук. n

«Н

Злодій виніс із сільської церкви
гроші, які збирала громада
на оновлення святині
Шокуюча новина про крадіжку в Цегові
Луцького району облетіла усі довколишні села
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ісля 18.00 минулої суботи невідомий пошкодив
двері Свято–Різдво–Богородичного храму й пограбував його. Про це поліцейських повідомив
церковний староста Олександр Скопик. Обнишпоривши ті місця, де зазвичай парафіяни роблять пожертви, зловмисник знайшов у шухляді одного зі столиків
церковної каси 6500 гривень — гроші, які збирали на
весняний благоустрій напередодні Великодня. n

П

Селянин загинув
під час роботи в полі
Трагедія сталася 1 березня в пообідню пору
в селі Березолуки на Рожищенщині
Тетяна МЕЛЬНИК

оловік, перебуваючи на території свого домогосподарства, під час виконання сільськогосподарських робіт працював на тракторі з
причіпним навантажувачем. Через власну необережність зачепився та впав на агрегат. У результаті
волинянин отримав травми, не сумісні із життям, та
помер ще до приїзду «швидкої» допомоги. Загиблому
було 44 роки. n

Ч

Над горохівчанами кепкують
через величезні черги
Новий торговий заклад презентували в місті
цієї неділі
Леонід ОЛІЙНИК

оява нового великого магазину викликала в
Горохові ажіотаж. На відкриття зібралися не
лише мешканці колишнього райцентру, а й
навколишніх сіл. Супермаркет освятив декан Горохівського деканату о. Андрій Сидор.
Деякі користувачі соцмереж тішилися приходом
великої торгової мережі на Горохівщину, інші обурювалися великими чергами. «Таке відчуття, що наш
народ дуже голодний і що всі магазини завтра назавжди закриють», — зазначила у фейсбуці Наталя
Дядюк–Каратай. Користувач Саша Янюк, коментуючи подію, зауважив: «Усі такі задоволені, ніби відкрили завод на 2 000 робочих місць…». А Inna Lozin
написала: «Наші люди думали, що буде все по 5 грн,
а тут — облом». n

П

Колись портрет Ольги Василівни висів на Дошці пошани
в колгоспі, а тепер — серед героїв праці
у Торчинському музеї.

всі труднощі життя, жалкує жінка
« Попри
лиш про одне — що дітей не мала,
адже нині так не вистачає поруч рідної
кровинки.

»

У свій 91 рік волинянка і минуле пам’ятає,
і в сучасній політиці розбирається.

За рік доярка Ольга Сидун із Торчина
долала шлях, як до Москви і назад
Закінчення. Початок на с. 1
Аліна ВІТИНСЬКА

«ЗА 45 РОКІВ СТАЖУ
ЗАРОБИЛА
АЖ 85 РУБЛІВ ПЕНСІЇ»

«І зараз нелегко, але тоді
було дуже тяжко», — розмірковує нині старожилка. Все
своє життя вона трудилася
без вихідних і відпусток. Після
війни працювала продавцем у
сільському буфеті. Пізніше —
в їдальні при військовій частині, а далі — до старості — на
фермі.
Коли їй рахували стаж, в
конторі казали, що ото вже
Оля буде мати велику пенсію!
А як потім з’ясувалось, що за
21 рік вона нічого не заробила, бо їх не вистачало. «Де ж
літа поділися?» — дивувалася жінка. П’ять — у військовій
«столовці» і три в буфеті — як
не було. «За 45 років в колгоспі заробила аж 85 рублів пенсії», — обурюється нині.
Ольга Сидун пережила війну. Добре пам’ятає, як прийшли німці: «Бомбили, стріляли, міни рвалися, страшно
було… Ми бігли через поля,
переганяли коней, худобу.
Три місяці так сиділи за селом, над головами літали снаряди», — ділиться спогадами
волинянка.
— Як утікали, то закопали п’ять метрів зерна. А коли
вернулися, хотіли посіяти, а
не було де, бо поля — розбомблені. Картоплю в льосі
окупанти залили «керасином», — жалкує Ольга Василівна. Вона пам’ятає, що за
хліб тоді люди билися.
«Трудно було жити після
війни. Голодовка була. Дава-

ли по пів буханки. Не було пекарні, все згоріло», — згадує
минуле жінка.
«ЯКБИ ТІЛЬКИ ГРИВНЯ
ПІДСКОЧИЛА.
А ТО ДОЛЯРИ
СКАЧУТЬ І СКАЧУТЬ,
А НАШІ ГРОШІ — НІЯК»

У розмові Ольга Василівна
міркує, що нині людям також
нелегко, але принаймні всього вистачає.
«Якби тільки гривня підскочила. А то доляри скачуть і
скачуть, а наші гроші — ніяк»,
— тривожиться бабуся. Із
нинішніми пенсіями–зарплатами, на її думку, за буханець
хліба навіть 20 гривень — то
дорого. А в них у Торчині є в
продажу і за 45. «Щоправда,
це велика паляниця, домашня», — зауважує вона.
Ольга Сидун добре знає,
що таке важка робота. Змолоду ходила на ферму доглядати свиней, що відбилося на її
долі. Це, каже жінка, відштовхувало хлопців, які приходили
залицятись, бо чули неприємний запах у хаті.
— Прийдуть, посидять
трохи і втікають, бо смердить.
Спочатку мій вітчим проганяв
кавалерів, а потім — свині, —
бідкається бабуся.
Згодом вона вийшла заміж за глухонімого. Із ним
прожили 26 років, хату разом
збудували. Як розповідає, Василь добрий був, роботящий.
От тільки шкода, що з дітьми
не склалось. Перше тримісячне маля померло, і стати
матір’ю Ользі більше не судилося…
Наша героїня навчилася
управляти трактором. Її навіть приїздили фотографувати
кореспонденти. Багато разів

Ольга Сидун була на шпальтах
районки «Слава праці».
«ГРИГОРІЙ ГУРТОВИЙ
СКАЗАВ:
«ВИ ЗАСЛУГОВУЄТЕ
НА ЗОЛОТІ МЕДАЛІ»

До роботи своєї вона завжди ставилась сумлінно. Йшла
на ферму о 4–й ранку, а з вечірньої зміни верталася опівночі. Було як замете — снігу по
вуха. А ферма була аж за Торчином. Взувала гумові чоботи 45го розміру, обмотувала ноги
онучами — і вперед. За тяжку
працю в колгоспі Ольга Сидун
була нагороджена медалями
та орденами. Якось приїхав до
неї краєзнавець Григорій Гуртовий просити ці медалі для
Торчинського музею. Сказав,
що вона заслуговує на золоті.
А ще він порахував кілометри з
Москви і до бригади, потім щоденну дорогу від хати і до бригади і каже до односельчанки:
«За рік ви долаєте відстань, як
до Москви і назад». Вона аж за
голову взялася, як почула те.
Попри всі труднощі життя,
жалкує жінка лиш про одне —
що дітей не мала, адже нині
так не вистачає поруч рідної
кровинки. «Була б дочка — був
би зять, був би син — була б
невістка. Були б онуки. А так
сама», — сумує трудівниця.
Їй пощастило мати хорошу
сусідку, Зіну Анатоліївну, яка
піклується про бабцю і всіляко
допомагає. У Любомлі живе ще
племінник Микола. Він готовий
забрати й догледіти родичку. Але попри теплі стосунки,
Ольга Василівна не бажає покидати рідний дім. Воліє дожити, скільки Богом відміряно, у
своїй хаті, яку сама будувала
і на яку сама так важко заробляла. n

Директор Луцького НВК №9 Олександр Дубина (на фото) визнаний кращим керівником закладу освіти на Волині. Друге місце посіли очільники шкіл
села Гірники на Ратнівщині Олександр Ковч і села Зимне Володимир-Волинського
району — Юлія Степанюк. Третє місце розділили Лілія Купіч (село Піддубці Луцького
району), Микола Кух (село Люб’язь, Любешівщина), Олена Балецька (село Дубове,
Ковельщина). Загалом у конкурсі взяло участь 39 керівників навчальних закладів.
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■ Пульс тижня

«Для нас Віра Мефодіївна –
волинська Матір Тереза…»

Учителька з Луцька
безплатно готує школярів
до ЗНО

Фото Ірини ШТАНЬ.

Педагог Лідія Гонтар уже другий рік
допомагає дітям успішно скласти
тестування з історії України

Закінчення. Початок на с.1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Леонід ОЛІЙНИК

ІСПАНСЬКА
НЕ ЗНАДОБИЛАСЯ,
А ОТ НІМЕЦЬКУ ВИВЧИЛА
БЕЗДОГАННО

— Хочемо через газету привітати Віру Мефодіївну з ювілеєм,
подякувати за те, що пам’ятає
про всіх, кому потрібна допомога,
підтримка. Це — людина великого
серця, — задовго до 1 березня телефонували до редакції підопічні
волинських «мальтійців».
Сама ж ювілярка від інтерв’ю
«віднікувалася», мовляв, кожному з нас Господь визначає долю,
кожного скеровує на свій шлях.
Могло ж статися, що познайомившись із Гюнтером, виїхала б разом
із ним до Німеччини. Але Бог розпорядився інакше…
Либонь, життя готувало пані
Віру до майбутньої діяльності
ще з дитинства, яке минуло у Боремлі, що на Рівненщині. Від тата,
який був майстром на всі руки,
вмів столярувати, будувати і навіть
хліб пекти, вона навчилася трудитися на совість. Знамениті духмяні
боремельські буханці Мефодія Горлецького у свій час у Луцьку були
нарозхват. А від мами, яка виростила чотирьох дітей, перейняла
Віра терплячість і доброту.
Змалку була, як стеблиночка,
рідні оберігали її від важкої праці,
тож мала час читати, навчатися.
Вступила на факультет іноземної
філології Львівського університету, щоб опанувати іспанську й
французьку мови.
— Мала чудових викладачів,
які не тільки читали лекції з граматики, а й давали студентам світоглядні уроки. Серед однокурсників
теж були непересічні люди: цікавилися історією України, не боялися, що «пришиють» націоналізм.
Писала дипломну роботу про загублене покоління в Іспанії, але
й сама, по суті, належала до такого ж втраченого покоління, яке
жило в умовах атеїзму, не знало
свого коріння, — згадувала Віра
Мефодіївна.
Переломним моментом
у її житті стала страшна аварія,
під час якої одержала важку травму хребта. Від болю і страждань
рятувалася не тільки ліками, а й
духовною літературою, читанням,
осмисленням Біблії. Напевне, тоді
й відбулася у свідомості своєрідна
переоцінка пріоритетів. І коли пані
Віра зустріла чоловіка, який присвятив своє життя турботі про хворих, немічних і зубожілих, то зрозуміла, що саме з ним їй по дорозі.
Гюнтер Блеккер із 1993 року
почав приїжджати до України з гуманітарними вантажами, а потім
вирішив створити на Волині організацію Мальтійської служби
допомоги. Віра Мефодіївна була
поруч і як перекладач, і як близька по духу людина. Невдовзі вони
стали подружжям. Удвох долали
бюрократичні перепони, оббивали чиновницькі пороги. Через
їхній офіс пройшли десятки тисяч
відвідувачів. Комусь Блеккери
допомагали потрапити на обстеження, лікування в німецькі
клініки, когось доправляли реанімобілем до місцевих лікарень,

есь матеріал волонтерка згрупувала
у 15 занять. Жінка працює з випускниками у приміщенні обласної бібліотеки для юнацтва. Тут діє проєкт «Щасти
на ЗНО». Заняття відбуваються раз на тиждень упродовж години. Крім того, наставниця постійно на зв’язку з учнями через мобільні додатки.
Лідія Гонтар — із родини вчителів. Каже, що
любить займатися з дітьми. Вона вдячна працівникам книгозбірні, які допомогли реалізувати освітню ініціативу.
Нині тест з історії налічує 60 завдань, із них
перші тридцять — обов’язкові для державної
підсумкової атестації. n

В

Для Віри Блеккер, господині офісу Мальтійської служби допомоги,
служіння людям стало справою життя.

іншими опікувалися волонтери
служби вдома. Вони організовували стажування волинських
медиків за кордоном, роздавали
тонни одягу, предметів догляду
за хворими, приймали вантажі
з меблями і медичною апаратурою для лікувальних закладів…
Працювали на безоплатній основі, щомісяця витрачаючи частину німецької пенсії пана Гюнтера
на благодійність. Тривалий час
мешкали у невеличкій квартирі
Віри Мефодіївни й почувалися
щасливими, бо кожен день був
заповнений добрими справами.
ПОКЛАДАТИСЯ
НЕ ТІЛЬКИ НА НІМЕЦЬКИХ
БЛАГОДІЙНИКІВ,
А Й НА ВОЛИНСЬКИХ

— Для Гюнтера наша земля стала рідною. Він знайшов тут вічний
спочинок. І у пам’ять про чоловіка
я продовжую його справу, підтримую стосунки із багатьма нашими
німецькими друзями, партнерами.
На жаль, пандемія коронавірусу

Віра Мефодіївна
« Наша
притягує до себе
небайдужих людей,
наче магніт. У неї дуже
багато і молодих,
і літніх помічників.

»

заважає співпраці. Часто телефонують з УТОГу люди, які мають
вади слуху, запитують, коли приїдуть техніки, акустики, сурдологи
з Німеччини. За десятки літ із ними
зріднилися, вони привозили слухові апарати, налаштовували їх,
обслуговували. Тепер такої змоги
нема. Дуже складно стало «пробивати» дозволи на гуманітарні вантажі. Складається враження, що
у чиновницьких кріслах в Україні
сидять виключно багатії, яких доля
бідних не цікавить, — зітхає Віра
Мефодіївна.
Однак ця жінка не з тих, хто
у складній ситуації впадає у відчай.
Вона пише листи у Міністерство
соціальної політики, по декілька
разів готує документи, веде перемовини. І ось у лютому Мальтійська служба допомоги на Волині
зустрічала керівника благодійної
організації Арне Бьольда з німецького міста Росток, який сам доправив у Луцьк фуру із лікарняними

меблями та обладнанням. Їх передали Волинському медичному
об’єднанню захисту материнства
і дитинства.
— Ні карантин не завадив,
ні снігові перемети на дорогах,
ані мороз. Перед такими людьми як Арне Бьольд варто вдячно
схилити голову, — не приховує
захоплення наша співрозмовниця. — В теперішніх умовах це неймовірний приклад людяності.
Але, можливо, Бог сьогодні спонукає нас покладатися не тільки
на німецьких благодійників, а й
на українських, волинських.
І справді, нині Мальтійська
служба допомоги зорієнтована
на пошуки «внутрішніх резервів».
Для початку взялися «вербувати»
партнерів, щоб до Дня Святого
Миколая виконати побажання
сиріт, дітей із особливими потребами. І знайшлися представники
бізнесу, які підставили плече. Минулого року 500 маленьких волинян отримали подарунки, стали
учасниками святкових зустрічей.
— Наша Віра Мефодіївна притягує до себе небайдужих людей,
наче магніт. У неї дуже багато і молодих, і літніх помічників. Дехто
ще зі студентських літ «заразився»
цією роботою. Коли не було карантинних обмежень, щороку влаштовували «Гостини любові» для людей
із важкими формами інвалідності,
яких ніхто ніколи не запрошує
на свята. А наші волонтери їх на руках заносили в автобуси, потім —
у зал із накритими столами, — розповідали у Мальтійській службі.
Можу підтвердити, що це були
неймовірно гарні й емоційно насичені свята, які навіть у мужніх
чоловіків викликали сльози. У підготовці брали участь десятки небайдужих людей. Одні заздалегідь старанно готували концертну
програму, інші — випікали пиріжки
й різні смаколики, треті пакували
гостинці. Серед «мальтійців» —
і сестра, і племінниця Віри Мефодіївни. А скільком волинянам
ця жінка стала рідною — важко й
уявити!
— Спрацьовує ланцюгова реакція добра. Когось ти підтримав,
а він у свою чергу подасть руку
іншому. Нехай це буде невелика
допомога, але щира. У такий спосіб і намагаємося поширювати
милосердя, — каже Віра Мефодіївна Блеккер, приймаючи вітання
з ювілеєм. n

Вийшла на балкон
і почула, як грабують
магазин
У крамницю вдерся іноземець
Тетяна МЕЛЬНИК

нцидент стався в ніч на 27 лютого у Луцьку
на проспекті Грушевського. До патрульних
зателефонувала жінка та повідомила, що
чула, як хтось розбив вікно чи двері в магазині.
Заявниця розповіла, що на кілька секунд спрацювала сигналізація, однак згодом затихла.
Патрульні миттєво прибули на місце події. У
вхідних дверях до приміщення магазину було
розбите скло, а всередині перебувала невідома особа. Чоловіка затримали із застосуванням кайданок. Встановили, що він є громадянином іншої країни.
Відповідно до ст.34 Закону України «Про
Національну поліцію», до нього застосували
превентивний захід. У результаті перевірки у
36-річного іноземця виявили згорток із речовиною рослинного походження, ззовні схожою
на канабіс. n
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Вітаємо!
Перш
Першого
березня відзнаювілейну дату на життєчила ювіл
календарі шанована і знавому кален
своїми добрими спрана сво
вами
вам
Віра Мефодіївна
Блеккер.
Сотні наших краян
в
вдячні цій співчутлив
вій і милосердній жінці
за підтримку в складз
них життєвих ситуаціях. Понад 25 років
тому разом із чоловіком, громадянином Німеччини, світлої
пам’яті Гюнтером Блеккером, вона заснувала
на Волині Мальтійську службу допомоги, щоб
опікуватися людьми з інвалідністю, старенькими самотніми, дітьми-сиротами. Продовжує цю
роботу й нині. Велике й щире серце Віри Мефодіївни завжди відгукується на чужий біль, який
вона вміє полегшити, розділити.
Вітаємо ювілярку! Зичимо, щоб здоров’я ніколи не підводило, енергія та оптимізм — не вичерпувалися, а в душі завжди панувала радість! Божого Вам благословення у всіх добрих справах!
З любов’ю і повагою
друзі, «мальтійці», вдячні волиняни.

