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Ми
Мирослава
Циголко
з Іваничів уміло
поєднує
виховання
по
наймолодших
діток
із захопленням
боротьбою
с. 18
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Фото з особистого архіву Мирослави ЦИГОЛКО.

■ Адреса біди

«За опіку над скаліченим
сином одержую
від держави... 35 гривень»
с. 12–13
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Вбивця 16-літньої Каті Литкіної
не попросив вибачення
у її рідних і після вироку суду
Минулого тижня поставлено крапку в справі про тяжкий злочин,
яка тягнулася майже 5 довгих років. Мова про скоєне двома
двоюрідними братами в Нововолинську улітку 2016-го. Мама
загиблої, коментуючи рішення, нарікає на Закон Савченко
Софія ГАВРИЛЮК

ДАЛИ МАЙЖЕ МАКСИМАЛЬНІ
ТЕРМІНИ

Верховний суд виніс остаточний вирок
убивцям 16–літньої Катерини Литкіної. Назар Статочнюк має відсидіти за ґратами 14
з половиною років, а його співучасник, двоюрідний брат Максим Терлецький, — 13 з
половиною. Саме такі терміни присудив у
березні 2019–го Ковельський міськрайонний
суд. Адвокати обвинувачених оскаржували
рішення двічі: після того, як торік у липні його
залишив у силі Рівненський апеляційний суд,
вони звернулися ще «вище».
Зловмисники позбавили дівчину життя в
ніч з 1 на 2 серпня 2016–го. Того дня пізно

«

Знайшов Катерину батько
на 10-й день після зникнення
на териконі місцевої шахти.

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
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»

ввечері вона вийшла з дому порозмовляти з
Терлецьким, який був її колишнім хлопцем,
і назад не повернулася. Знайшов Катерину батько на 10–й день після зникнення на
териконі місцевої шахти. У суді Максим Терлецький розповів, що вбивство скоїв його
брат, а він допоміг перенести тіло. На момент злочину йому було неповних 17 років,
а брату майже 16.

Закінчення на с. 14–15

Кому дісталися призи
від нашої газети
с. 15
5
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До Центру Болотова звернувся Михайло Карасьов із
вдячністю. Він 2 місяці вживав Бальзам Болотова: у нього
нормалізувався тиск, зникли запаморочення і слабкість, загалом покращилось самопочуття. Це помітили його знайомі
і навіть діти. Ми запитали академіка Болотова, як саме його Бальзам діє на
серцево-судинну систему:
– По-перше, Бальзам – це набір кислот, яких із віком організму не вистачає, і через це порушується його робота, кров починає змінювати густину.
Бальзам нормалізує густину крові, це дає можливість серцю легше штовхати кров, зменшується навантаження, і воно не так зношується.
– По-друге, Бальзам чистить судини від солей кальцію – кров безперешкодно доходить до кожної клітини, відповідно, зменшується тиск на стінки
судин. Коли у людини нормалізується тиск, самопочуття покращується тієї
ж хвилини, і це одразу стає помітним для оточуючих.
– І по-третє, з цього все починається: ложка Бальзаму Болотова
після їди дає можливість засвоїти поживні елементи і мінерали в
повному обсязі. Бо частіше буває так: начебто людина і вживає корисну їжу, а почуває себе зле. Одна з причин – їжа не засвоюється
повністю, а транзитом виходить, організм недостатньо живиться.
Тому, я постійно всім повторюю:
їжа повинна бути ліками, а не ліки їжею.
500 ml 490ɝɪɧ
*вартість дзвінків
Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
згідно тарифам оператора,
поштові
витрати
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚ
250 ml 320ɝɪɧ
сплачує отримувач

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Минулі 5 років рідні дівчини міряли за кількістю зустрічей з адвокатами.

»

Вітаємо!
14 березня відзначатиме 80–річний ювілей тато, дідусь, заслужений працівник сільського господарства України

Петро Максимович
БУДЬКО.
Бажаємо, щоб доля посилала вам
повні пригорщі здоров’я, добра, злагоди
та добробуту.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ви прийміть від нас.
Хай доля шле добро та щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
З повагою діти, внуки, правнуки.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Погляд
Тамара ТРОФИМЧУК,
відповідальний секретар
«Газети Волинь»

Запам’ятайте:
гроші і машини
з неба не падають
Якщо досі вам щастило не мати справи з шахраями,
це зовсім не означає, що можна розслабитися
і втратити пильність. «Затишшю» рано чи пізно
приходить кінець, і дурисвіти можуть будь–якої миті
постукати у ваші двері. У мої, наприклад, вони вже
намагалися вдертися кілька разів. Уперше — коли
дорогою додому в тролейбусі задзвонив телефон.
Підняла слухавку і почула у ній розпачливий
хлопчачий голос: «Мамо, це я. Допоможи…»
наючи, що мій син сто
відсотків удома, бо
щойно з ним розмовляла, відповідь на запитання
«Хто це?» напрошувалася
сама собою — шахраї. Крім
того, голос у слухавці був
зовсім не схожий на голос
сина. Інший тембр, інтонації, неприродно багато слів
«мама» і «гроші». Великий
режисер Станіславський
про таку гру сказав би: «Не
вірю». Не сприймала її і я,
але продовжувала вести
діалог уже з журналістської
цікавості. «Мамо, — плакав
у трубку шахрай. — Допоможи мені. Я в біді». — «В
якій?». — «Мені треба гроші». — «Скільки?». — «П’ять
тисяч». — «Добре, зараз
приїду і поговоримо». —
«Куди?». — «Як куди? Хіба
ж ти не знаєш, де ми живемо?». Після цього в слухавці
почулися короткі гудки…
Ця схема стара, як світ,
але все одно дієва. Найчастіше людям телефонують
серед ночі або надсилають
СМС із проханням про допомогу: «Я потрапив у біду,
перекажи гроші на цей номер». Кошти потрібно знайти терміново — завдання
шахраїв полягає у тому,
щоб жертва не мала часу
подумати або з кимось обговорити ситуацію. Порада
в подібних випадках одна:
яким би страшним не було
повідомлення, візьміть
себе в руки і для початку
передзвоніть самій людині,
з якою буцімто сталася біда.
Другий «привіт» від дурисвітів чекав мене у поштовій скриньці. Там серед
купи рекламних буклетів
лежали два листи від якоїсь
«лотереї–фортуни». Раніше
подібні послання летіли б у
смітник, але ж знову прокинувся професійний азарт:
цікаво, що вони там тепер