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Фото із сайту pixabay.com.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

n Історії кохання

Фото із сайту wikipedia.org.

n Ніхто, крім тебе

Не озирайсь
Достатньо, мабуть, нам в житті екзаменів,
Страждань, мовчань, і каяття, і прощ,
I частих сліз, немов тропічний дощ, —
Щось золотиться та іскрить між нами ще.
Там, за плечима, й шепоту ще струмені,
Потік зловісних, заздрісних пліток.
Не озирайсь, вперед сміливо крок:
Не розучились ми любити й думати.
Хай навздогін нам злість метає стрілами;
Їх кинуто, повір, вже навмання.
Не наздогнати нашого коня:
Кохання справжнє робить нас всесильними.
Галина ДЕНИСЮК.
с. Видричі
Камінь-Каширського району.

Фото з домашнього архіву родини ШОВАЛІЄВИХ.

В селі Невір
на Любешівщині
наречений
Худжамурод
Шовалієв узяв за
дружину місцеву
дівчину Наталію
Мельник
Катерина ЗУБЧУК
ДО СВОГО ВЕСІЛЛЯ ВОНИ ЙШЛИ
П’ЯТЬ РОКІВ

n Притча

Красуня
орогою прямувала жінка — гарна, як квітка.
Раптом вона помітила, що за нею йде чоловік. Звернулася до нього:
— Скажи, навіщо ти йдеш за мною?
Чоловік відказав:
— О, владарко мого серця, твої чари ведуть
мене за тобою. Тобі я хочу освідчитись у коханні,
бо ти полонила моє серце.
Красуня поглянула на незнайомця і промовила:
— Як ти міг закохатися в мене? Моя молодша сестра набагато гарніша і привабливіша за
мене. Зачекай трохи, вона скоро йтиме цією ж
дорогою.
Незнайомець поглянув на шлях. Дійсно, вдалині виднівся силует. Йому хотілося скоріше
побачити ту красивішу жінку, тому він поспішив
назустріч… А коли наблизився, то побачив, що
перед ним старенька в латаній хустині.
Ображений, він наздогнав ту, якій щойно
освідчувався, і гукнув невдоволено:
— Скажи, як гарна жінка може бути такою лукавою?
Красуня посміхнулась і мовила:
— Дійсно, я обманула тебе. Але ти ще гірший
брехун, ніж я. Ти сказав, що закоханий у мене,
але це ж неправда. Чи не так? Інакше ти б не залишився чекати на красивішу дівчину. n

Д

n Реалії

Не всі пари поспішають
у рацс
За офіційною статистикою, не бажають
узаконювати свої стосунки переважно
молоді люди віком від 25 до 40 років
ише третина з таких пар згодом іде у
рацс. За результатами одного із соціологічних досліджень, ще 45 відсотків
українців позитивно ставляться до спільного
життя перед офіційною реєстрацією. Але чим
довше живе пара у цивільному шлюбі, тим
менше у неї шансів узаконити свої стосунки.
Лише третина з них розписується. І в цьому
сенсі українці вже більше наслідують мешканців західноєвропейських держав.
З 2004 року в нашій країні права подружжя
в офіційному і цивільному шлюбах зрівняли.
Відповідно до статті 74 Сімейного кодексу
України, якщо чоловік і жінка живуть однією
сім’єю, але не перебувають у зареєстрованому шлюбі, то майно, придбане за час спільного проживання, належить їм на правах спільної власності. n

Л

«Я тебе кохаю!» тут звучить
і українською, і таджицькою мовами

Після школи дівчина вчилася на
кондитера у Камені-Каширському, три
роки поспіль кожного літа на три місяці
їздила в Одесу, де проходила практику. Потім працювала в ресторані «Полісся» в Камені, відправлялась не раз
на заробітки у Польщу, Росію. Звичайно ж, хтось із хлопців симпатизував їй,
вона — йому. Чи був такий момент, що
могла б вирішитися доля? Був. Але
цього не сталося. Бо не зустрівся той,
як зараз із певністю каже жінка, за якого їй хотілося б вийти заміж.
З Муратом вони познайомилися
п’ять років тому у російському місті
Дубна. З приводу цього в Наталії такий спогад:
— Я їздила на заробітки у Підмосков’я. Улітку 2016–го в Дубні працювала на касі в мінімаркеті. Якось
підійшов молодий чоловік, щоб розрахуватися за товар. Ми тоді, як кажуть,
обмінялися лише поглядами. А сталося, що ці погляди й були початком нашої з Муратом історії кохання. Згодом
дізнаюся від свого майбутнього чоловіка, що він після зустрічі в магазині
просив номер телефону у моєї подруги, але вона без мого відома не могла
цього зробити. Тоді він знову прийшов
на роботу в кінці дня. Ми вже поговорили. Власне познайомилися. А потім
у його брата був день народження, і
той запросив нас із подругою. Мурат
провів після вечірки мене додому (ми
з подругою жили на дачі директорки
мінімаркету). І з того часу зустрічав
кожного вечора. Почалися наші побачення.
Коли Наталія повернулася у свій
рідний Невір, то молоді люди спілкувалися по телефону, обмінювалися есемесками. Наступного року, як дівчина
знову приїхала в місто Дубна, їх стосунки продовжилися. Були побачення,
було освідчення. «Я тебе кохаю!» Наталія почула й українською мовою, і таджицькою: «Мал тул нохс Метін!» Мурат
приїжджав на Волинь, познайомився
з батьками обраниці. Попросив її руки
і серця. До свого весілля вони йшли
п’ять літ. Торік 31 жовтня зареєстрували шлюб, а тижнів через два в колі
родини була весільна вечірка (свою
роль зіграли карантинні обмеження
через пандемію). Про цю пам’ятну
подію розповідають нині світлини, на
яких вони закохані й щасливі.

Головне – відчути, що це твоя Людина,
з якою хочеш бути в горі і радості...

обоє лишаємося на своїй вірі. Я
« Ми
не буду приймати мусульманства, як
і чоловік — православ’я. Тому-то ми
лише розписалися, а для церковного
шлюбу, який хотіли б узяти, треба ще
з’ясувати усі моменти.

»

Осінньої пори одружувалися Наталія й Мурат,
а на душі двох закоханих була весна.

ПОКИ ЩО СВЕКРИ БАЧИЛИ
НЕВІСТКУ ТІЛЬКИ ПО ВІДЕОЗВ’ЯЗКУ

До речі, їхнє весілля могло бути ще
торік навесні. Але тоді Мурата в Україну не пустила… пандемія — якраз того
березневого дня, коли він мав приїхати, оголосили про закриття кордонів.
Майже пів року вони вимушено не бачилися. А як тільки з’явилася можливість, вирушив до коханої.
Як бути, якщо Мурат — мусульманин, а Наталія — православна? Це
питання подружжя, звичайно, обговорювало заздалегідь. Із цього приводу
жінка каже:
— Ми обоє лишаємося на своїй
вірі. Я не буду приймати мусульманства, як і чоловік — православ’я. Тому-то ми лише розписалися, а для
церковного шлюбу, який хотіли б узяти, треба ще з’ясувати усі моменти й
дізнатися, як то правильно все зробити. Поки що у нас питанням номер
один є оформлення передбачених законом документів. Оскільки Мурат —
іноземець, то він не може перебувати
в нашій країні більше трьох місяців.
У січні цей зумовлений термін
закінчився, тож Мурата в Невірі я не
застала. Ще 20 січня він полетів у Душанбе, аби подати документи на візу,
що дасть право на одержання тимчасової посвідки на проживання в Україні
(про постійне проживання мову можна
буде вести після двох років шлюбу). А

оскільки ще діють обмеження у зв’язку з пандемією, то добирався чоловік
на батьківщину через… Стамбул. Ще
можна було летіти через Дубаї, але
тоді, як сказала Наталія, вже довелося
б викласти за квиток не двадцять тисяч гривень, а значно більше. І це, і те,
що Таджикистан до травня закритий
на карантин, є поясненням, чому поки
що Мурат відправився додому сам.
Хоч у планах Наталії теж була поїздка
до таджицької родини.
Не могла не спитати нашу героїню,
як же батьки і її, і Мурата сприйняли
вибір своїх дітей. Наталія з цього приводу говорила:
— Мої батьки поставилися до мого
рішення вийти заміж за іноземця з розумінням. Підтримали. Тим більше, що
вони познайомилися з ним ще задовго
до весілля, і він їм сподобався. Мурат
— хороша людина. Мені здається, що
до нього по–іншому, як із повагою,
добротою, любов’ю, й не можна ставитися. Він — простий у спілкуванні.
А щодо батьків Мурата, то скажу так:
кожен хоче, аби життя дитини склалося якнайкраще. Певно, в мами мого
чоловіка були якісь вагання, коли почула, що син вибрав за дружину українку та ще й поїде в приймаки. Відстань
само собою лякала — це ж із Луцька
до Душанбе (містечко Вахш, де живе
родина Мурата, — неподалік столиці
Таджикистану. — Авт.) — понад чоти-

ри з половиною тисячі кілометрів. Усе
вирішило слово батька. Він, як розповідав Мурат, сказав: «Якщо ти так вирішив, то я не проти».
МУРАТОВІ ДО СМАКУ
УКРАЇНСЬКІ СТРАВИ —
І ВАРЕНИКИ, Й ГОЛУБЦІ, ДЕРУНИ…

Поки що Наталія, аби дізнатися
більше про країну свого чоловіка, «загуглюється» й читає в інтернеті і про
рідне його містечко Вахш, і про традиції та звички таджиків. А ось Мурат за
три місяці життя в селі Невір став зов-

сім своїм. Він — людина проста у спілкуванні — вписався ідеально в родину
дружини, як говорили і сама Наталія, і
її молодша сестра Галина: ніби завжди
тут був. Ясно, що українська кухня відрізняється від таджицької, але і з цим
проблем нема.
— Муратові полюбилися пиріжки
моєї мами з квасолею, домашній хліб.
Йому до смаку наші страви — і вареники, й голубці, деруни, — розповідає
жінка. — Тільки свинину виключаємо,
замінивши індичим м’ясом, телятиною. Я люблю готувати, сестра — теж.
Та й Мурат не проти покуховарити.
Тож у неділю вже відпочиваю, а він на
вогнищі робить свої національні страви, зокрема плов. А ще він не боїться
ніякої роботи. Він і татові допоможе,
як треба, і сам береться за будь–яку
справу. Мурат виріс у місті, але у них
біля будинку, як розповідав, є тридцять соток городу, тож праця на землі
для нього — не новинка.
Від нашої героїні я почула й таке:
— Мурат казав, що ще до зустрічі
зі мною мав думку одружитися з україночкою. Колись же, до війни, багато
наших жінок їздило на заробітки в Росію. Бачив їх, спілкувався з ними —
звідти й з’явилася мрія про українку.
Чи жартував, чи справді так було — в
усякому разі говорив так.
Любов привела таджика на Волинь, у рідне село коханої на Любешівщині, де й вирішила жити молода
сім’я, де колись народяться їхні діти.
Наталія планує з допомогою чоловіка
вивчити таджицьку мову, щоб при зустрічі з його ріднею (а вона обов’язково в майбутньому буде) спілкуватися з
ними на рівних.
Виявляється, те, що іноземець
вибрав для проживання Україну, додало подружжю Шовалієвих чимало
клопотів в оформленні документів, які
були необхідні і тоді, коли збиралися
реєструвати шлюб, і тим більш тепер,
коли йдеться про тимчасову посвідку
на проживання в Україні. У різних інстанціях, зокрема міграційній службі,
доводилося чути, що «ми з таким не
стикалися», «ми цього не знаємо».
— Усе дуже складно, доводиться
ходити по колу, — говорить Наталія,
— бо, як нам сказали, іноземці переважно забирають дружин–українок на
проживання за кордоном. А в нас, мовляв, ось така нестандартна ситуація.
Слухала свою співбесідницю і
само собою напрошувалася питання:
чи легко вийти заміж за іноземця?
— Нелегко, — почула у відповідь.
Але подружжя пройде усі згадані
чиновницькі кола, бо любов, яка поєднала їх, ні перед чим не зупиниться. n

n Варто знати

Які документи потрібні для укладення
шлюбу з іноземцем в Україні

Софія не зберегла подружню вірність, і це звело Станіслава в могилу.

Тричі продана:
чоловіки графині Потоцької
За красуню грецького походження представники
сильної статі віддавали тисячі і мільйони
Марина ЛУГОВА

офію (справжнє ім’я Дуда)
ще 17–літньою дівчиною
через злидні продала у Туреччині її мати. Врятувала її надзвичайна врода. Польський посол, який викупив красуню, брав
її із собою в усі поїздки Європою.
У Кам’янець–Подільському замку
дівчина зустріла свого майбутнього чоловіка — сина коменданта
фортеці Йозефа Вітта. Закоханому, щоб одружитися з Софією,
довелося її викупити. Він заплатив
польському послу 10 тисяч злотих.
Софія підкорювала один королівський двір за іншим. Молода
красуня виявилася ще й неабияким
політичним стратегом. Це і допомогло їй зустрітися із графом Станіславом Щенсним–Потоцьким.
Граф вирішує розлучитися з
дружиною, і вони із Софією оселяються в Європі. Та на те, щоб
розірвати свої шлюби, пара витратила немало часу. Побратися вони
змогли тільки через шість років. За
це майбутній чоловік красуні–гречанки віддав колишньому майже
два мільйони злотих компенсації.
Пара оселилася у родовому замку
Потоцьких. Тут подружжя проводило затишні вечори і влаштовувало
пишні бали.
У 1796 році, щоб догодити дружині, граф розпочинає будівництво
«Софіївки». Цей дендропарк ніби
пронизаний любов’ю і створений
для романтичних історій кохання.
Тутешні дерева, напевне, за шелестом свого листя чули тисячі зізнань у коханні з 1800 року. Саме
тоді граф Потоцький подарував коханій диво–парк, давши йому ім’я
дружини.
На жаль, Софія не зберегла вірність чоловіку. Це і звело Станіслава у могилу, проте вічним пам’ятником кохання графа до своєї
дружини залишився дендропарк
«Софіївка».
Біографія Софії Потоцької — це
справжній ребус для дослідників.
Про те, звідки вона з’явилася, яким

С

чином жінка без роду і племені зуміла вийти заміж за сина коменданта
Кам’янецької фортеці Юзефа Вітте, а потім — за графа Станіслава
Потоцького, стати коханкою польського короля Станіслава Августа Понятовського, князя Григорія
Потьомкіна (і це далеко не повний список), досі невідомо. Одні
вважають її повією, шпигункою та
авантюристкою, яка досягала мети
завдяки вроді та шарму, інші — святою, яка стала заручницею правил
тогочасного світу. Правда, напевне, лежить десь посередині.

вважають її
« Одні
повією, шпигункою та
авантюристкою, яка
досягала мети завдяки
вроді та шарму, інші
— святою, яка стала
заручницею правил
тогочасного світу.

»

Смерть Софії Потоцької була
не менш загадковою, ніж її життя.
Не стало графині 24 листопада
1822 року в Берліні. Поховати себе
вона заповідала в Умані. Везти покійницю з Берліна до Умані було
небезпечно — на кордоні Російської імперії тіло могли не пропустити. Тоді донька графині Ольга
одягнула покійницю у яскраву сукню, вклала у руки букет та віяло й
так у кареті зуміла провезти тіло аж
до рідних місць. Поховали Софію в
Успенському соборі. Невдовзі, як
пише Павло Наніїв — автор роману «Тричі продана», в Умані стався
землетрус із грозою. Блискавка
вдарила у собор, камінь над могилою чи то через блискавку, чи через землетрус, розколовся. Люди
вирішили, що це — кара Божа й
викинули останки Софії з собору.
Тоді її діти та рідні, побоюючись
народного гніву, перепоховали їх у
родинній церкві в містечку Тальне.
Робили це швидко, уночі, вже без
пишних процесій. n
Фото із сайту igotoworld.com.

ереклад закордонного паспорта українською мовою, що завірений
нотаріусом. Важливо знати, що перекладати треба усі сторінки, навіть
порожні.
Свідоцтво про розірвання минулого шлюбу (якщо такий був) з апостилем,
перекладене українською мовою та завірене нотаріально.
ріально.
Посвідка на постійне перебування у країні (за наявності).
Шлюб із громадянином нашої країни відкриває
можливість одержання посвідки на проживання
в Україні: термін до двох років дає право оформлення документів на тимчасову посвідку, а більший — на постійне проживання. n

П

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

Вічним пам’ятником кохання графа до своєї дружини
залишився дендропарк «Софіївка».
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■ Пульс тижня

Презентація листівок
«Родина Косачів і Запруддя»
З нагоди 150-річчя від дня народження
Лесі Українки такий захід відбувся
у Камінь-Каширському краєзнавчому музеї
Олена ВОЛИНЕЦЬ

продовж 1901–1907 років у Запрудді на Камінь-Каширщині проживала з родиною тітка
Лесі Українки по батьковій лінії Олена Антонівна Тесленко-Приходько. Ведуча презентації
директорка музею Наталія Пась ознайомила присутніх із власними дослідженнями щодо значення
цього поліського села у життєписі родини Косачів.
Про свій шлях до Лесі Українки і любов до її творчості розповів краєзнавець Валерій Хитрик.
У Камінь-Каширському музеї зберігаються меморіальні речі родини Косачів-Тесленків-Приходьків із запруддівської садиби. Дитячими спогадами поділилася директорка школи
села Сошичне Маріанна Журавель, батьки якої
свого часу побудувалися на полі, де колись був
панський маєток. Вона пам’ятає, як приїжджали
сюди науковці і проводили розкопки. n

У

Вилучено близько сотні кубів
деревини
Позавчора понад п’ятдесят
правоохоронців проводили на території
Камінь-Каширського району обшуки на
лісопильних підприємствах, власники
яких, ймовірно, причетні до незаконної
діяльності, пов’язаної із лісодеревиною та
видобутком бурштину
Марина БАЛДИЧ

же вилучено понад 80 кубів деревини та
близько кілограма сонячного каміння.
Обшуки ще тривають, отож кількість знайденого збільшиться. Розпочато кримінальне
провадження. До проведення обшуків залучено
особовий склад Камінь-Каширського районного
відділу поліції, співробітників лісової охорони та
оперативно-розшукового відділу Державної прикордонної служби України. n

У

Працівниця поліклініки
розтратила понад 400 тисяч
Маневицька місцева прокуратура
затвердила і скерувала до суду
обвинувальний акт у провадженні
стосовно підозрюваної за кількома
статтями Кримінального кодексу України

www.volyn.com.ua

n Самородки із народу

Вся Україна побачила, як у Видерті
не тільки співають, а й вибілюють полотно
Фото з архіву сектору культури Камінь-Каширської РДА.