З

пишуть? У конверті лежала
листівка «Отримайте квартиру в Києві. Або 1 зі 100
цінних призів вартістю до
400 тисяч гривень». Стерла на ній захисне покриття і
побачила цифру 400 тисяч!
Мушу визнати: на психіку це впливає. Хоч твердо
знала, що це лохотрон,
серце все одно забилося
швидше…
Як не дивно, на цей гачок
досі клюють люди, особливо літні. Але хочу попередити наших читачів, що ніяких
грошей від подібних «акцій»
ви не отримаєте. А от зі своїми кровними можете легко
розпрощатися. Бо як тільки
проявите інтерес до «листів щастя», до вас одразу
вчепляться його «автори»
з пропозицією оплатити то
одне, то інше, купити книгу,
журнал, замовити якусь непотрібну річ. Будуть тиснути
до кінця, поки не закінчаться гроші.
Третій нині поширений
лохотрон, який теж мала
можливість перевірити на
собі, — телефонна есемеска про виграний автомобіль. Обіцяли червоне
«Рено», машина от–от мала
стати моєю, але треба було
виконати «прості» інструкції «доброї фірми». Перша
вимога — відправити копії
паспорта та ідентифікаційного коду на електронну
адресу. Друга — сплатити
певний відсоток «державного податку на виграш».
Третя — розрахуватися за
міжбанківську комісію, потім — з юристами за послуги, далі — за мокрі печатки.
Перелік шахрайських схем
можна продовжувати — він
довгий і весь час оновлюється. Але пам’ятайте принаймні ці три афери і не ведіться на дешеві «розводи»
безсовісних спритників. n
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n Уроки пандемії

Третя хвиля: нові штами
COVID-19 утричі заразніші
Фото із сайту bbc.com.

За минулий тиждень в
Україні захворіло майже
на 10 тисяч осіб більше,
ніж за позаминулий.
Зростає кількість
госпіталізованих із
важкими ускладненнями.
За темпами поширення
інфекції ми серед лідерів
у Європі. Це свідчить про
початок третьої хвилі
пандемії, заявив цими
днями міністр охорони
здоров’я Максим
Степанов
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«КОРОНАВІРУС
ЗРОБИВ МЕНЕ КВОЛИМ
НЕВРАСТЕНІКОМ…»

— Уже місяць минув, як
виписався зі стаціонару, але й
досі повністю не одужав. Відчуваю слабкість у м’язах, біль
у суглобах, турбують проблеми з кишківником і шлунком. А
головне — став дратівливим,
мучить безсоння. Якщо коротко, то коронавірус зробив мене
кволим неврастеніком. Лікарняний закрили, а працювати
не можу. Як бути? — зателефонував до редакції наш читач із
Луцького району.
Відомо, що у 52—67% пацієнтів фіксують виражений
постковідний синдром, який
триває від 3 до 6 місяців. Такі
люди потребують тривалої
реабілітації. У Луцьку її можна
пройти в обласному госпіталі
ветеранів війни, одержавши
скерування сімейного лікаря.
За словами керівника медзакладу Тетяни Масікової, понад
60 волинян, які важко перенесли COVID-19, уже скористалися
такою можливістю.
На жаль, загроза опинитися
в подібній ситуації зростає. Мутований британсько–африканський штам коронавірусу, який
уже циркулює в Україні, вирізняється коротким інкубаційним
періодом (1—3 дні), втричі більшою заразністю, зменшенням
частки безсимптомних або
легких форм захворювання
та високою смертністю. Крім
органів дихання, він вражає
нирки, печінку та центральну
нервову систему. Також офіційно підтверджено, що у світі зріс
відсоток повторних заражень
COVID-19, який коливається від
4 до 18% від загальної кількості
інфікованих.
В Україні за попередню
добу виявили 6 377 нових випадків коронавірусної хвороби, померло 219 осіб. Найбільше додалося недужих у Києві
(644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та

Духовний лідер Тибету Далай-лама одним із перших серед релігійних
діячів світу зробив щеплення вакциною Covishield.

Львівській (523) областях. На
Рівненщині —173, на Волині
—125.
ЩЕПЛЕННЯ ЧИ
«ПРИРОДНИЙ ВІДБІР»?

Вакцинація проти COVID-19
в Україні стартувала 24 лютого
цього року. Від початку кампанії щеплено менше 20 тисяч
людей. Волинська область отримала 14 200 доз препарату
Covishield, використано трохи
більше тисячі. І це не тільки для
медиків, які лікують хворих із
коронавірусом.
— Щоб не було втрат вакцини, яка дорого коштує і є важливою для порятунку життів,
ми отримали дозвіл від МОЗ
на щеплення інших медичних

Але щоб подолати недовіру
українців, потрібен час. А його
у нас не багато. Червоний рівень небезпеки вже мають Івано–Франківська, Чернівецька,
Закарпатська й Житомирська
області. У «помаранчевій» зоні
опинилися Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська,
Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька та місто Київ. Волинь
поки що серед «жовтих». Та
чи надовго? Адже ситуація з
COVID-19 у Західній Україні
тривожна: у Львові розгортають два тимчасових госпіталі,
на Закарпатті дійшло до сортування хворих. У МОЗ заговорили про можливий новий
локдаун у квітні.

британсько-африканський
« Мутований
штам коронавірусу вирізняється коротким
інкубаційним періодом (1—3 дні), втричі більшою
заразністю, зменшенням частки безсимптомних
або легких форм та високою смертністю.

»

працівників або чиновників, у
тому числі адміністрацій обласних і районних рад, — повідомила минулого тижня на
брифінгу заступниця голови
облдержадміністрації Людмила Тимощук.
Чому низькі показники імунізації? Люди не впевнені у
безпечності вакцини? Але, за
даними Державного експертного центру МОЗ України, зафіксовано всього 185 повідомлень про побічні ефекти від
щеплень, в основному — легкої
форми.
Нас переконують, що вакцинація захищає від інфікування більшістю штамів, які
циркулюють. У тих, хто отримав щеплення, менший ризик
ускладнень, а також смерті.
Після недуги кожен має різний
рівень антитіл, і лише вакцина
повертає їх титр до безпечних
показників.

Президент вимагає збільшити темпи вакцинації. Але
закупленої першої партії вакцини AstraZeneca (Covishield) —
500 тисяч доз — вистачить на
щеплення заледве одного відсотка жителів. За оптимістичного розвитку подій протягом
першого півріччя Україна може
отримати до 3,7 мільйона доз
Covishield у межах глобальної
ініціативи COVAX. Це становитиме десять відсотків від усього
населення. А для здобуття колективного імунітету потрібно
усемеро більше вакцинованих.
«Було б чудово, якби в Україні набували імунітет за рахунок
щеплення. Або принаймні знизили рівень смертності завдяки
вакцинації груп ризику. Однак
ми обрали шлях у нікуди. На
жаль, якщо вже жорстко казати, спрацює шлях природного
відбору», — застерігає відомий
імунолог Борис Донський. n

Р Е К Л А М А

13, 20 та 27 березня

ЖИТТЯ ОБЛАСТІ
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Фото із книги Ірини Славінської «33 герої укрліт»

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
12 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.37, захід — 18.22, тривалість дня — 11.45).
Місяць у Рибах. 28/29 день Місяця.
Іменинники: Макар, Степан.
13 БЕРЕЗНЯ

Фото Олени КАЛЕНЮК.

«Якби ви вчились так,
як треба...»

Сонце (схід — 6.33, захід — 18.23, тривалість дня — 11.50).
Місяць у Рибах. 29/30/1 день Місяця.
Іменинники: Нестор, Марина, Василь,
Микола, Кіра, Арсен, Нифонт.
14 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.31, захід — 18.25, тривалість дня — 11.54).
Місяць у Рибах, Овні. 1/2 день Місяця.
Іменинники: Антоніна, Євдокія, Докія, Антон, Нестор, Домна.
15 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.29, захід — 18.27, тривалість дня — 11.58).
Місяць в Овні. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Федот, Сава, Богдан, Арсен,
Йосип, Василь, Іларіон.
16 БЕРЕЗНЯ

Кожен має свою дорогу до Кобзаря.

«Ходімо, щоб Шевченко нас бачив»
У Луцьку понад сотню людей з «Кобзарями» відзначили день
народження великого українця біля пам’ятника Тарасові
Олена КАЛЕНЮК

«Нам, малим, мама читала цю
книгу постійно, бо ж тоді дитячих
і не було», — ділилася 70–літня
Наталія Пушкар, яка декламувала
біля мікрофона уривок із «Наймички». Кожного 9 березня до
пам’ятника Шевченку приходить
не лише вона. Тут і Ростислав Кушнірук із «Кобзарем», який придбав,
як тільки повернувся із заслання в
Сибір. Має й новіші видання, але
до Тараса несе позначене поверненням на Батьківщину. Демонструє свою особливу книгу й Леся
Гірська, яка переїхала на Волинь

із села Демидівка Рівненської області. «Кобзар» її батьки купили,
коли мала лише 4. Каже, що читає
його, як Біблію, «бо має потребу»…
Обіч неї — дівчата й хлопці з місцевого ліцею. Гріють руками в білих
рукавичках новісінькі книги й пояснюють: «Прийшли, щоб подивитися й послухати». Старшокласник
Павло Богонос акуратно дістає з
рюкзака білосніжний сувій, у який
спеленав книгу з–понад 100–літньою історією читання. «Вона у
нас передається від прабабусі по
материнській лінії, яка жила в Локачах. Був навіть охочий купити за
500 доларів», — ділиться хлопець,

8 березня голова Волинської
обласної ради знайшов сестру
Григорій Недопад не бачив
її близько 30 років (обоє на
фото)

Фото з фейсбук-сторінки Григорія НЕДОПАДА.

Радісною новиною чиновник
поділився на своїй сторінці у
фейсбуці.
«8 Березня цьогоріч особливе, адже сьогодні наче заново знайшов сестру по татовій лінії Тетяну Головенець, із
якою ми не бачилися близько
30 літ! Пам’ятаю її ще маленькою дівчинкою. Але життя розвело кожного своєю стежиною.
Згодом Тетяна знайшла мене у
соцмережі. Оскільки завжди
намагаюсь у міру можливостей
читати повідомлення і підтримувати зв’язок із людьми у
фейсбуці, виявив і лист від Тетяни. А сьогодні вирішив зробити їй сюрприз у вигляді несподіваного ранкового візиту.
Потрібно було бачити реакцію
та емоції сестри і її чоловіка.
Дякую за теплу зустріч, надалі
обов’язково будемо підтримувати родинні стосунки!
Друзі, усім вам щиро бажаю берегти і не забувати своїх
рідних і близьких людей! Знаходьте час одне для одного!