Народний аматорський
фольклорний колектив
«Криниця» з цього села
на Камінь-Каширщині
одержав подяку Міністерства
культури та інформаційної
політики України
у конкурсі на здобуття
премії за збереження
та охорону нематеріальної
культурної спадщини. У ній
зазначається: «Впевнені, що
ваша творчість буде
передана прийдешнім
поколінням, а унікальні пісні
ще довго нестимуть радість
людям»
Катерина ЗУБЧУК

акою новиною поділилася
нещодавно на своїй фейсбук-сторінці керівник сектору культури Камінь-Каширської
райдержадміністрації Євгенія
Сидорчук.
А вже у телефонній розмові
Євгенія Кіндратівна детальніше
розповіла:
— На цю премію було 7 претендентів. Вона дісталася проєкту Одеського обласного центру української культури «Живий
музей».Творчість аматорів сцени
села Видерта, вважаю, теж достойно оцінена. Адже серед номінантів було декілька фольклорних колективів із різних регіонів
України, але наша «Криниця»,
як кажуть, не загубилася.
Для того, щоб самодіяльні
артисти із Камінь-Каширщини
взяли участь у конкурсі, за словами Євгенії Сидорчук, до Києва
відправляли відеоролики «Вибілювання полотна», «По ягоди» — власне ті композиції, які
є в репертуарі «Криниці», а крім
цього — численні фотознімки, публікації в періодичних виданнях,
за якими й оцінювали номінантів. Серед них і ті, що свого часу
були надруковані в газеті «Волинь». Автор цих рядків, зокрема, розповідала про нинішнього
керівника колективу Любов Зубач і про те, як «видертські жінки

У репертуарі колективу «Криниця» – чимало пісенних композицій про життя
Поліського краю, непросту жіночу працю.

Т

завдяки пісенному захопленню
світу побачили». Вони вже давно
стали своїми у Луцьку — на фестивалі «Берегиня» три рази були
і відкривали його в обласному

жінки (серед
« Сьогодні
них є й така, якій далеко
за 70, а 60-літні —
то ще зовсім молодухи)
не уявляють, як би жили
без пісні.

»

драмтеатрі. А ще двічі мали честь
представляти свою творчість
у Києві як учасники телепрограми «Фольк-music», не кажучи вже

про ближні поїздки в міста Волині. До речі, торік улітку народний
аматорський фольклорний колектив «Криниця» став лауреатом
обласних іменних премій у галузі
літератури, культури і мистецтва.
Йому дісталася перемога в номінації імені Степана Кривенького.
А починалося все з хор-ланки,
яка, за словами Любові Зубач,
виявилася найспівочішою, тому й
на сцену вийшла. Сьогодні жінки
(серед них є й така, якій далеко
за 70, а 60-літні — то ще зовсім
молодухи) не уявляють, як би
жили без пісні. Хочеться подякувати їм за збереження народних звичаїв та обрядів, пісенних
традицій рідного краю і побажати
нових успіхів у їхній творчості. n

Наталія МУРАХЕВИЧ

лідство вважає, що упродовж 2015–2020
років працівниця поліклініки у Маневичах,
готуючи матеріали для атестаційної кваліфікаційної комісії та проєкти документів щодо
нагородження і заохочення медиків, складала завідомо неправдиві офіційні документи, використовувала їх, вчинивши таким чином розтрату бюджетних коштів на суму майже 437 000 гривень. n

С

Безгосподарські знаряддя
лову пішли під сокиру
Торік на Любешівщині, зокрема
на водоймах, які знаходяться на території
Національного природного парку
«Прип’ять — Стохід», було вилучено
774 рибальські сітки довжиною майже
30 кілометрів
Богдана КАТЕРИНЧУК

ещодавно служба охорони природоохоронного об’єкта знищила безгосподарські
знаряддя лову водних живих ресурсів,
вилучені впродовж 2020-го. Загалом під сокиру
пішло 774 рибальські сітки (їхня сумарна довжина 28 169 метрів), 145 ятерів, 7 раколовок,
7 екранів, 2 наставки. n

Н

n У номер!

На Любешівщині браконьєри вбили два лосі
Цього разу жертвами горе-мисливців стали
вагітна самка і молода червонокнижна
тварина із минулорічного приплоду.
Кривавий факт виявили під час рейду
працівники єгерської служби ДП
«Любешівське ЛМГ» спільно з районним
мисливствознавцем

Фото пресслужби Волинського ОУЛМГ.

Марина ЛУГОВА

талося жорстоке вбивство, за повідомленням
пресслужби «Волиньлісу», на території Національного природного парку «Прип’ять —
Стохід» в угіддях Українського товариства мисливців та рибалок (поблизу села Бірки). Браконьєри
розчленували тушки тварин, обрізали та забрали
лише м’які частини, інші докази злочину намагалися приховати. За цим фактом тривають слідчі дії.
На Любешівщині єгерська служба та лісова охорона вже неодноразово виявляла подібні злочини. Всі вони сталися в угіддях УТМР. На жаль, досі
браконьєри за жодним фактом знищення червонокнижних лісових мешканців не понесли справедливого покарання.
І у Шацькому районі на території мисливських
угідь ТзОВ «Шацького мисливського господарства»
біля села Кропивники було виявлено застреленого

С

Жертвою браконьєрів на Любешівщині стала лосиха,
яка мала дати поповнення червонокнижних лісових
мешканців.

лося. На місці події працювали спеціаліст Держекоінспекції у Волинській області та громадський
інспектор з охорони довкілля, працівники поліції
і лісництва. Екоінспектори, інформує відомство,
складуть акт та нарахують збитки за вбивство тварини. Документи передадуть у правоохоронні органи. n

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО
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n Знай наших!
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n Що віщує небесна канцелярія?

Фото з домашнього архіву Світлани ШЕВЧУК.

Весна буде мокрою,
а Великдень — теплим
Хоча проливних дощів не очікується, прийдешні три місяці
будуть досить вологими з короткими погожими періодами

декада квітня
« Остання
і перша травня цього

Леонід ОЛІЙНИК

аку синоптичну картину
для читачів «Волині» «намалював» наш давній знайомий із Каменя–Каширського
Володимир Деркач. Він каже,
що остання декада квітня і перша травня цього року видадуться
дуже строкатими: від нічних приморозків до високих температур
та гроз. А ближче до літа потепліє, опади трішки вщухнуть.
Про особливість методики
волинянина дізнавайтеся з попередніх його прогнозів у рубриці
«Цікавинки» на сайті volyn.com.
ua. А зараз пропонуємо ознайомитися з передбаченням пана
Деркача на три прийдешні місяці.

Т
«Читала поему, намагаючись передати трепет, який вона у мене викликала», – каже лобачівська артистка.

Коли вчила «Одержиму»,
то навіть від чоловіка ховалася
Володарка гран-прі
обласного дистанційного
конкурсу читців «Мій
любий краю» Світлана
Шевчук із Лобачівки нині
Луцького району боялася
зайняти останнє місце
Леонід ОЛІЙНИК

ані Світлана працює
діловодом у Берестечківській територіальній
громаді, а ще виступає на сцені з Лобачівським аматорським
театром, яким опікується народний артист України Петро
Панчук. Волинянка розповіла,
що прочитати «Одержиму»
Лесі Українки їй порадив головний редактор «Волині»

П

в селі дуже багато, але я знаходила час,
« Роботи
щоб опанувати цю поему. Чи по господарству
поралася, чи корову доїла – повторювала.
»
Олександр Згоранець. Каже,
твір так запав їй в душу, що не
могла не вивчити.
— Роботи в селі дуже багато, але я знаходила час, щоб
опанувати цю поему. Чи по господарству поралася, чи корову
доїла — повторювала. Навіть
іноді від чоловіка ховалася, —
поділилася Світлана Шевчук.
Жінка боялася осоромитися й зайняти останнє місце
в обласному дистанційному
конкурсі читців «Мій любий

року видадуться дуже
строкатими: від нічних
приморозків до високих
температур та гроз.

»

великого тепла, опади наростатимуть. Щоправда, 2–3 погожі
дні очікувати варто. На початку
наступного відрізка й далі дощитиме, а із середини місяця чи
навіть трохи раніше — добряче
потепліє. Погожі дні перервуться дощами, шквалами, грозами
та похолоданням наприкінці цієї
десятиденки. Надалі поступово
температура підніматиметься і
короткочасні опади не зіпсують
загальної картини.

БЕРЕЗЕНЬ
ТРАВЕНЬ

На початку весни майже
постійно вночі примерзатиме,
вдень стовпчик термометра
підніматиметься вище нуля. Очікується і дощик, і мокрий сніг.
Друга декада буде біднішою на
опади, температура підвищуватиметься повільно, на стрімкий
прихід весняної погоди сподіватися не варто. На початку останнього відрізка березня дещо
похолодає, а далі — поступово
теплішатиме. Можливі опади,
але незначні.

краю». Тому дуже здивувалася, коли до неї почати телефонувати всі знайомі й вітати
з перемогою.
До речі, це творче змагання організували обласний
науково–методичний центр
культури та управління культури з питань релігій та національностей облдержадміністрації. У ньому брало
участь 68 читців віком від 7 до
80 років, що були поділені на
три вікові категорії. n

У першій декаді також очікується досить тепла погода. До
речі, цього року відзначаємо Паску 2 травня, тому є ймовірність,
що вона буде погожою. Наприкінці цього відрізка температура
почне знижуватися, але не суттєво. Опадів буде мало. Друга
десятиденка — більш «мокра»,
але в міру. Частіше при помірному теплі дощитиме в середині
місяця.
Остання декада травня на
початку й наприкінці буде з опадами, середина — тепла і погожа, але без літньої спеки. n

КВІТЕНЬ

Перша декада не подарує

Р Е К Л А М А
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■ Пульс тижня

Напруга у 27
Напруга
27 тисяч
тисячвольт
вольт
пронизала тіло 19-річного юнака
Поліцейські встановлюють обставини ураження
струмом на залізниці жителя Рівненського району
Мирослава КОЗЮПА

лютого близько 17-ї години на лінію «102» надійшло повідомлення від 46-літнього мешканця
села Оженин колишнього Острозького району, що на станції хлопець виліз на вантажний вагон та,
зачепивши лінію електропередач, отримав опіки.
На місце події оперативно прибули працівники групи реагування патрульної поліції, які також допомогли
зорієнтуватися медикам, де знаходиться травмований.
Попередньо правоохоронці встановили, що хлопець
із двома друзями повертався із гостей додому в село
Країв. Оскільки обходити вантажний потяг їм було далеко, компанія надумала скоротити шлях. Двоє із них
пролізли під вагоном, а третій, незважаючи на застереження товаришів, вирішив перелізти зверху. Парубок
зачепився руками за електрокабель. Його вдарило струмом напругою близько 27 тисяч вольт.
Постраждалого каретою «швидкої» доставили
до Острозької центральної районної лікарні та госпіталізували у реанімаційне відділення. Лікарі діагностували
у нього опіки другого-третього ступеня та травматичний
шок. Наразі загрози його життю немає. n

28

Через ревнощі
Через
ревнощі
пролилася кров
У будинку 35-річного жителя села Крилів
на Кореччині розпивали спиртні напої 58-річний
чоловік, співмешканка та 37-літній товариш, який
приїхав у гості із Хмельниччини
Олена МИТРОФАНОВА

лизько 19-ї години між господарем та гостем виник конфлікт, що переріс у бійку. Під час сутички
35-річний чоловік спочатку наніс один удар по голові поліном 37-літньому, а потім вдарив його кухонним
ножем в шию. Медики «швидкої» намагалися врятувати
життя потерпілого, втім від отриманих травм він помер
на місці події.
Крилівчанин пояснив поліцейським, що вчинив так
через ревнощі до своєї співмешканки. Його затримали
та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про
підозру у вчиненні умисного вбивства. n

Б

З початку 2021-го здійснив
7 крадіжок
уже
7 крадіжок
Раніше судимі мешканці області знову потрапили
в поле зору правоохоронців і вже дають свідчення
Ірина ПАСІЧНИК

-річну матір — жительку міста Костопіль —
на підлозі біля ліжка без ознак життя виявила
донька, а в будинку було все перекинуто. Правоохоронці з’ясували, що невідома особа розбила віконне
скло та проникла до оселі пенсіонерки у пошуках наживи
та задушила стареньку. Як встановили слідчі, позбавив
життя жінку її ж 43-літній племінник, який загалом провів
у місцях позбавлення волі близько 25 років. Він вийшов
із тюрми у 2018-му, після того, як відсидів за вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів, але вже
у 2019-му вчинив крадіжку із проникненням у приміщення, за що суд призначив йому один рік іспитового строку.
Рецидивіста розшукали у столиці.
Ще один попередньо засуджений чоловік у Костополі
викрав із сейфа банку ноутбук. Він безперешкодно проник у приміщення, скориставшись незамкненими дверними ролетами. Зловмисника, який опівночі виходив
із торговельного центру з сумкою в руках, зафіксували
камери відеоспостереження, а правоохоронці встановили особу– це 27-річний костопільчанин, який близько
двох тижнів тому вийшов із тюрми. Тепер йому загрожує
від трьох до шести років позбавлення волі.
А в Сарнах раніше судимий 40-літній місцевий житель з початку року скоїв аж сім злочинів. Наприкінці січня
і на початку лютого він вкрав мотоцикл, велосипед, мобільний телефон та інші побутові речі у кількох мешканців
райцентру. Крадій у скоєному зізнався і показав, де сховав
награбоване. Частину із них уже повернули власникам, місцезнаходження інших поліцейські встановлюють. n

82
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n Злочин і кара

26-літній убивця доживатиме
віку в тюрмі
Фото із сайту bez-tabu.com.ua.

За жорстоку розправу
над односельцем
пожиттєве позбавлення
волі із конфіскацією
всього належного йому
на праві власності майна
отримав мешканець
Сновидовичів, що
на Рокитнівщині
Олена МИТРОФАНОВА

рагедія сталася 22 травня 2019 року. Того дня
обвинувачений, раніше
судимий за майнові злочини, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, виманив
на пилораму в селі Сновидовичі її власника, щоб позичити
у нього гроші на випивку. Але
коли отримав відмову, наніс
43-річному чоловікові декілька ударів дерев’яним брусом.
Крім того, обвинувачений, діючи умисно, усвідомлюючи, що
завдає потерпілому особливих передсмертних фізичних
страждань, залив останньому
у ротову порожнину нафтопродукт. Потерпілий помер на місці, а зловмисник забрав у нього
900 гривень. Потім убивця попросив свого знайомого допомогти сховати труп. Разом вони
вивезли тіло в багажнику поза-

Т

Вже у неживого нелюд забрав 900 гривень.

діючи умисно, усвідомлюючи,
« Обвинувачений,
що завдає потерпілому особливих передсмертних
фізичних страждань, залив останньому у ротову
порожнину нафтопродукт.
шляховика, який належав загиблому, та викинули його на Житомирщині на узбіччі траси.
Співучасника також визнано винним у заволодінні тран-

»

спортним засобом та приховуванні злочину. Йому дали
5 років ув’язнення.
Вирок законної сили
ще не набрав. n

n Відзнаки

Головному копу Рівненщини —
медаль Юрія Переможця
Фото із сайту Рівненської єпархії ПЦУ.

У неділю після
Божественної
літургії у СвятоВоскресенському соборі
архієпископ Рівненський
і Острозький Іларіон
за заслуги перед
помісною Українською
православною церквою
нагородив високими
церковними відзнаками
місцевих керівників
Мирослава КОЗЮПА

окрема, голова Рівненської обласної ради
Сергій Кондрачук був
відзначений орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ
ступеня, очільник Патрульної
поліції Рівненщини, який родом із Волині, Сергій Мерчук — медаллю святого Юрія

З

Чергова нагорода – на груди Сергію Мерчуку!

Переможця, а начальник
управління превентивної діяльності ГУНП у Рівненській
області Руслан Жук — медаллю святого архістратига
Божого Михаїла.
«Щиросердечно вітає-

мо достойників із високими церковними відзнаками
та бажаємо і надалі вірно
служити Україні та побожному українському народу», —
зазначають у Рівненській
єпархії ПЦУ. n

■ Такі реалії

загинули два
два пасажири
Затримали водія, з вини якого загинули
У селі Жобрин Рівненського району автомобіль
Audi A6 в’їхав у бетонну арку місцевого санаторію
Мирослава СЛИВА

а місці події поліцейські встановили, що
водій — 33-літній рівнянин — не впорався із керуванням та скоїв ДТП. Двоє

Н

пасажирів отримали тяжкі
травми. Попри надану медиками екстрену допомогу, вони
загинули на місці. Керманич
внаслідок аварії не постраждав. Відповідно до медичного
освідування він був напідпит-

ку. У нього також відібрали
зразки крові для визначення
ступеня сп’яніння. Чоловіка затримали за порушення
правил безпеки дорожнього
руху, що спричинило загибель
двох людей.
Санкція статті передбачає
від п’яти до десяти років позбавлення волі. n
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Фото із сайту voladm.gov.ua.

n Захочемо — зможемо!

Фото Любові ЧАПКО.

У кабінетах — усе необхідне.

« Амбулаторія
оснащена сучасним
Сільська медустанова нічим не поступається міській.