17 БЕРЕЗНЯ

бережно торкаючись пожовклих
сторінок.
А неподалік дуже схожими вивіреними дотиками жінки поправляють рушник на вишитому портреті Шевченка. Картину, яку два
десятиліття тому вишила мама,
принесла на свято Галина Марчук.
У неї є й «Кобзар» 1906 року. Зачитаний родиною в Сибіру настільки,
що мусила зшивати по–новому… В
якийсь момент одна з її знайомих
пропонує стати перед пам’ятником Тарасу й промовляє слова, в
які хочеться вслухатися: «Ходімо,
щоб
щоб Шевченко
Шевч
Ше
вчен
енко
ко нас
нас бачив».
бач
ачив
ив .

Більше подій, фото і відео — на сайті
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Кликун у будні й
у свята виконуватиме
гімн Волині

Фото із сайту suspilne.media.

У Луцьку
відбулося
театралізоване
дійство, під
час якого
оповісник
підписав угоду
з міською радою, виконав перший
ритуал сурмління та зобов’язався
повторювати його щодня

Тарас СТЕПАНЮК

Олена МИТРОФАНОВА

«Не забувайте своїх рідних і
близьких людей!»

Адже життя швидкоплинне. Не
втрачаймо можливості ділитися
добрими емоціями з людьми!»
— написав Григорій Недопад.
Додамо, що Тетяна Головенець проживає в Маневичах і
є депутаткою селищної ради
VIII скликання. Тож у політиків
є багато спільного. n

Сонце (схід — 6.27, захід — 18.28, тривалість дня — 12.01).
Місяць в Овні, Тельці. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Василь, Севастіан, Зіновій,
Зенон, Нонна.

На свято прийшли кілька десятків лучан. Тож договір підписали при
свідках. Функції окличника виконує
лучанин Андрій Єдинак (на фото)
— фронтмен одного з гуртів і викладач музичної школи. Він зобов’язався здійснювати ритуал сурмління та
проголошення важливих для міста
подій із В’їзної вежі замку Любарта. Щодня йому потрібно подолати
126 сходинок вежі та виконати на чотири сторони гімн Волині. Це відбуватиметься о 12.00 по буднях, а у вихідні
та святкові дні — двічі: о 12.00 та 18.00.
Сурмити музикант має незалежно
від погоди та інших обставин щороку,
починаючи з 6 березня і до кінця туристичного сезону. Тож відтепер цього дня офіційно відзначатимуть День
кликуна. n

Сонце (схід — 6.25, захід — 18.30, тривалість дня — 12.05).
Місяць у Тельці. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Данило, Василь, В’ячеслав,
Юлія, Уляна, Яків.
18 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.22, захід — 18.32, тривалість дня — 12.10).
Місяць у Тельці. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Іраїда, Раїса, Юрій, Андрій,
Кирило, Костянтин.

n Погода

Уже журавлі-веселики
весну несуть
Величезний пташиний ключ днями
помітили у небі над Волинню. Богдан
Борисюк налічив 56 журавлів, які
пролітали в напрямку з півдня на північ.
Ще й досить низько трималися — на
висоті якихось 30-40 метрів. Чоловік
зізнається: далі збився з рахунку.
Бачили рекордного ключа і чули
курликання птахів й інші мешканці
області. Весна!
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя Климюка, 12 березня — хмарно, вночі
мокрий сніг, місцями налипання мокрого
снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень — сніг
із дощем. Вітер південний, 7–12 метрів за секунду, пориви 15–20 м/сек. Вночі очікується
від 2 градусів морозу до 3 тепла, вдень —
0–5 із позначкою «плюс». За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше
було у 2001 році — плюс 16, найхолодніше —
1987–го — 16 градусів морозу.
13–го — хмарно з проясненнями, без істотних опадів, подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від мінус
2 до плюс 3 градусів, вдень — 5–10 вище нуля.
14–го — хмарно, вдень по області невеликий дощ, а вночі — місцями. Вітер південно–західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі 1 морозу
— 4 градуси тепла, вдень — 3–8 тепла.
У Рівному 12 березня буде хмарно, падатиме мокрий сніг. Температура повітря від
2 морозу до 2 градусів тепла. В суботу буде
ясно, температура вночі — 1 градус з позначкою «мінус», а вдень підніметься до
6 вище нуля. 14–го — хмарно з
проясненнями, невеликий дощ,
температура — 1–7 градусів
тепла.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94
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n Пульс тижня

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
n Політика
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Фотоколаж із сайту focus.ua.

«Я вижив випадково, бо поступився
місцем жінці»: подробиці
смертельної аварії у Польщі
В автобусі Познань — Херсон перебували
57 українців, з яких п’ятеро загинули, 35 зазнали
травм, 5 людей перебувають у важкому стані
Наталка ЧОВНИК

дин із пасажирів українського автобуса розповів
про обставини аварії. За словами Михайла Токмакова, який перебуває у лікарні Перемишля, водії під
час поїздки не змінювалися. «Його напарник весь час ходив, піднімався… але вони не змінювалися. Хвилин за 50
до інциденту він вирубався, сильно крутнув на порожній
трасі. Уже було зрозуміло, що засинав», — сказав він в
інтерв’ю «Україна24». Потерпілий розповів, що вижив завдяки випадковості: поступився місцем біля вікна молодій
жінці, яка загинула в результаті ДТП.
Зазначимо, що в ніч на 6 березня поблизу міста Радимно в Польщі, за 30 км від кордону з Україною, рейсовий
автобус злетів у кювет і перекинувся. 48–річному українському водієві Володимиру К., який керував транспортом,
загрожує до восьми років ув’язнення. Шофер перебуває
у лікарні, де його вже допитали.
За попередніми даними польського слідства, ймовірною причиною аварії став невдалий маневр, коли
водій вирішив з’їхати на місце стоянки і відпочинку. У
прокуратурі розповіли, що автобус їхав із дозволеною
швидкістю для тієї ділянки дороги, але вона була зависокою для того, щоб зробити поворот направо. n