У Тойкуті про таку амбулаторію
навіть і не мріяли
У новозбудованому за 9,5 мільйона гривень закладі, крім
необхідного медичного обладнання, передбачено і житло для лікаря
Любов ЧАПКО

едустанова обслуговуватиме
приблизно дві
тисячі пацієнтів (це дорослі і
діти) із семи навколишніх сіл:
п’ять нашої сільради (Заріччя,
Тойкут, Воля, Лапні, Любче) і
ще додаються сусідні Доротище та Гішин (після останніх
місцевих виборів вони увійшли до Ковельської громади. —
Авт.), — розповідає завідувач

—М

Зарічанської амбулаторії загальної практики — сімейної
медицини Центру ПМСД Ковельського МТМО Віктор Маліцький, який уже більше 30
років лікує мешканців Тойкутської сільської ради.
Він тут — єдиний сімейний
лікар, з яким можна підписати
декларацію. Зважаючи на реформи, пацієнт по будь–яку
допомогу повинен звернутися
спочатку до сімейного, а той

уже направляє до вузькопрофільних спеціалістів у Ковель.
Амбулаторія оснащена
сучасним обладнанням (нові
комп’ютери, центрифуга, мікроскоп, монітор пацієнта,
тонометри, укладки тощо) та
вмебльована. Є кабінети для
щеплень, для лікаря, два —
для денного стаціонару (чоловічий і жіночий), маніпуляційна, реєстратура, кабінет
медперсоналу.

обладнанням
(нові комп’ютери,
центрифуга,
мікроскоп, монітор
пацієнта, тонометри,
укладки тощо) та
вмебльована.

»

— Передбачено і житло для
лікаря, — зауважує завідувач.
— Також підведена вода, є
бойлери, два септики, каналізація. Окремо збудували
котельню на тверде паливо.
Гарно облаштована й територія біля приміщення: воно
огороджене, подвір’я викладено бруківкою, є лавочки,
при вході — пандус. У планах
— створити лабораторію і фізіокабінет. А от приміщення, в
якому поки що працюємо, передають відділу освіти. Фактично переселяємося зі старої будівлі в нову, сучасну, але
весь персонал і спектр послуг
лишається тим же. Єдине, що

змінюється, — старенький
ФАП у Тойкуті закриють, але
кваліфіковану фельдшерку
Надію Петрівну, яка там працює вже багато років, переведуть теж у нову амбулаторію.
Також зазначає, що «швидкої» немає, але є новий службовий автомобіль, тому в разі
крайньої необхідності до пацієнтів виїжджатимуть додому.
Об’єкт споруджували за
кошти субвенції з державного бюджету на розвиток
системи охорони здоров’я в
селах. Його кошторисна вартість становить майже 9,5 млн
гривень. Будівництво тривало
недовго — трохи більше року,
хоча, за попередньою інформацією, яка була у ЗМІ, мали
завершити його ще раніше —
минулоріч у вересні. Та, попри
коронавірусні перепони, сьогодні ця сучасна амбулаторія
готова обслуговувати населення. Також підготовлені всі
необхідні дозвільні документи, які передані Ковельській
районній раді для того, щоб
поставити об’єкт на баланс
місцевої громади.
Під час відкриття голова
Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко проінспектував якість
завершених будівельних робіт і привітав із новосіллям
колектив медзакладу. Люди
задоволені, що умови праці
стануть комфортнішими. Ну
а ми своєю чергою бажаємо
усім здоров’я, щоб пацієнти
зверталися сюди лише аби
проконсультуватися. n

Вітаємо!
9 березня святкуватиме
золотий ювілей хороша людина, дорога колега, листоноша відділення поштового
зв’язку села Седлище тепер
уже Камінь-Каширського району
Лідія Антонівна
ДОМАЛЬЧУК.
Сердечно вітаємо вас із ювілеєм. Зичимо
міцного здоров’я, наснаги для здійснення всього задуманого. Хай сонячно буде на душі, нехай
супроводжує удача, зігріває тепло і вдячність
людей, а кожен день повниться радістю й оптимізмом. Нехай доля буде прихильною, щедро обдаровує достатком та життєвою енергією на багато
років, а робота приносить
тільки задоволення.
Усіх земних благ вам
та Божого благословення.
З повагою
колеги.

8 березня 70-річний ювілей відзначатиме прекрасна жінка, найкраща матуся, любляча бабуся, жителька села Тростянець тепер Луцького
району
Валентина Яківна
ЦЮРА.
Лагідна, рідненька,
добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота.
Спасибі, матусю, що життя дарувала,
Спасибі, матусю, що ти нас навчала.
Спасибі, рідненька, за вічну турботу,
За щире бажання добра нам усім.
Хай серце ще довго у грудях палає,
А руки, мов крила, внучат пригортають.
Здоров’я міцного зичимо щиро,
Ласки — від Бога,
від дітей — тепла
На многії щасливії літа.
З любов’ю і повагою
дочки Оля, Руслана, син
Михайло, зять Роман, чоловік
Микола, внуки Міша, Ромчик.

Сьогодні
65 років, як поєднали свої
долі дорогі
батьки, жителі
села Зубильне колишнього
Локачинського
району
Аркадій та Надія
МИКОЛАЙЧУКИ.
В злагоді та турботах роки промайнули,
як один день. Виростили чотирьох синів, вдячні
турботливим невісткам, радієте внукам та правнукам. Дорогі наші, ви є надійною опорою в усьому. Спасибі, рідненькі, за щиру допомогу, любов
та ласку, недоспані ночі. Бажаємо вам залізного здоров’я,
радості від дітей та всіх благ
на довгі-довгі роки.
З вдячністю та любов’ю
сини, невістки, зяті,
внуки, правнуки.

Р Е К Л А М А

Низький уклін людям
у білих халатах!
Нещодавно мені довелося лікуватися в інфекційному шпиталі
(в Боголюбах), адже мала запалення легень, спровоковане коронавірусом.
Хвороба протікала важко. Проте уважність, ввічливість, чуйність,
людяність, привітність та професіоналізм медиків відчула з перших
хвилин, коли потрапила в цей заклад охорони здоров’я.
Велика вдячність лікарям Людмилі Василівні, Руслану Івановичу,
Богдану Володимировичу та всьому
медичному персоналу інфекційного
відділення № 5 за добродушне, щире
і приємне ставлення до хворих.

Любешівська школа пишається тим, що її випускники Микола
Кіндратович Юрко та Наталія Вікторівна Клименко працюють саме
тут.
Шановні медики! Ви вибрали нелегку професію, ваше покликання — збереження здоров’я та життя людей. Нині ви є
справжніми героями на передовій фронту у боротьбі з коронавірусом. Зич у міцного здоров’я
вам та вашим близьким. Спасибі
за вашу благородну працю!
З повагою
Ніна ПАЛЬЧИК,
смт Любешів.

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (мулатка, башкірка,
благоварка, голубий фаворит, мусКонцентрат БМВД
кусна, чері веллі, пекінка);
27,96 грн
 гусенята (легард та велика
Комбікорм
сіра);
15,99 грн
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.

АКЦІЯ!

Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила), 067 8166915,
066 4081404 (Ніна), 067 1195313, 0996278855 (Світлана),
0676348334, 050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).
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«Брюгге» з «Маккабі» вільні —
приготуватися «Вільярреалу» та «Ромі»!
Що віщують зорі
Гороскоп на 8–14 березня
ОВЕН. Вам доведеться доводити
навколишнім, на що ви здатні, інакше не вийде відстояти свої інтереси.
Не варто ні поспішати, ні намагатися
займатися декількома справами одночасно. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Вам конче необхідно
проявити активність, це дасть змогу
реалізувати плани та ідеї. Але не варто
мислити тільки глобально, не забувайте
вирішувати поточні проблеми. Вихідні — вдалий час для поїздок і початку
далеких подорожей. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий —
субота.
БЛИЗНЮКИ. Ваші ідеї принесуть
прибуток, причому не тільки вам. В особистій сфері можливі круті, але приємні
повороти. Буде багато спілкування, побачень, романтики й позитиву. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Постарайтеся своє вміння іти
до мети поєднувати зі спостережливістю й гнучкістю. Початок будь-якої важливої події краще перенести, тоді вона
швидко принесе прибуток. Ви зможете
проявити себе і заслужити повагу колег і начальства. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ЛЕВ. Вам необхідно довести свою
професійну компетентність і, якщо
це вдасться, то ваш авторитет значно зросте. Менше сумнівайтеся в собі
та приймайте всі рішення самостійно.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
ДІВА. Багато чого доведеться починати з чистого аркуша. Розраховуйте
тільки на свої сили і можливості. Робота, побудована за індивідуальним планом, буде успішною і принесе відчутні
плоди. Сприятливий день — вівторок,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Будь-яка діяльність вимагатиме величезної напруги й самовіддачі, але й принесе солідний прибуток. Намагайтеся будувати кар’єру так,
щоб не нашкодити особистому життю.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. Ви зможете впливати на людей, залучати нових клієнтів,
спонсорів і ділових партнерів. Виявлена
ініціативність обіцяє принести солідний
прибуток. Грядуть приємні зміни в соціальному статусі. Сприятливий день —
середа, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Перш ніж діяти, продумайте, якими можуть бути результати.
Пам’ятайте, що будь-яке будівництво
вимагає послідовності й терпіння. У вихідні намагайтеся ретельно аналізувати
й критично оцінювати будь-яку інформацію. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Постарайтеся позбавити
себе від зайвих контактів. При обговоренні проблем будь-якого ступеня
складності слід говорити винятково
коротко. Вихідні — вдалий час для вирішення серйозних сімейних питань.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ВОДОЛІЙ. Дуже позитивний період. Навіть мінімальні зусилля зможуть принести істотні результати. Але
вам потрібно буде робити неординарні
вчинки, тому будьте готові, що не всі їх
сприймуть адекватно. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Вас прикрасять такі якості,
як дипломатичність і терпіння. Бажання бачити світ біля своїх ніг зрозуміле,
але доведеться все-таки трохи стримати свої апетити. Достатньо й того, що
близькі люди цінують і поважають вас.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.

Фото із сайтуfootball24.ua.

«Динамо» і «Шахтар»
дружно виходять
в 1/8 Ліги Європи.
Водночас
подейкують,
що «бразильська
діаспора» в таборі
«гірників» перестала
слухатися тренерапортугальця…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ільше одного представника в єврокубках, окрім нас, тепер мають лише Іспанія,
Англія, Італія та Німеччина. Навіть Франція нині
з одненьким сиротинкою-ПСЖ!
Така звитяга не лишилася поза увагою самого Президента України.
«Щиро вітаю київське
«Динамо» і донецький
«Шахтар» з перемогами
і виходом у наступний
етап Ліги Європи! Спасибі вам, хлопці! І бажаю
зустрітися у фіналі!» — написав у Facebook Володимир Зеленський. Ось так!
Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь.
«Брюгге» (Брюгге, Бельгія) — «Динамо» (Київ,
Україна) — 0:1 (Віталій Буяльський, 83 хв).
Перший матч — 1:1.
Підопічні Мірчі Луческу
терпіли майже увесь матч,
таки дочекалися свого
шансу й вирвали перемогу в чемпіона Бельгії у його
лігві! Єдиний гол було забито після приголомшливої трьохходівки Жерсон
Родрігес — Віктор Циганков — Віталій Буяльський.
До речі, Буяльський тепер є справжнісіньким
уособленням жаху для
вболівальників «Брюгге» — це вже третій його
гол у ворота бельгійців
упродовж двох останніх
сезонів.
Букмекери (які впевнено прогнозували успіх
«Брюгге») неабияк присоромлені, а навіжені
ультрас «Динамо» вже,
здається, своє «Lucescu,
go away» («Луческу, йди!»)
скандують трішечки добрішим тоном. Тим більше, що старий лис Мірча
у відповідь поводиться
напрочуд мудро — скажімо, під час матчу з ФК
«Львів»… доброзичливо
помахав фанатам у відповідь рукою.

Б

Прізвище Буяльський уже запам’ятали у Бельгії. А ось тренер національної збірної України
Андрій Шевченко Віталія не помічає…

Динамівці зустрінуться в 1/8 з іспанським «Вільярреалом»: 11 березня
граємо у Києві, а 18 —
на виїзді в Іспанії.
ЗА ВОРОТАМИ

Мірча Луческу,
головний тренер «Динамо»:
«Якби
в л і т к у
хтось сказав, що ми
дійдемо до такого етапу єврокубків, йому б
ніхто не повірив. Команда росте від гри
до гри. Мужніють молоді хлопці. Потихеньку
вони стають гравцями,
яких усі хочуть бачити,
гравцями рівня такої
команди, як «Динамо»
(Київ)».
Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матч-відповідь.
«Шахтар» (Донецьк,
Україна) — «Маккабі»
(Тель-Авів, Ізраїль) —
1:0 (Жуніор Мораєс,
67 хв, з пенальті). Перший матч — 2:0.
У другій половині першого тайму скромний
«Маккабі» так притис підопічних Луїша Каштру, що
за «Шахтар» довелося
грати і поперечині, і боковій стійці воріт, не кажучи
вже про голкіпера Анатолія Трубіна.
Якось вистояли,
а на другий тайм Луїш
Каштру зняв із гри Манора Соломона та Марлоса. За чутками, під час
перерви в роздягальні
«гірників» було ну ду-уже гаряче. Аж до прямо-

Подяка
12 лютого нас спіткало велике горе. На 40–му році
життя перестало битися серденько нашого дорогого синочка, тата, брата Юрія Васильовича Буська.
Не переповісти болю в наших серцях, у маленькому
серденьку синочка Володі… Неможливо змиритись з непоправним горем.
У ці важкі хвилини прийшли підтримати і розділити
наш смуток рідні, сусіди, друзі, близькі, односельчани,

го конфлікту між головним тренером і тим таки
Марлосом. Цей інцидент
можна було б списати
на емоції. Проте подейкують, що все набагато серйозніше — мовляв, Тайсон, Марлос, Алан Патрік
і Жуніор Мораєс… взагалі
вийшли з-під контролю
Луїша Каштру.
Проте невгамовні ізраїльтяни продовжували
тиснути й після перерви.
На щастя, у середині другого тайму Тете заробив
пенальті, який впевнено реалізував той-таки Мораєс.
Після цього інтрига в поєдинку фактично зникла.
А ось в 1/8 на «Шахтар» чекає двобій з італійською «Ромою». Ні —

не так! «Гірники» битимуться з нинішнім клубом
Паулу Фонсеки — свого
попереднього наставника!!! За римлян, нагадаємо, також виступає Генріх
Мхітарян (гравець «Шахтаря» у 2010–2013 роках). n
ЗА ВОРОТАМИ

Луїш Каштру,
головний тренер «Шахтаря»:
«Маккабі»
зад а в и в
нас із 30-ї
по 60-ту хвили- н у ?
Ні! Це «Шахтар» задавив «Маккабі» 3:0 у двох
матчах і пройшов далі».

Усі результати 16-го туру в УПЛ: «Десна» — «Інгулець» — 3:0; ФК «Маріуполь» — СК «Дніпро-1» — 2:2;
«Ворскла» — ФК «Олександрія» — 3:1; «Колос» — «Рух» —
1:2; «Минай» — «Олімпік» — 2:1; «Шахтар» — «Зоря» —
0:1; ФК «Львів» — «Динамо» — 1:4.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ:
М Команда
І В Н П М
О
1
«Динамо» (Київ)
16 11 4 1 33-13 37
2
«Шахтар» (Донецьк)
16 9 6 1 32-12 33
3
«Зоря» (Луганськ)
15 8 5 2 27-11 29
4
«Десна» (Чернігів)
16 7 6 3 23-14 27
5
«Ворскла» (Полтава)
16 6 7 3 23-14 25
6
«Колос» (с. Ковалівка)
16 5 7 4 21-18 22
7 ФК «Олександрія» (Олександрія) 16 6 4 6 24-21 22
8
«Олімпік» (Донецьк)
15 5 2 8 22-27 17
9
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
16 4 5 7 16-23 17
10 СК «Дніпро-1» (Дніпро)
16 4 3 9 22-30 15
11 «Рух» (Львів)
16 2 7 7 15-27 13
12 «Минай» (с. Минай)
15 3 4 8 12-29 13
13 «Інгулець» (смт Петрове)
16 1 9 6 15-24 12
14 ФК «Львів» (Львів)
15 3 3 9 11-33 12
У списку бомбардирів лідирують Віктор Циганков
(«Динамо») – 10 голів, Шахаб Захеді («Олімпік»,
«Зоря») – 9 голів.

колеги по службі зі «Світязя», члени Горохівської районної
спілки учасників АТО «Щит», друзі по службі в АТО.
Щиро вам дякуємо за підтримку, моральну і матеріальну. Дякуємо настоятелю Покровської церкви села
Вільхівка отцеві Василю та хористам, які щиро молилися
за упокій душі нашого синочка Юрчика та Царство Небесне для нього. Нехай вас Бог береже від біди та важких
втрат.
Сім’я Буськів із села Вільхівка
Горохівського району.

ОГОЛОШЕННЯ
Сільськогосподарське підприємство ТЕРМІНОВО візьме на роботу сім’ю зооветспеціалістів
зі стажем роботи! Житлом забезпечуємо. Заробітна плата за домовленістю.
Тел. 067-332-02-42.

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається будинок з усіма надвірними спорудами у центрі с. Підбереззя
Горохівського району. Тел. 066 72 41 684.
l Продається дерев’яна хата (5 х 12)
під перевезення. Тел. 098 91 86 208.
l У с. Тарасове (м. Луцьк) продається
будинок. Є господарські споруди, два гаражі, колодязь, свердловина, 0.25 га городу, сад, огорожа. Ціна договірна. Тел.
067 49 82 214.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода, 0.11 га землі, біля річки. Ціна договірна (с. Полонка
Луцького району). Тел. 066 99 39 549.
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 будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна,
газ, вода, 3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв,
криниця, сад–город (0.57 га). Ціна 130 000
грн. Можливий торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається дачна ділянка (18 соток)
на масиві Квітневому (с. Лаврів Луцького району). Є будинок (3х4), льох, садові
дерева, кущі. Тел. 095 34 48 225, 095 47
92 308.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ВАЗ-2104,
1989 р. в. Тел. 063 60 57 347.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам новий одновісний тракторний причіп в ідеальному стані. Тел. 095
20 25 319.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму робочому стані (з ходозменшувачем,
велика кабіна). Можлива доставка. Тел.:
066 47 09 124, 097 12 77 234.
l Продається трактор Т-25 у доброму

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

стані (двигун, коробка працюють чудово,
широка гума). Тел.: 066 47 09 124, 097
12 77 234.
l Куплю задні диски до трактора МТЗ
(ЮМЗ). Тел. 095 20 25 319.
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.
l Продам фронтальні навантажувачі на
китайські та вітчизняні трактори (МТЗ,
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ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299,
098 81 00 913.

РІЗНЕ
l Продається диктофон «Sony» у дуже
доброму стані. Ціна договірна. Тел.:
(0332) 24-10-95, 099 01 67 524.
l Продається кінний віз у доброму стані. Тел. 098 91 86 208.
l Продам кольоровий металопрофіль
(117 грн/ кв. м), оцинкований
(119 грн/ кв. м), металочерепицю
(146 грн/ кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 75 грн/п. м), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 48 грн/ п. м), мінвату (270 грн/рулон). Тел. 050 90 10 508.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з
доставкою). Тел. 050 37 81 998.
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 торфобрикет, щебінь різних
фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів,
цеглу білу та червону, чорнозем, землю
на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61
14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в
мішках), камінь бут, цеглу білу та червону
(нову та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне
сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам 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 до-
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ставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24-34-23, 098 48 13 899, 050
52 37 811.
l Продам кормові буряки. Тел. 099 47
03 851.
l Продається у Луцьку одномісячна теличка від безрогої молочної корови (порода абердинка). Ціна 4 200 грн. Тел. 099
64 49 535.
l Куплю дійну корову. Тел.: 096 16 92
595, 097 10 67 751.
l Терміново продається кобила (3
роки). Тел. 095 42 88 922, 050 97 99 319.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат, молодняк. Тел.: 050 19 32 639, 098
58 76 653, 093 44 66 539.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят.
Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
l Продам дрібну картоплю, сіно, солому в тюках, шифер б/в. Тел. 066 26 20 423.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0056412) на право власності на земельну частку (пай), виданий 11.12.1996 р.
Маневицькою РДА на ім’я Ваврик Андрій
Климович, вважати недійсним.
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
№ 0056413) на право власності на земельну частку (пай), виданий 11.12.1996 р.
Маневицькою РДА на ім’я Ваврик Антоніна Тилимонівна, вважати недійсним.
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
0212187) на право власності на земельну
частку, виданий сільською радою села Липне Ківерцівського району 27.05.1987 р. за
№ 2150 на ім’я Гненюк Микола Аврамович, вважати недійсним.
l Загублений сертифікат (серія ВЛ
0212187) на право власності на земельну
частку, виданий сільською радою села Липне Ківерцівського району 27.05.1987 р. за
№ 2151 на ім’я Гненюк Марта Євстахівна,
вважати недійсним.

РОБОТА В ЧЕХІЇ, ПОЛЬЩІ
Безкоштовні вакансії. Візи.
Тел.: 0509067967 (вайб.),
0672603821.
ТОВ «ОККО–ДРАЙВ»
має намір отримати дозвіл на викиди забруднювальних речовин
в атмосферне повітря для АЗС № 27, що на вул. І. Богуна, 1-А,
у с. Прилуцьке Луцького р-ну Волинської обл.
На території АЗС розміщено десять стаціонарних джерел викидів, від яких в
атмосферне повітря викидаються дві забруднювальні речовини (бензин та гас
(керосин)) у загальній кількості 0,093 т на рік.
Пропозиції та зауваження стосовно викидів забруднювальних речовин направляти в Луцьку РДА (м. Луцьк, вул. Ковельська, 53) протягом 30 календарних днів від дати публікації цього повідомлення.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
6 березня минає рік, як залишила цей світ найдорожча для нас людина –
Ольга Михайлівна
САВЧУК.
Кажуть, час лікує рани і дарує забуття, та від
ран на серці — шрами, що болять усе
життя. Молимося за неї, пам’ятаємо
добрі справи, які встигла зробити на
цьому світі. Прости, що не змогли тобі
допомогти. Спочивай спокійно. Нехай
Господь дарує Царство Небесне.
Вічно сумуючі син, мама, дядько.

Правління Волинської облспоживспілки та президія обкому
профспілки працівників споживчої кооперації висловлюють щире співчуття раднику голови правління облспоживспілки Олегу Зіновійовичу Крижанівському з приводу
тяжкої непоправної втрати — смерті
батька.
Нехай наші співчуття допоможуть пережити біль втрати дорогої вам людини.

l КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ

Фото із сайту rbc.ua.

У кого зростуть пенсії
Від сьогодні Пенсійний
фонд розпочав
фінансування
проіндексованих виплат

березня відбулася планова індексація пенсій.
Розмір надбавки становитиме майже 11 відсотків.
Згідно із розрахунками Міністерства соціальної політики вони зросли у середньому
на 308 гривень. Мінімальний
рівень підвищення встановлено у сумі 100 гривень.
Якщо воно не сягає цього,
то до пенсії додається мінімальна щомісячна доплата.
Зросте до 2200 гривень й мі-
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німальна виплата у тих волинян, які мають великий страховий стаж, — 30 років для
жінок і 35 — для чоловіків.

Євгенія СОМОВА

Зазначимо, що березневе
підвищення стосується так званої розрахункової пенсії, яка
обчислюється за спеціальною
формулою для кожного і враховує зарплату людини, середню
зарплату в Україні за три останні роки та трудовий стаж. Якщо
вона становить 1500 гривень
(була низька зарплата), то збільшення не буде: до і після індексації виплата складе 1769 гривень.
Зазначимо, що індексація «світить» не всім. Вона
торкнеться громадян, які
отримують пенсію за віком,

Мінімальний розмір
підвищення — 100 гривень.

по інвалідності, через втрату годувальника, за вислугою
років. Не підвищуватимуться
виплати у тих українців, які
вийшли на заслужений відпочинок у 2021 році, та тих, які
отримують їх у максимальному розмірі, — 17 690 гривень,
а також колишніх держслужбовців, якщо їхня пенсія вища,

ніж була б за віком, військових,
для яких вона розраховується
за спеціальною формулою.
Наступний
перерахунок
запланований на квітень. Він
торкнеться працюючих пенсіонерів, які отримають надбавки за стаж роботи, набутий
після 1 березня 2019 року, або
за стаж і заробіток.

Програма телепередач на 8 — 14 березня
ПОНЕДІЛОК, 8 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 03:25 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:05, 03:00, 05:25 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
Сови» 07:40 М/ф «Як козаки
олімпійцями стали» 08:05
Д/ц «Тваринна зброя» 09:05
Х/ф «ПАНІ БОВАРІ» 11:10,
01:10 Х/ф «УКРАДЕНЕ
ЩАСТЯ» 15:40 Телепродаж
16:15 Країна пісень 17:20
Концерт. Наталія Валевська
18:15 Концерт. Іво Бобул
19:20 Концерт. Анатолій
Гнатюк 20:20 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25, 00:30,
05:50 Спорт 21:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30 Перша шпальта
00:40 #ВУКРАЇНІ 04:20 Д/ф
«Клітка для двох»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
10.20 «Життя відомих людей
2021»
11.20 Т/с «100 тисяч хвилин
разом»
20.15 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)
22.45 Х/ф «БРУДНІ ТАНЦІ»
(16+)

кохання»
23.10 Т/с «Лист очікування»
(16+)

ICTV
05.10 Скарб нації
05.20 Еврика!
05.25 Служба розшуку дітей
05.30 Громадянська оборона
06.20 Факти тижня
09.05 Х/ф «ПРИГОДИ
ПЛУТО НЕША» (16+)
10.55 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ» (16+)
12.45 Факти. День
13.00 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-2»
14.40 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ-3» (16+)
16.40 Х/ф «ЛЮДИ У
ЧОРНОМУ:
ІНТЕРНЕШНЛ» (12+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ПРАВДИВА
БРЕХНЯ» (16+)
21.55 Дизель шоу (12+)
23.25 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА.
ЧАСТИНА ПЕРША»
(18+)

НОВИЙ КАНАЛ

06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне»
(16+)
11.30 Х/ф «ШАЛЕНА
П’ЯТНИЦЯ»
ІНТЕР
13.30 Х/ф «ПІРАТИ
05:25 «Слідство вели... з
КАРИБСЬКОГО
Леонідом Каневським»
МОРЯ: НА ДИВНИХ
07:00, 08:00, 09:00 Новини
БЕРЕГАХ» (16+)
07:10, 08:10 «Ранок з
16.20 Х/ф «ПІРАТИ
Інтером»
КАРИБСЬКОГО
09:20 Т/с «За справу береться
МОРЯ: ПОМСТА
Шекспір»
САЛАЗАРА» (12+)
16:10 Х/ф «ДІВЧАТА»
19.00 Від пацанки до панянки
18:00, 03:25 Ток-шоу
(16+)
«Стосується кожного»
21.00 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
20:00 «Подробиці»
ЖІНКИ»
21:00 «Речдок.
23.40 Х/ф «ГОЛА ПРАВДА»
Випереджаючи час»
(16+)
22:05 Концерт «Я подарую
тобі любов»
МЕГА
00:10 Т/с «Згадати молодість»
02:15 Х/ф «ПРО НЬОГО»
06:00 Випадковий свідок
04:55 «Телемагазин»
07:00 Два Миронових 07:55,
18:55 У пошуках істини 09:45
УКРАЇНА
Речовий доказ 10:55, 21:05
Магiя океанiв 14:55 Невідома
07.00 Ранок на підборах
Європа 00:05 Секретні
10.00, 15.20 Шоу «Маска»
території 01:00 Містична
15.00, 19.00 Сьогодні
17.00, 20.00 Т/с «Аквамарин» Україна 01:50 Наші 05:05
Скарб.UA
(12+)
22.00 Т/с «Тростина на вітрі»
К-1
(12+)
06.30 «TOP SHOP»
СТБ
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Дай Лапу»
05.05 Т/с «Коли ми вдома.
08.45 «Навколо М»
Нова історія»
10.35 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
07.50 Х/ф «27 ВЕСІЛЬ»
10.00 Х/ф «НОТТІНГ ГІЛЛ»
МОЇМ ХЛОПЦЕМ»
(16+)
(16+)
12.35, 14.50 Т/с «Слід» (16+)
12.15 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна(16+)
Новини»
14.10 «Орел і Решка. Дива
18.05 «СуперМама 3»
світу 2»
19.05 «Детектор брехні» (16+) 17.15 «Орел і Решка.
20.15, 22.45 «Провина
Навколосвітня

ВІВТОРОК, 9 БЕРЕЗНЯ

подорож»
19.10 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.15, 19.25 Т/с «Дзвонар-2»
(16+)
10.20 «Загублений світ»
15.05 Х/ф «ВИКРАСТИ ЗА
60 СЕКУНД» (16+)
17.20 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ»
(16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2» (16+)
22.30 Т/с «Кістки-10» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 23.45 Наполі - Болонья.
Чемпіонат Італії 07.45
Журнал Ліги Чемпіонів 08.15
Інгулець - Колос. Чемпіонат
України 10.00 «Великий
футбол» 11.45 Верона - Мілан.
Чемпіонат Італії 13.30, 15.55
«Тур ONLINE» 13.55 LIVE.
Рух - Десна. Чемпіонат України
16.25, 22.30 Футбол NEWS
16.45 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра 17.15 Ювентус Лаціо. Чемпіонат Італії 19.05
Україна - Хорватія. Відбір до
ЄВРО- 2022 з футзалу 20.40
Олімпік - Шахтар. Чемпіонат
України 22.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 01.10 Країна У 09.45,
00.40 Країна У. Новий рік
10.45 Сімейка У 11.15,
18.15 Серіал «Батько рулить
2» 12.15, 17.15 Зірки, чутки
та галлівуд 13.15, 16.15
4 весілля 14.15 Панянкаселянка 15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «КОХАНИЙ З
МАЙБУТНЬОГО» (16+) 23.40
Одного разу в Одесі 02.25
Рятівники 03.25 Щоденники
Темного (16+) 04.10 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop»
06.00 М/ф «Як козаки...»
08.15, 03.15 «Випадковий
свідок»
10.40 Х/ф «ГУСАРСЬКА
БАЛАДА»
12.30 Х/ф «ТАНЦЮРИСТ
ДИСКО»
15.10 Х/ф «БІНГО БОНГО»
17.15 Х/ф «ЧОРНИЙ
ТЮЛЬПАН»
19.30 Х/ф «НА ВАС
ЧЕКАЄ ГРОМАДЯНКА
НИКАНОРОВА»
21.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРІЧНІЙ ВУЛИЦІ»
23.05 Х/ф «ЛЮБОВ НА
АСФАЛЬТІ» (16+)
01.10 Х/ф «МІСТО ПОРОКУ»
(16+)
03.25 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»

СЕРЕДА, 10 БЕРЕЗНЯ

UA: ПЕРШИЙ

23.10 Т/с «Дорога додому» (12+)

06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Найсправжнісінька
пригода» 06:40 М/ф «Про
порося, яке вміло грати в шашки»
06:50 М/ф «Неслухняна мама»
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. Ніна
Матвієнко та та Дмитро Андрієць
17:25 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 20:25 Д/ц
«Суперчуття» 21:55, 01:05, 05:55
Спорт. Аспект 23:40 #ВУКРАЇНІ
01:05 Т/с «Посольство» 04:10
Д/ф «Заміновані вірністю»

СТБ

15.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.15 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

08.25, 14.50 «Битва
екстрасенсів» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна2+2
Новини»
06.00 «Джедаі 2019»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
06.10 Т/с «Удар у відповідь-5»
18.05 «СуперМама 3»
(16+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 «Провина кохання» 08.05 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
(16+)
23.10 Т/с «Лист очікування» (16+)
10.10 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
ICTV
СКАРБ» (16+)
12.00 «Загублений світ»
05.35, 20.20 Громадянська
18.00 «Секретні матеріали»
оборона
18.15 «Спецкор»
06.30 Ранок у великому місті
18.50 «Джедаі»
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
20.25 Т/с «Ментівські війни.
10.00 Антизомбі
Харків-2» (16+)
10.55 Реаліті-шоу «Рішає
22.30 Т/с «Кістки-10» (16+)
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
ФУТБОЛ-1
13.15 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
06.00 Олімпік - Шахтар.
ГЕРОЯ» (16+)
1+1
Чемпіонат України 07.45, 20.15
15.25, 16.15 Х/ф «ПРАВДИВА
05.35 «Життя відомих людей»
Журнал Ліги Європи 08.15
БРЕХНЯ» (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
Інтер - Аталанта. Чемпіонат Італії
18.45, 21.05 Факти. Вечір
«Сніданок з 1+1»
10.00, 15.40, 22.45 Футбол
21.25 Т/с «Пес» (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
NEWS 10.20 Україна - Хорватія.
14.00, 16.45, 19.30 ТСН: 22.45 Т/с «Розтин покаже-2»
Відбір до ЄВРО- 2022 г. з футзалу
(16+)
«Телевізійна служба
23.40 Х/ф «ДЖАНГО ВІЛЬНИЙ» 12.00, 18.20 Топ-матч 12.10
новин»
«Великий футбол» 13.50 Верона
(18+)
09.25, 10.20 «Життя відомих
- Мілан. Чемпіонат Італії 16.00
людей 2021»
НОВИЙ КАНАЛ Журнал Ліги Чемпіонів 16.30 Рух
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
- Десна. Чемпіонат України 18.25
06.00, 07.30 Kids’ Time
наосліп»
Ювентус - Лаціо. Чемпіонат Італії
06.05 М/с «Том і Джеррі»
15.45 «Світ навиворіт»
20.45, 23.55 «Ніч Ліги Чемпіонів»
07.35, 15.00 Орел і Решка
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
21.55 LIVE. Ювентус - Порту. 1/8
08.30
Т/с
«Надприродне»
(16+)
20.45, 21.50, 22.50 Т/с «Бідна
фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
11.10 Х/ф «СВЕКРУХА Саша» (12+)
МОНСТР» (16+)
23.50 Т/с «Кухня»
ТЕТ
13.10 Кохання на виживання
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
(16+)
ІНТЕР
09.15, 10.15, 19.15 Одного разу
05:25, 22:05 «Слідство вели... з 17.00 Хто зверху? (12+)
під Полтавою 08.45, 01.05
19.00 Де логіка? (12+)
Леонідом Каневським»
Країна У 09.45 Країна У. Новий
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 21.00 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
рік 10.45, 23.35 Одного разу
PRADA»
Новини
в Одесі 11.15, 18.15 Серіал
23.10 Х/ф «ШАЛЕНА
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
«Батько рулить 2» 12.15, 17.15
П’ЯТНИЦЯ»
Інтером»
Зірки, чутки та галлівуд 13.15,
10:00 «Корисна програма»
16.15 4 весілля 14.15 ПанянкаМЕГА
11:10 Т/с «Мене звати Мелек 2»
селянка 15.15 СуперЖінка
06:00 Бандитський Київ 08:45,
12:25 Т/с «За справу береться
21.15 Х/ф «ПОДРУЖКИ
01:50 Правда життя 09:50, 00:40
Шекспір»
НАРЕЧЕНОЇ» (16+) 00.35
Речовий доказ 11:00 Інженерні
14:40, 15:35 «Речдок»
Сімейка У 02.20 Рятівники 03.20
ідеї 12:00 Гнів небес 13:00
16:30 «Речдок. Особливий
Щоденники Темного (16+) 04.05
Україна: забута історія 13:55
випадок. Сімейна хроніка»
Віталька 05.50 Корисні підказки
Боротьба за виживання 14:55,
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
19:55 Секретні території 15:50,
«Стосується кожного»
НТН
21:45 НАСА: нез’ясоване 16:45,
20:00 «Подробиці»
06.15
Х/ф
«НІАГАРА»
20:50 Шукачі неприємностей
21:00 «Речдок. Випереджаючи
08.15, 17.10, 02.15 «Випадковий
17:40 Неймовірні винаходи
час»
свідок»
18:40 Квітка Цисик 19:20
23:55 Т/с «Згадати молодість»
08.50 Х/ф «БІЛЯ ТИХОЇ
Актори-фронтовики 22:40
02:00 Х/ф «БУНКЕР»
ПРИСТАНІ»
Арктика з Брюсом Перрі
04:55 «Телемагазин»
10.15 Х/ф «ЧОРНИЙ
23:40 Шокуюча правда
ТЮЛЬПАН»
УКРАЇНА
03:10 Потойбіччя. Сни 04:00
12.30, 16.30, 19.00, 01.45
Запрограмовані долі 04:50
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
«Свідок»
Бізнес на залякуванні 05:40
Україною
12.50 «Легенди карного
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Скарб.UA
розшуку»
Сьогодні
14.35 «Свідок. Агенти»
К-1
09.00 Зірковий шлях
16.50 «Легенди бандитської
06.30
«TOP
SHOP»
10.10 Т/с «Жіночий лікар 2» (16+)
Одеси»
08.00
М/с
«Юху
та
його
друзі»
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» (12+)
18.20 «Будьте здоровi»
08.25
«Дай
Лапу»
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
4» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.00 Т/с «Мисливці за
20.10 Ток-шоу «Говорить
01.00 «Склад злочину»
реліквіями»
Україна»
02.50 «Речовий доказ»
13.25 «Орел і Решка.
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
03.50 «Правда життя»
Навколосвітня
подорож»
(16+)
04.45 «Top Shop»