О

В’язень російських окупантів став
лауреатом Шевченківської премії
Комітет з Національної премії України імені Тараса
Шевченка оголосив лауреатів 2021 року
Василина СМЕТАНА

ереможців визначено у шести номінаціях. Так, у
номінації «Публіцистика, журналістика» лауреатом названо журналіста з Донецька, який пройшов
тюрми та катівні окупантів, Станіслава Асєєва за роботу
«В ізоляції». У номінації «Кіномистецтво» — лауреат
Валентин Васянович із фільмом «Атлантида». У номінації
«Візуальні мистецтва» — Борис Михайлов із проєктом
«Випробування смертю». У номінації «Література» цьогоріч обрано переможницею Оксану Луцишину з романом «Іван і Феба». У номінації «Музичне мистецтво»
— Олександра Андрусик (директорка агенції), Євген Шимальський (співзасновник агенції), Катерина Сула (виконавча продюсерка), музичне агентство «УХО» — цикл
«Архітектура голосу». У номінації «Театральне мистецтво» — Олександр Бегма (композитор), вистава Verba
за мотивами драми–феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»
Національного академічного драматичного театру імені
Івана Франка.
Урочиста церемонія оголошення лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка 2021 року
відбудеться орієнтовно 22 травня, у день перепоховання Тараса Шевченка, біля могили Кобзаря. n

П

Ти диви, який нахаба:
посол Ізраїлю в Україні
проти стадіону імені Шухевича
Джоель Ліон «рішуче» засудив рішення
Тернопільської міськради присвоїти міському
стадіону ім’я головнокомандувача Української
повстанської армії, відомого борця за волю України
Романа Шухевича
Василь КІТ

и рішуче засуджуємо рішення Тернопільської
міської ради присвоїти міському стадіону ім’я
сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft
201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування
цього рішення», — написав посол у твіттері.
У коментарях до повідомлення посла користувачі соціальної мережі вказали, що Шухевич ніколи не належав
до структури SS, а єврейська дівчинка Ірина Райхенберг
пережила Голокост, переховуючись із вересня 1942–го
до лютого 1943 року в будинку дружини Шухевича Наталії. Після її арешту в 1943 році Роману Шухевичу вдалося
переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко–католицькому монастирі за 30 кілометрів від
Львова, де Ірина перебувала до кінця війни.
Нагадаємо, що у 2007 році на той час Президент
Віктор Ющенко посмертно присвоїв Шухевичу звання
Героя України з удостоєнням ордена Держави. n

«М

Заховатись від американців Ігор Валерійович може лише в Україні.
Якщо дозволить Володимир Олександрович…

Або Коломойський веде
Зеленського в «загс», або
Президент його — до прокурора
Щодо одіозного олігарха, який допоміг
чинному главі нашої держави сісти у
головне крісло країни, США ввели санкції
— заборонили йому та його сім’ї в’їзд до
Штатів. Також Вашингтон веде розслідування
про купівлю Ігорем Коломойським активів
в Америці за гроші, ймовірно, вкрадені у
ПриватБанку. Що з цього приводу думають
політики та експерти?
Василь КІТ

Сергій РУДЕНКО,
журналіст:
«…У цій ситуації, як на
мене, логічною виглядала б публічна
відмова «Студії Квартал 95»
від співпраці з телеканалом «1+1», який контролює олігарх. В іншому
випадку виходить, що Президент України, який отримує
роялті за шоу, і далі залежить
від людини, яку США офіцій-

з корупцією та олігархами в
Україні обіцяв Зеленський.
А виконувати його обіцянки
взявся Байден».
Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент
України, лідер
«Європейської
Солідарності»:
«Те, що Коломойський
буде визнаний масштабним корупціонером
і потрапить під
американські санкції, завж-

з корупцією та олігархами в Україні
« Боротися
обіцяв Зеленський. А виконувати його обіцянки
взявся Байден.
»
но підозрюють у корупції…
Чи вистачить сміливості
у нинішнього Президента
приборкати політичні та економічні апетити Ігоря Коломойського за допомогою
того ж РНБО, ніхто не знає.
Володимир Олександрович,
напевно, побоюється реакції з боку олігарха. Хто знає,
який у того є компромат на
Зеленського. Але рано чи пізно гаранту доведеться все
ж обирати — між своїм давнім другом і президентом
США Джо Байденом. І мені
здається, що в цій ситуації
вибір очевидний. Просто
український Президент до
цього поки що не готовий.
Ось і виходить, що боротися

ди було лише питанням часу.
Наступний крок — обвинувачувальний акт американського правосуддя проти
колишнього власника ПриватБанку… Попри те, що до
влади Зеленський прийшов
за тотальної підтримки олігарха Коломойського, його
брудних кримінальних грошей і беззастережного сприяння медіа–імперії Коломойського, яка стала головним
джерелом фейкових новин
проти мене, Зеленський має
знайти в собі сили, аби відхреститися від цього пана.
Зробити це публічно і без
еківоків, всупереч своїм тіньовим зобов’язанням. Президенту слід залишити у ми-