06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Червона Жаба»
06:40 М/ф «Що на що схоже»
06:50 М/ф «Чудасія» 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. Іво Бобул
17:25 #ВУКРАЇНІ 18:55 Д/ц
«Суперчуття. Особливий загін»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:55,
01:05, 05:55 Спорт. Аспект 23:40
Д/ц «Дикі тварини» 01:05 Т/с
«Посольство» 04:10 Д/ф «Ті,
що вірні»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.45 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45, 21.45 Т/с «Бідна Саша»
(12+)
22.45 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12:25 Т/с «Агата Рейзін»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:55 Т/с «Згадати молодість»
02:00 Х/ф «ЗАМЕРЗЛІ»
04:55 «Телемагазин»

07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.20 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «СТАЖЕРТ» (16+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕСАДКА» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 09:00,
01:50 Правда життя 10:10, 00:40
Речовий доказ 11:20 Інженерні
ідеї 12:20 Гнів небес 13:20
Україна: забута історія 14:15
Боротьба за виживання 15:15,
19:55 Секретні території 16:10,
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:05,
20:50 Шукачі неприємностей
18:00 Неймовірні винаходи
19:00 Легендарні замки України
22:40 Арктика з Брюсом Перрі
23:40 Шокуюча правда 02:45
Випадковий свідок 05:20
Скарб.UA

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Дай лапу»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.25 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
15.20 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.15 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 Т/с «Удар у відповідь-6»
(16+)
07.50 Х/ф «ВОРОГ МІЙ» (16+)
09.55 Х/ф «ЧОРНА ДІРА» (16+)
12.00 «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+)
22.30 Т/с «Кістки-10» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 09.50, 21.40
Топ-матч 06.10 Рух - Десна.
Чемпіонат України 08.10, 20.00
Україна - Хорватія. Відбір до
ЄВРО- 2022 з футзалу 10.00,
15.40, 22.45 Футбол NEWS 10.20
УКРАЇНА
Інтер - Аталанта. Чемпіонат
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Італії 12.05 Інгулець - Колос.
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Чемпіонат України 13.50
Ювентус - Порту. 1/8 фіналу.
Сьогодні
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00,
09.00 Зірковий шлях
10.10 Т/с «Жіночий лікар 2» (16+) 19.00 «Ніч Ліги Чемпіонів» 17.10
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» (12+) Боруссія (Д) - Севілья. 1/8 фіналу.
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка Ліга Чемпіонів УЄФА 19.30
Журнал Ліги Європи 21.45 LIVE.
4» (12+)
Ліверпуль - Лейпциг. 1/8 фіналу.
20.10 Ток-шоу «Говорить
Ліга Чемпіонів УЄФА 23.55 Огляд
Україна»
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
(16+)
ТЕТ
23.10 Т/с «Дорога додому» (12+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
09.15, 10.15, 19.15 Одного
СТБ
разу під Полтавою 08.45,
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
00.30 Країна У 09.45 Сімейка
08.55 «Битва екстрасенсів»
У 10.45, 23.00 Одного разу
(16+)
в Одесі 11.15, 18.15 Серіал
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
«Батько рулить 2» 12.15, 17.15
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаЗірки, чутки та галлівуд 13.15,
Новини»
16.15 4 весілля 14.15 Панянка15.40 Т/с «Слід» (16+)
селянка 15.15 СуперЖінка
18.05 «СуперМама 3»
21.15 Х/ф «КОХАННЯ ТА
19.05 «Один за всіх» (16+)
ІНШІ НЕГАРАЗДИ» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
00.00 Країна У. Новий рік 01.45
реабілітації» (12+)
Рятівники 02.45 Щоденники
23.00 Т/с «Лист очікування»
Темного (16+) 04.15 Віталька
(16+)
05.50 Корисні підказки

ICTV
05.35, 10.10 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
11.30, 13.15 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
13.55, 16.15, 22.40 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.20 Х/ф «ГОРЕЦЬ» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Секретний фронт
21.25 Т/с «Пес» (16+)
23.35 Х/ф «МЕРЗЕННА
ВІСІМКА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»

НТН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.55, 17.10, 02.10 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 01.40
«Свідок»
09.00 Х/ф «ДО ЧОРНОГО
МОРЯ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального
світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
23.00 Т/с «Дурні помирають по
п’ятницях» (16+)
00.50 «Склад злочину»
03.00 «Речовий доказ»
03.55 «Правда життя»
04.50 «Top Shop»

ЧЕТВЕР, 11 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Свара» 06:40
М/ф «Парасолька на модному
курорті» 06:50 М/ф «Парасолька
і автомобіль» 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 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. Анатолій Гнатюк 17:25
Д/ц «Дикі тварини» 18:25
Біатлон. Кубок світу. ІХ етап.
Спринт 10 км, чоловіки 20:00
Д/ц «Суперчуття» 21:55, 01:05,
05:55 Спорт. Аспект 23:40
Схеми. Корупція в деталях 01:05
Т/с «Посольство» 04:10 Д/ф
«Три Івани»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.45 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
20.45 Т/с «Бідна Саша» (12+)
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2»
12:25 Т/с «Агата Рейзін»
14:30, 15:25 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок. Сімейна хроніка»
18:00, 19:00, 03:25 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»

23:55 Т/с «Згадати молодість»
02:00 Х/ф «ВИНУВАТИЙ»
04:55 «Телемагазин»

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
10.10 Т/с «Жіночий лікар 2» (16+)
13.45, 15.30 Т/с «Пошта» (12+)
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
4» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Незакрита мішень»
(16+)
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Дорога додому» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «Битва екстрасенсів» (16+)
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама 3»
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Любов на
реабілітації» (12+)
23.00 Т/с «Лист очікування»
(16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Секретний фронт
11.35, 13.15 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12.45, 15.45 Факти. День
14.00, 16.15, 22.45 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.25 Х/ф «РУЙНІВНИК» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Антизомбі
21.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «БЕЗСЛАВНІ
ВИРОДКИ» (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+)

П’ЯТНИЦЯ, 12 БЕРЕЗНЯ
11.00 Х/ф «ЗАВЖДИ КАЖИ
«ТАК» (16+)
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА»
(16+)
23.10 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
КОЛИШНЮ» (16+)

1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА 08.15 Рома Дженоа. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 20.40, 22.45 Футбол
NEWS 10.20 Ювентус - Порту.
1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів
УЄФА 12.05 Олімпік - Шахтар.
Чемпіонат України 13.50 ПСЖ
- Барселона. 1/8 фіналу. Ліга
МЕГА
Чемпіонів УЄФА 16.00 Ліверпуль
06:00 Бандитський Київ 09:00, - Лейпциг. 1/8 фіналу. Ліга
01:50 Правда життя 10:10, 00:40 Чемпіонів УЄФА 17.50 «Ніч Ліги
Речовий доказ 11:20 Інженерні Чемпіонів» 18.20 Топ-матч 18.30
Журнал Ліги Європи 19.00, 21.50
ідеї 12:15 Гнів небес 13:15
Україна: забута історія 14:10
«Шлях до Гданська» 19.50 LIVE.
Боротьба за виживання 15:10,
Динамо (К) - Вільярреал. 1/8
19:55 Секретні території 16:10, фіналу. Ліга Європи УЄФА 22.30
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:05, LIVE. «Ліга Європи. ONLINE»
20:50 Шукачі неприємностей
23.55 Олімпіакос - Арсенал.
18:00 Неймовірні винаходи
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА.
19:00 Легендарні замки
Прем’єра
Закарпаття 22:40 Океани 23:40
Шокуюча правда 03:20 Історія
ТЕТ
українських земель 05:00 Скарб.
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
UA 05:40 Теорія змови
09.15, 10.15, 19.45 Одного
разу під Полтавою 08.45,
К-1
00.30 Країна У 09.45 Країна
06.30 «TOP SHOP»
У. Новий рік 10.45, 23.00
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Одного разу в Одесі 11.15,
08.25 «Дай лапу»
18.15 Серіал «Батько рулить
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
2» 12.15, 17.15 Зірки, чутки
10.00 Т/с «Мисливці за
та галлівуд 13.15, 16.15 4
реліквіями»
весілля 14.15 Панянка-селянка
13.25 «Орел і Решка.
15.15 СуперЖінка 21.15 Х/ф
Навколосвітня подорож» «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ» 00.00
15.20 «Орел і Решка. Навколо
Сімейка У 01.45 Рятівники 02.45
світу»
Щоденники Темного (16+) 04.15
17.15 «Орел і Решка. Івлєєва VS Віталька 05.50 Корисні підказки
Бєдняков»
23.00 Т/с «Грань» (16+)
НТН
06.10, 10.35, 19.30 Т/с
2+2
«Коломбо» (16+)
06.00 Т/с «Удар у відповідь-6»
07.55, 17.10, 02.40 «Випадковий
(16+)
свідок»
07.55 Х/ф «СПІЙМАТИ І
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10
ВБИТИ» (16+)
«Свідок»
09.50 Х/ф «ЗНАМЕННЯ» (16+) 09.00 Х/ф «РОЗСЛІДУВАННЯ»
12.05 «Загублений світ»
12.50 «Легенди карного
18.00 «Секретні матеріали»
розшуку»
18.15 «Спецкор»
14.35 «Вартість життя»
18.50 «Джедаі»
16.50 «Легенди бандитської
19.25 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
Одеси»
20.25 Т/с «Ментівські війни.
18.20, 04.05 «Правда життя»
Харків-2» (16+)
23.00 Х/ф «СВІДОЦТВО ПРО
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)
БІДНІСТЬ»
00.20 «Склад злочину»
ФУТБОЛ-1
01.00, 03.05 «Речовий доказ»
06.00 Боруссія (Д) - Севілья.
04.55 «Top Shop»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05.00, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.15 «Ліпсінк батл»
22.10 «Жіночий квартал 2021»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:20 «Орел і решка. Дива світу»
06:05 «Мультфільм»
06:45 «Слово Предстоятеля»
06:55 Х/ф «СХІДНИЙ ВІТЕР 3:
СПАДОК ОРИ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:05 Х/ф «УКОЛ
ПАРАСОЛЬКОЮ»
13:00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И» ТА
ІНШІ ПРИГОДИ ШУРИКА»
15:00 Т/с «Добровольці»

20:00 «Подробиці»
20:30 Концерт «Місце зустрічі»
22:05 Т/с «Мамочка моя»
01:50 Х/ф «СИНІ ЯК МОРЕ ОСІ»
03:15 «Навколо М»
04:50 Х/ф «СТЕЖКИДОРІЖКИ»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.45 Т/с «Аквамарин»
12.35, 15.20 Т/с «Людина без
серця» (12+)
16.50 Х/ф «DZIDZIO ВПЕРШЕ»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»
23.00 Т/с «Серце слідчого» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55, 10.50 Т/с «Любов на
реабілітації» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
12.45 «Провина кохання»
17.00 «Хата на тата» (12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
22.22 «Dizel Night»

ICTV
05.15 Т/с «Копи на роботі» (16+)
07.15, 08.50, 09.55 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
08.15, 09.20 Т/с «Вижити за будьяку ціну»
10.30, 13.45 Т/с «Пес» (16+)
11.30, 13.00 Т/с «Таємні двері»
(16+)
12.45 Факти. День
17.00 Х/ф «ЕОН ФЛАКС» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
ДОРОГА ГНІВУ» (16+)
21.30 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
(16+)
23.30 Х/ф «ВДОВИ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ЖІНКИ»
19.00 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
21.20 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ
2. ОЗБРОЄНА І
ЛЕГЕНДАРНА»
23.40 Х/ф «ПОКИ ТИ СПАВ»

ФУТБОЛ-1

06.00 Огляд вівторка. Ліга
Чемпіонів УЄФА 06.30, 09.20,
10.25, 13.10 «Шлях до Гданська»
07.25, 20.40 Динамо (К) Вільярреал. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 11.20 Рома
- Шахтар. 1/8 фіналу. Ліга Європи
МЕГА
УЄФА 14.00 Топ-матч 14.15
06:00 Бандитська Одеса 08:55, Огляд середи. Ліга Чемпіонів
01:50 Правда життя 10:05, 00:40 УЄФА 14.45 Огляд матчів. Ліга
Речовий доказ 11:15 Інженерні Європи УЄФА. Прем’єра 16.05
ідеї 12:15 Гнів небес 13:15
Олімпіакос - Арсенал. 1/8 фіналу.
Україна: забута історія 14:10
Ліга Європи УЄФА 17.55 ПСЖ
Боротьба за виживання 15:10,
- Барселона. 1/8 фіналу. Ліга
19:55 Секретні території 16:05,
Чемпіонів УЄФА 19.45 Огляд
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:00,
матчів. Ліга Європи УЄФА 22.50
20:50 Шукачі неприємностей
Чемпіонат Італії. Передмова до
17:55 Неймовірні винаходи
18:55 Історія українських земель туру 23.20 «Ліга Європи. ONLINE»
22:40 Океани 23:40 Таємнича
ТЕТ
світова війна 05:10 Теорія змови
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
09.15, 10.15, 20.15 Одного разу
К-1
під Полтавою 08.45, 00.30
06.30 «TOP SHOP»
Країна У 09.45 Сімейка У 10.45,
08.00 М/с «Юху та його друзі»
23.00 Одного разу в Одесі
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
10.25 Х/ф «МЕРАЙА МУНДІ ТА 11.15, 18.15 Серіал «Батько
рулить 2» 12.15, 17.15 Зірки,
СКРИНЬКА МІДАСА»
чутки та галлівуд 13.15, 16.15 4
(16+)
весілля 14.15 Панянка-селянка
12.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 15.15 СуперЖінка 21.15
Х/ф «СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 2»
13.10 «Орел і Решка. Навколо
00.00 Країна У. Новий рік 01.45
світу»
Рятівники 02.45 Теорія зради
14.10, 22.10 «Орел і Решка.
04.15 Віталька 05.50 Корисні
Івлєєва VS Бєдняков»
підказки
17.50 Х/ф «ПОДОРОЖ
ГЕКТОРА В ПОШУКАХ
НТН
ЩАСТЯ» (16+)
06.15, 10.40, 19.35 Т/с
20.00 Х/ф «ЩУРЯЧІ
«Коломбо» (16+)
ПЕРЕГОНИ»
07.55, 17.10, 02.50 «Випадковий
свідок»
2+2
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
06.00 «Джедаі 2019»
«Свідок»
06.40 Т/с «Удар у відповідь-6»
09.00 Х/ф «РОБИ - РАЗ!» (16+)
(16+)
12.50 «Легенди карного
08.35 Х/ф «ШВИДКІСТЬ» (16+) розшуку»
10.45 Х/ф «ШВИДКІСТЬ-2»
14.35 «Правда життя»
(16+)
16.50 «Легенди бандитської
13.05 «Загублений світ»
Одеси»
18.00 «Секретні матеріали»
18.20 «Таємниці світу»
18.15 «Спецкор»
23.00 Х/ф «КОНТРОЛЬНИЙ
18.50 «Джедаі»
ПОСТРІЛ» (18+)
19.25 Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ»
01.00 «Склад злочину»
(16+)
03.10 «Речовий доказ»
21.30 Х/ф «ІМПЕРІЯ ВОВКІВ» 04.10 «Легенди бандитського
(16+)
Києва»

НЕДІЛЯ, 14 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 13 БЕРЕЗНЯ
06:00, 06:00, 03:55 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 00:00, 02:05,
03:30, 05:35 Новини 07:10 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:40
М/ф «Як Петрик П’яточкін
слоників рахував» 07:50 М/ф
«Як козак щастя шукав» 08:05
Д/ц «Тваринна зброя» 09:05
Відтінки України 09:35, 22:00
Х/ф «ВОЛЛІС І ЕДВАРД» 11:25
«Коко - Горила, що говорить
з людьми» 12:25 Дуже милі
тварини 13:25 Д/ц «Світ дикої
природи» 13:55 Телепродаж
14:30 UA:Фольк. Спогади
15:40 Біатлон. Кубок світу. ІХ
етап. Гонка переслідування 12, 5
км, чоловіки 16:35 Полювання
(Природнича історія) 17:45,
19:15 Д/ц «Дикі тварини» 18:25
Біатлон. Кубок світу. ІХ етап. Гонка
переслідування 10 км, жінки
19:55, 21:25 Д/ц «Боротьба
за виживання» 00:25, 02:30
#ВУКРАЇНІ 01:00 Д/ф «Висота
307.5» 03:00, 05:00 Бюджетники