нулому бізнес–партнерство
часів «Кварталу 95».
Віктор БОБИРЕНКО,
політолог:
«З огляду на
те, що суди в
Україні належать Портнову, Ківалову
і їм подібним,
маловірогідно,
що Коломойського посадять в
Україні. Швидше за все вирок
він може отримати у США».
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст:
«Президент
України зберігає мовчання,
коли потрібно
висловитися
про найбільш
резонансну тему
останніх днів — санкції проти
олігарха Ігоря Коломойського. За нього говорить не менш
недосвідчена, ніж сам Президент, прессекретарка. Юлія
Мендель робить багатозначні натяки замість того, щоб
відповісти на дуже просте
запитання — чи збираються в
Україні проводити розслідування тієї самої корупційної
діяльності Коломойського,
про яку говорить державний
секретар США? Саме Коломойського, а не «стрілочників» — менеджерів «Привату»?
Або Зеленський боїться, що у
розслідуванні цієї діяльності
він вийде на самого себе і
представників власного найближчого оточення?»
Сергій СИДОРЕНКО,
редактор видання
«Європейська правда»:
«Уряд США
зробив чудовий подарунок Україні
на річницю
смерті Сталіна (санкції
запровадили
5 березня, в цей день, 68 років тому, помер авторитарний лідер СРСР. — Ред.)». n
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Сергій Притула йде з програми
на «Новому» через росіян
Відомий телеведучий та депутат партії «Голос»
заявив, що припиняє працювати в програмі
телеканалу «Новий», бо підтвердилась інформація
про те, що кінцевими бенефіціарами шоу «Де
логіка?» є громадяни Російської Федерації
(передача з аналогічною назвою і схожим
форматом є в ефірі російського телеканалу ТНТ)
Леонід ОЛІЙНИК

сь як своє рішення пояснив сам шоумен: «9 березня
в ефірі «Нового каналу» буде показано перший із 15
випусків програми «Де логіка?», яку «Новий» знімав
у листопаді минулого року. 15 випусків — це перший сезон
цього шоу на «Новому». Перший і останній за моєї участі
у ньому в статусі ведучого. Як і обіцяв, в разі, якщо інформація про кінцевих бенефіціарів формату із російськими
паспортами підтвердиться, ноги моєї у цьому шоу більше
не буде. Так от, не буде». n

О
«Наш бізнес — смерть і бізнес йде добре» — такі шеврони затриманих «вагнерівців» продемонструвало
білоруське телебачення. Хто з українських високопосадовців захистив ці нашивки злочинців, здавши
інформацію Лукашенку–Путіну? Напевне, Зеленський і Єрмак знають відповідь на це запитання.

Офіс Президента з усіх сил
намагається завадити виходу
фільму про «вагнерівців»
Розслідування проводить відома міжнародна група журналістів
Bellingcat, які свого часу зібрали докази причетності Росії до збиття
пасажирського літака над окупованим Донбасом у 2014 році
Дарія КЛИЧ

а цей раз розслідувачі
на чолі з громадянином Болгарії Христо
Грозєвим з’ясовують обставини зриву небувалої спецоперації, в ході якої українські
спецслужби мали виманити з
Росії так звану групу «Вагнера», по суті, приватну армію
Путіна і затримати її в Україні.
Операцію, яку спільно готували СБУ, Головне управління
розвідки Міноборони та їхні

Н

Раніше Цензор. НЕТ писав, що Зеленський виселив
із будинку і зняв охорону з
ексначальника ГУР Василя
Бурби, який дав свідчення
про провал операції із захоплення російських терористів. Крім цього, глава ОП
Андрій Єрмак телефонував
автору фільму про «Вагнергейт» Христо Грозєву, щоб
дізнатися, що буде у стрічці.
І ось цими днями з’явились нові повідомлення про
спроби Банкової завадити

враження, що глава ОП не розуміє,
« Створюється
що Bellingcat проводить розслідування на весь
світ не тому, що якийсь британський урядовець
вирішив «мочити» Банкову. А тому, що в Україні
Офіс Президента незаконно приховує від народу
й західних союзників правду щодо провалу
захоплення терористів.

»

американські колеги, зупинили на останньому етапі за
командою з Офісу Президента (ОП) Володимира Зеленського.
В Офісі, до речі, довго
стверджували, що її взагалі
не було. Попри те, за даними ЗМІ, на Банковій зараз
роблять безпрецедентні
зусилля, щоб зупинити вихід першої частини фільму,
запланований на березень.
Таку нервову реакцію влади відомий військовий журналіст, головний редактор
видання Цензор. НЕТ Юрій
Бутусов називає «абсолютно неадекватною, яка різко
погіршила становище керівництва України в цій справі».
Спроби виправдатися лише
доводять причетність Банкової до приховування правди.

виходу фільму. За даними видання ZN. UA, заступник глави президентської канцелярії
Роман Машовець і начальник
ГУР МО Кирило Буданов провели зустріч із заступником
директора британської розвідки МІ6 Лі Лоуренсом і…
просили його чинити тиск на
Христо Грозєва, щоб заблокувати появу картини!
«З якого дива британська
розвідка вказуватиме болгарському журналісту зі світовим ім’ям, що і як він має
робити? — дивується таким
діям Юрій Бутусов. — ОП не
розуміє, що провал операції, у якій брали участь спецслужби НАТО, — це не привід
затикати рот журналістам.
Bellingcat — це не наймані
боти Подоляка (радник голови Офісу Президента. —

Ред.), які за командою вихваляють владу у Facebook
і паплюжать її опонентів, це
люди зі своїми принципами. Створюється враження,
що глава ОП не розуміє, що
Bellingcat проводить розслідування на весь світ не тому,
що якийсь британський урядовець вирішив «мочити»
Банкову. А тому, що в Україні
Офіс Президента незаконно
приховує від народу й західних союзників правду щодо
провалу захоплення терористів».
ТИМ ЧАСОМ