04:20 «Богині ефіру»
UA: ПЕРШИЙ
04:50 «Телемагазин»
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
М/ф «Коза-Дереза» 06:40 М/ф
УКРАЇНА
«Козлик та ослик» 06:50 М/ф
«Некмітливий Горобець» 07:00, 06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:15, 02:25, 05:10 Новини 07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
07:05, 08:05, 09:05, 12:00, 13:10
Суспільна студія 09:30, 22:00
09.00 Зірковий шлях
Т/с «Віра» 11:05, 02:10 Солодка 10.00 Т/с «Тайсон» (16+)
дача 11:25 Телепродаж 15:10,
13.50, 15.30 Т/с «Любов матері»
21:35, 00:55, 05:45 Спорт 15:20
(12+)
UA:Фольк. Спогади 16:30
18.00 Т/с «Виходьте без дзвінка
Концерт. Наталія Валевська
4» (12+)
17:25, 04:40 Перша шпальта
20.10 Ток-шоу «Говорить
18:25 Біатлон. Кубок світу. ІХ
Україна»
етап. Спринт 7 км, жінки 20:00
21.00 Свобода слова Савіка
Д/ц «Супер - чуття» 21:55, 01:05,
Шустера
05:55 Спорт. Аспект 23:40 Д/ц
«Дикі тварини» 01:05 Схеми.
СТБ
Корупція в деталях 01:35
05.15
Т/с
«Коли
ми вдома»
#ВУКРАЇНІ 03:00 Суспільно05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
політичне ток-шоу «Зворотний
історія»
відлік»
06.15, 19.00, 22.45 «Холостяк»
(12+)
1+1
11.55 «Як вийти заміж» (16+)
06.05 «Життя відомих людей»
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
(12+)
«Сніданок з 1+1»
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Новини»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
ICTV
новин»
05.35
Громадянська
оборона
09.25, 10.20 «Життя відомих
06.30 Ранок у великому місті
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження 08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
наосліп»
10.10, 20.10 Дизель-шоу (12+)
14.30, 20.15 «Ліга сміху 2021»
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
17.10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
ціну-2»
22.15 «Ліпсінк батл»
12.45, 15.45 Факти. День
13.15, 16.15, 23.55 Скетч-шоу
ІНТЕР
«На трьох» (16+)
05:25 «Слідство вели... з
16.25 Х/ф «СПЕЦІАЛІСТ» (16+)
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 18.45 Факти. Вечір
22.50 Скетч-шоу «На трьох-9»
Новини
(16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
НОВИЙ КАНАЛ
10:00 «Корисна програма»
11:05 Т/с «Мене звати Мелек 2» 06.00, 07.30 Kids’ Time
12:25 Т/с «Агата Рейзін»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
14:30, 15:30, 00:40 «Речдок»
07.35 Орел і Решка
16:25 «Речдок. Особливий
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
випадок. Сімейна хроніка»
10.20 Від пацанки до панянки
18:00, 01:40 Ток-шоу
(16+)
«Стосується кожного»
12.20 Вар’яти (12+)
20:00 «Подробиці»
14.20 Де логіка? (12+)
21:00 Т/с «Шерлок»
16.20 Х/ф «ЧОГО ХОЧУТЬ
03:10 «Чекай на мене. Україна»

драконів»
10.05 Орел і Решка
12.10 У кого більше? (12+)
14.10 М/ф «Бейбі бос»
16.00 Х/ф «БОГИ ЄГИПТУ»
(12+)
19.00 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАКЛУНА»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР:
ЛЕГЕНДА МЕЧА» (12+)
23.30 Х/ф «ХИЖА В ЛІСІ» (18+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:40, 00:55 Містична Україна
08:30, 19:10 У пошуках істини
10:25 Речовий доказ 11:35,
00:00 Секретні території
12:30 Вирішальні битви 2
світової 13:30, 21:00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня 16:20
Арктика з Брюсом Перрі 17:20
Океани 18:20 Брама часу 01:55
Війна всередині нас

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Дай лапу»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 Х/ф «ПОДОРОЖ
ГЕКТОРА В ПОШУКАХ
ЩАСТЯ» (16+)
12.10 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
14.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
08.55 «Джедаі 2020»
09.55 «Загублений світ»
13.00 Х/ф «БААЛ, БОГ ГРОЗИ»
(16+)
14.50 Х/ф «ЗЛАМАНА СТРІЛА»
(16+)
16.55 Х/ф «ЛИЦАР ДНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ» (16+)
21.15 Х/ф «ІЗГОЙ»

ФУТБОЛ-1
06.00 Вар’яти (12+)
06.00 Ювентус - Порту.
08.25, 10.00 Kids’ Time
08.30 М/ф «Феї і таємниця країни 1/8 фіналу. Ліга Чемпіонів

УЄФА 07.45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08.15 «Ліга
Європи. ONLINE» 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
Олімпіакос - Арсенал. 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 12.05 ПСЖ
- Барселона. 1/8 фіналу. Ліга
Чемпіонів УЄФА 13.50 Рома Шахтар. 1/8 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 15.55 LIVE. Сассуоло
- Верона. Чемпіонат Італії 17.55
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА
18.50, 20.55 Топ-матч 18.55
LIVE. Беневенто - Фіорентина.
Чемпіонат Італії 21.10 Огляд
вівторка. Ліга Чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. Дженоа - Удінезе.
Чемпіонат Італії 23.40 Огляд
середи. Ліга Чемпіонів УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.15
Х/ф «БІЛОСНІЖКА» 12.25 Х/ф
«ПОДРУЖКИ НАРЕЧЕНОЇ»
(16+) 14.45 Х/ф «КОХАННЯ
ТА ІНШІ НЕГАРАЗДИ» (16+)
16.40 Х/ф «КОХАНИЙ З
МАЙБУТНЬОГО» (16+) 19.00
Одного разу під Полтавою
22.30, 00.00 Країна У 23.00,
00.30 Одного разу в Одесі 23.30
Сімейка У 01.00 Панянкаселянка 03.05 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
06.10 Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК»
13.05 Х/ф «БРАТИ ПО КРОВІ»
15.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
16.15 Х/ф «ДРАКОНИ
НАЗАВЖДИ» (16+)
18.05 «Круті 90-ті»
19.00, 02.30 «Свідок»
19.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ»
21.05 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+)
23.10 Х/ф «TРИ ДЕВ’ЯТКИ»
(16+)
01.25 «Хвороби-вбивці»
03.00 «Випадковий свідок»
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
04.35 «Легенди бандитського
Києва»

16:50 Т/с «Детектив Ренуар»
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 03:55 Енеїда 07:00, 20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Т/с «Шерлок»
08:00, 08:55, 21:00, 00:05, 02:05,
01:45 «Речдок»
03:30, 05:35 Новини 07:10
М/ф «Уроки тітоньки Сови»
УКРАЇНА
07:40 М/ф «Івасик-Телесик»
05.50 Сьогодні
07:50 М/ф «Братик Кролик та
06.50 Реальна містика
Братик Лис» 08:20 Д/ц «Дикі
10.00 Т/с «Комора життя» (16+)
тварини» 09:00 Божественна
17.20, 21.00 Т/с «Слабка ланка»
літургія Православної церкви
(12+)
України 11:00 Недільна літургія
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Української Греко-Католицької
Олегом Панютою
церкви 12:30 Недільна свята
23.45 Т/с «Це було біля моря»
меса Римсько-Католицької
(16+)
церкви в Україні 13:30
Спецпроєкт «Спадок» 14:05
СТБ
Телепродаж 14:40 Біатлон. Кубок
світу. ІХ етап. Одиночна змішана
05.35 Х/ф «СУЄТА СУЄТ»
естафета 15:35 Біатлон. Кубок
07.10 Х/ф «ОСІННІЙ МАРАФОН»
світу. ІХ етап. Змішана естафета
09.00 «МастерШеф
17:15 Студія «Біатлон» 17:35
Професіонали» (12+)
«Жорстока міграція у природі»
12.30 «Хата на тата» (12+)
19:00 Д/с «Масштабні інженерні 15.05 «СуперМама 3»
помилки» 20:00 Добровольці
19.00 «Слідство ведуть
21:25 Розважальна програма
екстрасенси» (16+)
з Майклом Щуром 16+ 22:00
20.00 «Один за всіх» (16+)
На передовій. Військові начерки
23.30 «Таємниці ДНК» (16+)
23:10 Братство Червоного
хреста 00:30, 02:30 #ВУКРАЇНІ
ICTV
01:05 Д/ф «Війна на нульовому
05.15
Скарб
нації
кілометрі» 03:00 Бюджетники
05.25 Еврика!
05.30 Факти
1+1
05.55 Антизомбі
05.00, 19.30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
06.50 Секретний фронт
07.00 «Життя відомих людей»
07.50 Громадянська оборона
08.00 «Сніданок. Вихідний»
08.40, 13.00 Т/с «Розтин
09.00 «Лото-Забава»
покаже-2» (16+)
09.45 «Світ навиворіт - 12.
12.45 Факти. День
Пакистан»
14.30 Х/ф «ШАЛЕНИЙ МАКС:
10.50 «Світ навиворіт»
ДОРОГА ГНІВУ» (16+)
14.50 Х/ф «МЕНІ Б У НЕБО»
16.45 Х/ф «ПРИВИД У БРОНІ»
(16+)
(16+)
17.00 Х/ф «КРАСУНЯ» (16+)
18.45 Факти тижня
21.00 «Голос країни 11»
21.15 Х/ф «КОЛОМБІАНА»
23.10 «Світське життя. 2021»
(16+)
23.25 Х/ф «ВБИТИ БІЛЛА.
ІНТЕР
ЧАСТИНА ПЕРША»
05:55 Х/ф «СХІДНИЙ ВІТЕР 4:
(18+)
ЛЕГЕНДА ПРО ВОЇНА»
08:00 «Удачний проект»
НОВИЙ КАНАЛ
09:00 «Готуємо разом»
06.00 У кого більше? (12+)
10:00, 11:00 «Інше життя»
12:00 Т/с «Речдок. Особиста
08.00, 09.50 Kids’ Time
справа»
08.05 М/ф «Бейбі бос»

09.55 Х/ф «ДИЯВОЛ НОСИТЬ
PRADA»
12.00 Х/ф «ОТЖЕ, ВІЙНА» (16+)
14.00 Х/ф «УЧЕНЬ ЧАКЛУНА»
16.10 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР:
ЛЕГЕНДА МЕЧА» (12+)
18.50 Х/ф «РОБІН ГУД» (12+)
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР: МІЖ
ДВОХ СВІТІВ» (16+)
23.40 Х/ф «ЦИКЛОП» (18+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:25, 00:55 Містична Україна
08:15, 19:05 У пошуках істини
10:05 Речовий доказ 11:15,
00:00 Секретні території
12:10 Вирішальні битви 2
світової 13:10, 21:00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня 16:10
Океани 18:10 Брама часу 01:40
Бандитська Одеса 05:30 Теорія
змови

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Дай лапу»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50 М/ф «Монстр у Парижі»
11.20 Х/ф «МЕРАЙА МУНДІ ТА
СКРИНЬКА МІДАСА»
(16+)
13.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Загублений світ»
13.40 Х/ф «ІНФЕРНО» (16+)
15.20 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
17.05 Х/ф «ГРА ПАМ’ЯТІ»
19.00 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»
(16+)
21.10 Х/ф «БЕЗ ОБЛИЧЧЯ»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Олімпіакос - Арсенал. 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 08.10 Минай
- Інгулець. Чемпіонат України

10.00, 14.45, 16.20, 17.45, 20.15,
23.00 Футбол NEWS 10.20 Журнал
Ліги Чемпіонів. Прем’єра 10.50
Динамо (К) - Вільярреал. 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА 12.35
Огляд середи. Ліга Чемпіонів
УЄФА 13.00, 15.55, 16.30,
18.55 «Тур ONLINE» 13.55 LIVE.
Маріуполь - Колос. Чемпіонат
України 16.55 LIVE. Шахтар Десна. Чемпіонат України 19.25
LIVE. Олександрія - Олімпік.
Чемпіонат України 21.20 «Великий
футбол» 23.20 Журнал Ліги
Чемпіонів 23.50 Торіно - Інтер.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.10
М/ф «Риф 3D: Приплив»
12.50 М/ф «Астерікс і Земля
Богів» 14.30 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ» 16.15 Х/ф
«СКАЖЕНЕ ВЕСІЛЛЯ 2» 18.00
Одного разу під Полтавою
22.30, 00.00 Країна У 23.00,
00.30 Одного разу в Одесі 23.30
Сімейка У 01.00 Панянка-селянка
03.10 Щоденники Темного (16+)
03.55 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ»
08.10 «Будьте здоровi»
08.45 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
10.00 Х/ф «БРАТИ ПО КРОВІ»
12.00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+)
14.10 Х/ф «ПОЇЗД ПОЗА
РОЗКЛАДОМ»
15.45 Х/ф «ТРИВОЖНА
НЕДІЛЯ»
17.30 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ»
19.00 Х/ф «ЗНОВУ
НЕВЛОВИМІ»
21.35 Х/ф «ПРИХОВАНА
ЗАГРОЗА»
23.25 Х/ф «КОНТРОЛЬНИЙ
ПОСТРІЛ» (18+)
01.25 «Речовий доказ»

n На часі

Фото із сайту greenfieldparts.ru.

n Фахівець з великої літери

«Спочатку дають активоване вугілля,
потім заливають горілку, а врешті
звертаються до ветеринара»
Ярослав Павлік —
відома людина
на Любешівщині. Він має
приватну ветлікарню,
де надає різноманітний
спектр медичних послуг
для тварин

Фото з архіву Ярослава ПАВЛІКА.

Мирослава СТРУК

СТАРТУВАВ
ІЗ ПРОДУКТИВНИХ
ТВАРИН

Його особиста ветеринарна справа розпочалася
з 2014 року. Раніше фахівець
в основному спеціалізувався на продуктивних тваринах
(корови, свині, коні тощо).
— Наразі в силу багатьох
обставин зменшується сектор
сільського господарства, —
каже Ярослав Павлік. — І я розумію, що просто необхідно
переходити на дрібну живність. Говорю це не з бізнесового погляду, а насамперед
тому, що на сільськогосподарських тваринах погано
розвиватися.
Адже при хворобі коня чи
корови власник зважує, чи доцільно лікувати, чи ж простіше, аби не мати збитків, здати на бойню. А от уже щодо
котів чи собак ситуація інша.
Бо господар чотирилапого
улюбленця до останнього боротиметься за його життя.
Свого часу паралельно
лікувальній справі Ярослав
Павлік освоїв ще одну галузь
ветеринарії — штучне осіменіння корів, свиней та кіз.
— На той час ми тримали
кнурів і самі штучно відбирали сперму. Для корів та кіз
купували вже готову. Ця сфера діяльності досить цікава.
Хоча загалом я — прихильник
природного процесу запліднення тварин. Однак через
ряд обставин, зокрема, коли
на все село є один кнур чи
бугай, то він усю «заразу»
має. А коли працюємо штучно, то тваринам ніяка хвороба не заноситься. У цьому й
головна перевага штучного

n

Любешівський ескулап все частіше лікує котів і собак.

осіменіння, — розповідає
Ярослав Павлік.
Наразі ж і ця справа потроху втрачає попит. Адже
люди в рази зменшують поголів’я худоби.
СОБАКИ Й КОТИ —
НАЙЧАСТІШІ ПАЦІЄНТИ

Чільне місце у роботі ветеринара нині займає лікування саме дрібних тварин.
— Досить цікавою і глибокою є тема чутливості і психології собак та котів. Адже вони
мають вплив на нас: заспокоюють, відчувають небезпеку
тощо. Та разом із тим працювати з ними — не так і легко.
Адже треба мати досвід та постійно навчатися, розвиватися. До однієї тварини треба
підійти з ласкою, іншій же,
навпаки, слід показати, що
ти маєш силу, — розповідає
Ярослав Павлік.
Загалом спектр послуг,
який надає ветлікарня, досить широкий. Люди приносять своїх улюбленців, щоб

приносять своїх улюбленців, щоб
« Люди
зробити стрижку, підрізати кігті, почистити
вуха та зуби. Також звертаються для
вакцинації та стерилізації.
зробити стрижку, підрізати
кігті, почистити вуха та зуби.
Також звертаються для вакцинації та стерилізації.
Бувають і вкрай складні
випадки, коли доводиться
боротися за життя тварини.
Клініка має операційну, яка
оснащена столом із підігрівом (адже тварина під час
наркозу втрачає температуру тіла).
Для зручності використовуємо у роботі інфузомати, які правильно дозують крапельницю чи ліки для
тварини. От, до прикладу,
зараз на лікуванні у нас котик, який мав серйозні рвані
рани. Довелося його рятувати, вставляючи інтубаційну трубку. Картина, м’яко
кажучи, не із приємних. Але

»

Ярослава Павліка є халатність господарів у ставленні
до чотирилапих улюбленців.
На жаль, люди часто нехтують
зверненням до фахівця й намагаються лікувати тварину
в домашніх умовах.
— Спочатку дають активоване вугілля, потім
заливають горілку. І вже
коли нічого не допомагає,
звертаються до лікаря.
А ще гірше, коли приходять
із єдиним проханням —
зробити евтаназію (усипити. — Авт.). Звісно, у моїй
роботі без цього не обійтися. Скажімо, коли тварину
збив автомобіль і не можна
врятувати, треба усипляти.
Але щоразу це психологічно
робити важко, — зізнається
пан Ярослав. n

Розсада потребує землі без
шкідників та збудників хвороб
ля її вирощування слід насамперед подбати про ґрунт. Він має
бути знезаражений. Найпростіший
спосіб — проморожування. Якщо суміш
ви заготували ще з осені і вона стояла
довгий час при мінусовій температурі,
то все гаразд. За тиждень перед сівбою
не забудьте внести її в тепле приміщення.
Якщо ж заздалегідь не подбали,
то можна спробувати термічну обробку.
Отож, небагато землі засипте у друшляк, дно якого встелене кількома шарами марлі. Протягом 30 хв тримайте
його над каструлею з окропом. Якщо
грунтосуміші треба багато, візьміть виварку, покладіть всередину дві цеглини
на ребро. Налийте води так, щоб цегла
виступала на 5 см. Зверху поставте металеве відро, у дні якого зроблено кілька
отворів. Постеліть всередину мішковину
і насипте не більше 7 літрів землі. Затим закрийте відро кришкою і поставте
виварку на вогонь. Випарювати треба
протягом чотирьох годин з моменту закипання. Час від часу не забувайте підливати воду.
Перед посівом рекомендують
у пропарений ґрунт додати біогумус
або перегній (1:10). Він містить необхідну мікрофлору і покращить якість
субстрату. n

Д

n Домашня ферма

Глисти бояться цибулі,
часнику та хвої
Від паразитів качки худнуть
і знижують продуктивність
би убезпечити птицю від цієї
напасті, потрібно застосовувати спеціальні препарати.
А можна скористатися й домашніми
засобами. Для цього підійдуть часник, цибуля, хвоя сосни чи ялини. Їх
треба подрібнити та додавати до вологих мішанок.
Щоб уберегти качок від зараження,
насамперед необхідно дотримуватися
чистоти: вчасно прибирати послід, час
від часу ошпарювати годівниці та напувалки окропом. Бо саме через бруд
найчастіше поширюються глисти.
Якщо дотримуватися цих нескладних
правил, ваша птиця буде здорова.
дорова. n

А

Сторінку підготував
Сергій НАУМУК.
Тел. 725102.