Н е г а й но створити
парламентську
Ти м ч а с о в у
слідчу комісію з розслідування зриву
спецоперації по затриманню «вагнерівців» закликав
із трибуни Верховної Ради
народний депутат із фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв
(на фото). Він наголосив,
що Офісу Зеленського не
вийде зробити вигляд, ніби
нічого не було, адже невдовзі буде оприлюднене
розслідування авторитетної міжнародної організації Bellingcat. «Ми можемо
зараз провести це розслідування тут у парламенті.
Нам не треба мати доступ
до секретної інформації,
нам необхідний доступ до
інформації, як відбувалися події в Офісі Президента наприкінці липня 2020
року і що сталося. Чому
фінальна частина спецоперації була зірвана?» —
наголосив Ар’єв. n

«Європейська Солідарність»
вимагає закрити «Буковель»
Франківщина — «червона», бо там на відомому
курорті катався Володимир Зеленський
Микола ДЕНИСЮК

іська влада Івано–Франківська вже б’є на сполох, бо не вистачає ліжко–місць, і просить область підключитися до вирішення цих питань.
Чому так сталося в цій області і чому зараз там червона
зона? Однією з основних причин є приїзд Володимира
Зеленського в усім відомий гірськолижний курорт «Буковель», який часто пов’язують із Шевченком, котрий
активно вступив у передвиборчу кампанію (близький до
олігарха Коломойського Олександр Шевченко зараз балотується на довиборах у Верховну Раду, що мають відбутись 28 березня в Івано–Франківській області. — Ред.).
Так само це спричинило активізацію багатьох туристів,
зокрема з-за кордону. Всім відомо, що зараз новий штам
коронавірусу — так званий британський штам, який має
дуже важкі наслідки. Ми вимагаємо закриття «Буковеля»,
— наголосив депутат Київради, громадський активіст,
учасник війни проти Росії Олександр Погребиський.
В Євросолідарності також наголосили, що обмежувальні заходи чомусь не стосуються малого і середнього бізнесу цього курорту. n

«М

Зафіксовано світовий рекорд
за кількістю пам’ятників
Тарасу Шевченку
Його офіційно зареєструвало Міністерство
закордонних справ України
Василь КІТ

овідомляється, що в 44 країнах світу встановлено
99 пам’ятників Шевченку, ще 1068 — на території
нашої держави. Інформацію про їхню кількість дипломати ретельно збирали протягом року. Перевіряли її
посольства і державні обласні адміністрації.
«Ми хотіли зробити Тараса Григоровича Шевченка світовим рекордсменом і підкреслити, що Україна — там,
де ми живемо, розмовляємо нашою мовою, пам’ятаємо
нашу історію і сповідуємо наші цінності. Україна там, де
Шевченко. У наших серцях, у пам’ятниках як символ боротьби за права і свободу», — заявив міністр закордонних
справ Дмитро Кулеба. n

П

n Пряма мова

«

Олексій ДАНІЛОВ, секретар Ради національної
безпеки і оборони України, про мови:
На превеликий жаль, за 30 років ми не визначили уукраїнр
ську як первинну і фундаментальну мову нашої
незалежності. І за 30 років не звернули
и увагу
на англійську, яка має бути обов’язковою
вою
другою мовою в країні. Для того, щобб ми з
вами були убезпечені від тих атак Російської
ійської
Федерації, від яких сьогодні потерпаємо.
ємо. Я
ще раз звертаю увагу: знання англійської
ької є
запорукою незалежності нашої країни.
и.
Англійська мова має використовуватися з дитячого садка і школи… Її
треба вчити, її потрібно знати.

»
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n Суб’єктивний погляд

«Ніхто нікого не затягував у кабінку
й не змушував голосувати»
Голова Волинської облради Григорій Недопад про невиконання бюджету
на 30,8 мільйона, «совість» і видимість опозиції в обласному парламенті
Фото із сайту volyn.com.ua.

Олег КРИШТОФ

П

ід час пресконференції з нагоди 100 днів роботи на посаді голови облради пана Недопада прозвучало кілька недоречних
запитань, зокрема і від журналіста
«Волині», а також подяка Ігорю Палиці, що в нинішній політичній ситуації в області завжди похвально.
Щодо промахів представників медіа, то вперше ми схибили, коли поцікавилися, чому фірми, «пов’язані»
з депутатом облради від фракції «За
майбутнє» Володимиром Бондарем,
продають багатьом бюджетним організаціям тепло. Тобто встановлюють
котел, скажімо на дрова, і беруть за надану енергію кошти платників податків.
Раніше ці структури належали дружині
обранця. Нам здалося, що власника
змінили лише формально, щоб не виникало зайвих запитань у правоохоронців. Виявилося, ми помилилися.
— Я попросив би глибше підходити
до запитань, оскільки знаю, що Володимир Налькович Бондар уже як мінімум кілька років ніякого стосунку
до цього бізнесу не має. І після його
продажу чи передачі ніяких корупційних ризиків нема, — зазначив Григорій
Недопад.
Журналістів, які ставили недоречні
запитання, на зустрічі було небагато: крім кореспондента volyn.com.ua,
лише представники Громадського інтерактивного телебачення недостатньо розібралися в ситуації.
Наприклад, вони поцікавилися, чи
буде облрада економити тепер на дітях, припинивши фінансувати спортивну школу «Юний динамівець»? Пан
Недопад заявив, що на підростаючому

Григорій Недопад був єдиним кандидатом на пост голови облради.
За нього проголосували 60 депутатів із 61.