Підгодуйте птицю
ю
дріжджами

Р Е К Л А М А

Вони підвищать якість
концентрованих кормів

О

Мороз і пара
знезаражують ґрунт

це невід’ємна складова моєї
роботи, — розповідає ветлікар.
Часто до нього звертаються мисливці, адже їхні
собаки також потребують
кваліфікованої медичної допомоги.
Найчастіше причина
звернень — це травми, блохи, глисти. Зрештою, звичайний медичний огляд. Адже
після навантажень тварину
треба правильно реабілітувати. Бо коли пес довгий час
був у вольєрі і випустити його
на звіра, то він дуже «жадібний». Тоді й починає збільшуватися кількість молочної
кислоти, і тварина може захворіти, — зазначає Ярослав
Павлік.
Географія звернень — теж
різноманітна. Звісно, переважають жителі Любешова, але
водночас вистачає клієнтів
із Рівненської області, є і з Камінь-Каширщини.
Болючою темою для

Спробуйте і ви

тож, 100 г пекарських дріжджів
джів
розведіть у склянці теплої води.
Доведіть об’єм розчину до 20–30 л. Відтак засипте туди 10 кг подрібненого ячменю,
вівса, кукурудзи або пшеничних висівок. Можна додати трохи меляси або потертих цукрових
буряків (це пришвидшить бродіння).
Час від часу перемішуйте масу. Через кілька

Субстрат для рослин повинен бути без
хвороботворних мікробів.

годин вона буде пахнути, як свіжий хліб або квашені яблука. Відтак її можна згодовувати птиці,
але тільки свіжою, аби не закисла. Норма для
однієї курки — 15–20 г на добу. Тому плануйте, скільки вам треба дріжджового корму, щоб
не залишався. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

SUDOKU

n Спробуйте — не пошкодуєте!

«А кравець за млинець та й пішов у танець!»

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

Ще б пак! І ви теж затанцюєте з радості, адже за кілька днів
розпочнеться Масниця. Для любителів млинців цей тиждень — справжній
рай: можна смакувати тоненькими паляничками з найрізноманітнішими
начинками: грибами, капустою, сиром, кремом, згущеним молоком…
Та й взагалі це настільки універсальний наїдок, що його готують
і до свята, і в будень, подають не тільки на десерт чи в якості закуски,
а й як другу страву і навіть як компонент першої
МЛИНЦІ «АПЕТИТНІ»

жити млинці по 30–40 секунд
з кожного боку на середньому вогні. На край кожної палянички викласти начинку,
звернути рулетом. Перед
подачею млинці обсмажити
на маслі по 1 хвилині з кожного боку до зарум’янювання, щоб розплавився сир.

Така страва підійде
і на святковий стіл,
і в будень

БАВАРСЬКИЙ СУП
ІЗ МЛИНЦЯМИ

Якщо вашим близьким
набридли звичні
макарони у першій
страві, спробуйте
приготувати цікаву й
оригінальну новинку —
ароматний та ситний
курячий суп із млинцями

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
Й
ОПУБЛІКОВАНИЙ
18 лютого

ШОКОЛАДНІ МЛИНЦІ
З ГОРІХОВИМ СОУСОМ
Фото із сайту unian.ua.

Інгредієнти: для тіста —
150 г борошна, 250 мл молока, 100 мл води, 2 яйця,
1 ч. л. солі, 2 ст. л. олії, для
начинки — 1 куряче стегенце,
100 г твердого сиру, 200 г свіжих печериць, 50 г вершкового масла.
Приготування. Стегенце відварити у підсоленій
воді до готовності протягом
35 хвилин. Вийняти і дати
охолонути. Потім зняти з нього шкірку, відокремити м’ясо
від кісток і нарізати його дрібно поперек волокон. Печериці помити, дрібно нарізати
й обсмажити на сковороді
на невеликій кількості олії
на сильному вогні, помішуючи, впродовж 3 хвилин. Твердий сир натерти на крупній
тертці. Змішати в мисці куряче м’ясо, гриби і сир.
У миску просіяти борошно, всипати сіль, додати
яйця, олію, молоко і гарячу
воду. Все ретельно перемішати за допомогою міксера
до однорідної консистенції.
Тісто можна навіть процідити
через ситечко — тоді точно
не залишиться грудочок. Розігріти сковороду, влити трішки олії (тільки перед першим
млинцем), коли вона добре
прогріється, налити ополоником трохи тіста і рівномірно розподілити його по дну,
повертаючи сковорідку. Сма-

:)) Анекдоти
:)):)):))
Чоловік приходить до адвоката
і просить поради.
— Мій сусід взяв у мене в борг тисячу гривень, а тепер не віддає. Можу
я як-небудь відсудити ці гроші у нього?
— Можете, але для цього
потрібен письмовий доказ, що він
брав у вас гроші в борг. У вас є такий
доказ?
— Боюся, що ні. Я дав йому гроші
під чесне слово, сподіваючись на його
порядність.

Чудова ідея для
прихильників
шоколаду — зробити
шоколадне тісто для
млинців і поєднати
із ніжною вершковогоріховою начинкою
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Інгредієнти: 750 мл молока, 5 яєць, 120 г цукру, 50 г какао, дрібка солі, 130 г борошна,
1 ст. л. крохмалю, 30 г вершкового масла, 0,5 скл. волоських
горіхів, пакетик ванільного цукру, 50 мл соняшникової олії без
запаху.
Приготування. Збити яйця
із сіллю, цукром і частиною молока, всипати просіяне борошно
і какао, розмішати, а тоді потроху підливати молоко, доводячи
тісто до потрібної консистенції.
Наприкінці додати олію і добре
перемішати. На розпеченій пательні випікати млинці, готові
викладати на тарілку, змащуючи
кожен вершковим маслом. Для
приготування крему підігріти
350 мл молока з ваніллю, в кінці додати крохмаль, 30 г масла
та горіхи. Охолодженим кремом
намастити млинці й згорнути
трубочками.

Інгредієнти: 300 г курячого філе, 1 цибулина, 1 морквина, 1 лавровий листок,
3–4 горошини чорного перцю,
1 гвоздичка, зелень; для млинців — 1 яйце, 2 ст. л. молока,
2 ст. л. посіченої петрушки,
3 ст. л. борошна, сіль, чорний
мелений перець — до смаку;
30 г вершкового масла для
смаження.
Приготування. М’ясо промити, нарізати соломкою, покласти в каструлю з водою, додати очищену цибулину варити 20 хвилин після закипання.
Моркву покраяти кружальцями
і всипати до бульйону, кип’ятити ще чверть години, за 5 хвилин до кінця варіння вкинути
лавровий лист і гвоздику. Збити яйце й молоко, посолити й
поперчити до смаку, змішати
з борошном та зеленню, спекти 2 млинці. Згорнути їх щільною трубочкою, остудити, розрізати на невеличкі рулетики.
У тарілку викласти шматочки
млинців, залити їх бульйоном
і посипати зеленню.
До речі, суп вийде ситнішим і ароматнішим, якщо
до нього додати картоплю, порізану кубиками. n

— Тоді напишіть йому листа,
і вимагайте у цьому листі, щоб він
негайно повернув вам дві тисячі
гривень.
— Але він мені заборгував тільки
тисячу гривень!
— Саме так він і відповість.
І це буде письмовий доказ…
:)):)):))
— Сьомо, як ти гадаєш, яка дружина краща — вчителька чи лікарка?
— Учителька.
— Чому?
— Учителька каже «повторіть»,
а лікарка — «хто наступний?»

:)):)):))
На вулиці до чоловіка підходить
гарненька дівчина:
— Вибачте, але мені здається, що
ви батько одного з моїх дітей…
Чоловік перелякано:
— Я?
— Та заспокойтеся, я вчителька!
:)):)):))
Що ви будете робити, якщо
побачите зеленого чоловічка? 60%
відповіли: «Кину пити!» 30% — «Почну пити!», 9% — «Піду на прийом
до психіатра!». І тільки одна дівчина
сказала: «Почну переходити дорогу!».

Фото із сайту harchi.info.
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По горизонталі: 7. Вид покарання, яке відбував Т. Г. Шевченко. 8. Твір, написаний російською мовою. 9. Над Яром Залізняк витає і на … позирає, Гонту виглядає («Холодний Яр»). 10. Сигнальний пристрій, що до церкви скликає.
11. Повторення на початку віршованих рядків, строф чи речень однакових чи
співзвучних слів. 14. Передмістя Стамбула, де був палац турецького султана
(«Гайдамаки»). 15. Поема про жінку-кріпачку, написана 1848 року. 18. Тонка прихована насмішка. 19. Наречена, з якою Т. Шевченко мав одружитись. 23. Один
із могутніх та розумних царів давньої держави Ізраїль. 25. Дрібна монета в Польщі
та Україні на той час. 26. Брат поета. 27. Земляк і приятель поета, з яким часто
зустрічались в останні роки життя. 28. Поема, присвячена В. Жуковському.
По вертикалі: 1. Поема Т. Шевченка (Тричі крига замерзала, тричі розтавала, тричі … у Київ Катря проводжала…). 2. Стодола. 3. Поема, написана в Орській фортеці. 4. Прийшов додому уночі, стогнала мати на печі, а жінка у … спала
(«Сичі»). 5. Гуляє …, гуляють гості, ревуть палати на помості і голод стогне на селі
(поема з п. 3). 6. Транспорт, на якому поет 1859 року через Ланцюговий міст, що
на Дніпрі, виїхав до Петербурга. 12. Вірш поета (1845 р.). 13. Я ще була недолітком, як … славний Москва вночі запалила, Чечеля убила, і малого, і старого
в Сейму потопила («Великий льох»). 16. Споконвіку … там орел карає, що день
Божий довбе ребра й серце розбиває («Кавказ»).17. Один з перших творів поета.
20. Мотузки, якими зав’язують постоли. 21. Збірка творів поета. 22. Покривало чи ковдра грубої пряжі. 24. Верхівка панівного класу феодального суспільства
в Київській Русі.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с.Щитинська Воля Ковельського району.
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n Колесо історії

n «Я буду вічно жити!»

Фото Сергія НАУМУКА.

Олена Медведєва 2 роки
вишивала драму
«Лісова пісня»
Творити унікальну 7-кілограмову книгу допомагала голка
самої Лесі Українки. Вишила одну строфу і журналістка
газети «Волинь-нова»
Фото Віктора МАЗАНОГО.

Закінчення. Початок на с. 1

Відтиск унікального штемпеля разом ставили головний поштар області,
музейники та чиновники.

Мирослава КОЗЮПА

реативне видання має
48 вишитих сторінок
на сірому полотні,
7 ілюстрацій. На них зображені головні герої твору — Мавка та Лукаш. У ній використані
малюнки авторства відомої
львівської художниці Софії
Караффи-Корбут.
— Оригінали робіт пані
Софії вперше побачила кілька років тому в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки
на Волині. Це було справжнє
позитивне заціпеніння. Дивилася і слухала цю красу, ніби
вперше читала «Лісову пісню»
по складах. Одухотворені образи говорили голосом кохання, туги, болю… Вони мене
вразили своєю душею, — ділиться спогадами Олена
Медведєва.
Тож відскановані малюнки перенесли на полотно,
вишили та колоризували окремі фрагменти. У книзі вони
представлені у вигляді ручного розпису в техніці шовкографії. Допомагала у цьому
рівненська художниця Наталія
Серветник.
Обкладинку авторка зробила червоною. Бо цього кольору у «Лісовій пісні» багато.
А ще — це колір кохання, вогню, індивідуальності. Кожна
сторінка «Лісової пісні» ліворуч і праворуч оздоблені візерунком із альбому матері
Лесі Українки Олени Пчілки
1876 року видання. Тому,
як каже майстриня, цей рукотворний фоліант — своєрідний тандем матері і доньки.
— Вишити «Лісову пісню»
Лесі Українки для мене означало відчути душу цього твору
на дотик. На полотні відтворена без скорочення вся драма-феєрія. За два роки праці
мені поталанило пережити кохання і зраду, описані в творі.
Мої руки не просто вели голку, я розуміла, що торкнулася
душі цієї книги, — говорить
Олена Медведєва.
Вона виконана на лляному
полотні сірого кольору, виготовленому на Волині. Завдяки

У Колодяжному
за марками до головного
поштаря області
Івана Люсака стояла черга

К

Колекціонери також активно
розкуповували філателістичну продукцію
Сергій НАУМУК
У
УК

Майстриня з Рівного має унікальний талант – «писати» голкою.

його структурі тексти технікою
стебнівка лягають рівно. Приступаючи до роботи два роки
тому, пані Олена відвідала
Лесину садибу у Колодяжному, де не тільки надихалася

лягло
« На68 полотно
560 слів
та знаків, що
є надзвичайно
детальною
та складною
роботою.

»

енергією родини Косачів, а й
частину тексту вишила голкою, яка збереглася в музеї.
— Коли діставала її з гольника, то здавалося, ніби торкаюся історії руками. Трепет,
тривога, хвилювання, захоплення, ніжність… Мені було
за честь вишити Лесиною
голкою кілька її слів у «Лісовій
пісні». Це для мене епохальна
подія, якесь Боже провидіння
і невидима присутність самої
поетеси, — зізнається майстриня.
Усю подальшу роботу
Олена Медведєва творила голкою, якою вишивала
Шевченків «Кобзар», чотири
Євангелія і книгу поезій Ліни
Костенко «Я поцілую мальву
у щоку». Цей інструмент для

авторки рукотворного видання особливий: «Як пензель
для художника, так голка —
це серце моїх рук».
За два роки натхненної
праці над кожним словом драми змінився лексикон і самої
майстрині.
— Словосполучення «Не
руш!», яким зверталася Мавка до Перелесника, я тепер
вживаю у розмові з онуком.
І він, будучи іноземцем, розуміє це прохання. Або прислівник, що походить із волинського села, «по-наськи»,
тобто «по-нашому» — теж
збагатив мою мову, як і додали колориту інші лексичні перлини. Тепер не тільки розмовляю, думаю, мовчу, вишиваю
українською, а й дивлюся нею
на світ…
А мені, авторці цих рядків, хочеться по-особливому
вклонитися Людині–Сонцю Олені Медведєвій. Адже
завдяки їй я теж долучилася
до чогось грандіозного. Під
час вишивання книги в лютому 2019 року пані Олена побувала у Волинському краєзнавчому музеї, де відвідувачі
могли покласти на полотно
літеру, дві, слово, кілька
слів… Серед них на 18-й сторінці рукотворного шедевру
«Лісова пісня» є і мій вишитий рядок: «Лукаш (раптом
скрикує): «Пробі! Гину!». n

рамкахх
Всеукраїнської науко-о
ої
во-практичної
конференції
«Леся Українка
к
ка
і родина Косасачів в історії украр
раїнської та свіс вітової культури»,
р
ри»,
приуроченої
до 150-річчя від
дня народження
е
ення
поетеси, у Колоолодяжненському літературно-меморіальному музеї
Лесі Українки відбулося спецпогашення поштових марок.
Філателісти могли отримати
конверт із відтиском штемпеля
з цитатою Лесі Українки: «Ні,
я жива, я буду вічно жити». Він
був дійсним лише один день.
Тож колекціонери стояли у черзі, аби отримати такий бажаний
відтиск.
Спеціально до цієї події
випустили також нову марку
із зображенням Лесі Українки.
Вона складається із двох частин: на одній — портрет поетеси, на іншій — художні роботи
за мотивами її творів, — розпо-

У

»

вів начальник Волинської дирекції ПАТ «Укрпошта» Іван Люсак.
За його словами, Укрпошта
останніми роками активно випускає філателістичну продукцію.
Зокрема, в обіг увійшла марка
із зображенням Мавки. Іван Люсак презентував також святковий конверт із портретом поетеси та листівки з ілюстраціями
до «Лісової пісні», які вийшли
обмеженим тиражем — 2 тисячі
штук. n
Р Е К Л А М А
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Фото lutskrada.gov.ua.

У Луцьку на вулиці Лесі Українки встановлено галерею просто неба. Тут демонструватимуть ілюстрації художниці Софії Караффи-Корбут до драми-феєрії Лесі Українки «Лісова
пісня» (на фото). Мисткиня творила в техніках кераміки, живопису,
вітражу. І все ж найповніше проявила себе у графіці – станковій,
чорно-білій і кольоровій ліногравюрах та ілюстраціях до книжок.
Протягом 1961–2001 років вийшло у світ 60 видань з її ілюстраціями
тиражем майже 7 млн примірників.

«

Іван Люсак
презентував також
святковий конверт
із портретом
поетеси та листівки
з ілюстраціями
до «Лісової пісні», які
вийшли обмеженим
тиражем — 2 тисячі
штук.