поколінні ніхто економити не збирається, але й грошей установа не отримає, бо ФСТ «Динамо» не хотіло передати приміщення ДЮСШ в обласну
комунальну власність.
— «Юний динамівець» ми переводимо під обласну дитячо-юнацьку
спортивну школу з напрямками, забираючи цих тренерів, але оптимізовуючи штат, що обслуговує… Ми просили
ФСТ передати приміщення, щоб була
змога здійснювати ремонт, всі ж бачили, в якому воно стані. Тому, думаю, тут
ситуація буде набагато позитивніша,
ніж ви себе налаштовуєте.
Про те, що це запитання недоречне, говорила навіть редакторка одного з місцевих сайтів: мовляв, усім буде
краще від того, що школа зникне.
Журналіст зауважив, що небагато
дітей із 177 вихованців ДЮСШ перейдуть в інші зали міста, щоб продовжити займатися спортом. Тим паче, що

це здебільшого молодь із небагатих сімей. «Це буде на совісті депутатів», —
підсумував кореспондент ГІТ.
— Давайте без «совісті», я до вас
ставлюся з повагою, тому, будь ласка,
тримайте себе в руках, — парирував
голова облради.
Кілька разів посадовця запитували
про рішення волинських обранців висловити недовіру голові облдержадміністрації Юрію Погуляйку. Зокрема, ми
поцікавилися, як так могло статися, що
керівник виконавчої гілки влади краю
потрапив у рейтинг ста найперспективніших політиків України? Можливо,
волинські депутати не розгледіли цю
перспективу?
— Про те, чи розгледіли, чи не розгледіли, ми не будемо під такою призмою дивитися. Невиконання бюджету — 30,8 мільйона, за цей показник
відповідає виконавча влада. Я розумію, що це не є особиста відповідаль-

ність голови облдержадміністрації,
але ті підрозділи, які мали б це забезпечити, мабуть, дали йому неправильну інформацію або недопрацювали.
А те, що відбулося в сесійній залі, —
ніхто нікого не затягував у кабінку й
не змушував голосувати. Ми дотрималися повної процедури. Проєкт
рішення про висловлювання недовіри був зареєстрований ще в липні
2020 року, — відповів Григорій Недопад. Він сказав, що не заперечує талантів пана Погуляйка й зазначив, що
зараз співпраця налагоджена.
На прохання оцінити роботу депутатського корпусу голова облради
розповів, що волинські обранці працюють злагоджено, фактично без політики.
— У сесійній залі має бути присутня
«видимість опозиції». Оскільки порозуміння у нас є з усіма партіями, але деякі політичні лозунги, позиції, думаю,
мають висловлюватися за трибуною
в облраді або з місця, — заявив керівник.
Про те, що в стінах волинського
парламенту — лише «видимість» опозиції, ми писали ще у репортажі з першої сесії цього скликання. Виявляється, цього ніхто і не приховує.
Під час пресконференції Григорій
Недопад анонсував приїзд до Луцька
Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, розповів, що інвестори не поспішають вкладати гроші в переробку
волинського сміття, запевнив, що видобувати і торгувати бурштином в області будуть прозоро. Про перспективи волинських шахт (а точніше їх відсутність) керівник представницького
органу краю сказав небагато: мовляв,
не наша компетенція, але звернення
до центральної влади ми направили.
Крім запитань, на зустрічі звучали
і слова вдячності. Голова обласної організації Національної спілки журналістів України Михайло Савчак не зміг
прийти на пресконференцію, але передав подяку Ігорю Палиці за те, що
той колись посприяв у розбудові бази
відпочинку медійників краю на Світязі.
Також пан Савчак цікавився, чи підтримуватиме обласна рада працівників
преси. Григорій Недопад сказав, що
якщо будуть гроші, то звичайно. n

Р Е К Л А М А

n Пряма мова
Руслан РЯБОШАПКА, колишній Генпрокурор, вважає, що
підозра Петру Порошенку, яку
підписала Генпрокурор Ірина
Венедіктова, є необґрунтованою (у справі про призначення
заступника керівника Служби
зовнішньої розвідки Сергія Семочка. — Ред.):

«»

У мене немає ніяких
д Порошенр
симпатій до
ка. Але я не підпизри проти
сав підозри
о вона була
нього, бо
нтованою.
необґрунтованою.
ова лояльВенедіктова
еленського
на до Зеленського
го
і не вміє говорити «ні».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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n Болить!
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Фото із сайту plus.obozrevatel.com.

Врізалися в трубу,
щоб зливати спирт
На Рівненщині завод незаконно виробляв близько
20 тисяч літрів трунку на добу
Олена МИТРОФАНОВА

одатківці встановили, що протягом 2019–
2020 років службові особи одного з підприємств
використовували надлишкові виробничі потужності для тіньового виготовлення етилу, який у подальшому реалізовували. Під час обшуків виявили у відділенні зливу готової продукції до встановлення електронного
лічильника врізану трубу з краном та шлангом, який виведено із приміщення, де безпосередньо здійснювався
необлікований забір рідини.
За офіційними даними, завод виробляє 20 000 літрів
спирту на добу, а під час проведення обшуку встановлено неофіційне збільшення потужностей до 40 000 літрів.
Із незаконного обігу вилучено понад 60 000 літрів
етилу на загальну орієнтовну суму понад 12 мільйонів
гривень, а також — чорнові записи, журнали в’їзду-виїзду автотранспорту, журнал обліку виготовленого спирту
та первинну документацію. n

П

Мама відійшла лише на кілька хвилин, а коли повернулася, синочок вже не дихав.

Кіт убив 4-місячне немовля
8 березня о 15.19 в Острозі на лінію «103» надійшов виклик про те,
що порятунку потребувала маленька дитина
Ірина ПАСІЧНИК

ригада місцевої підстанції екстреної медичної
допомоги прибула на виклик за 7 хвилин. Вони побачили, що тато робить хлопчику
масаж серця, але 4-місячний
пацієнт уже був без ознак
життя. Не дали результату й
реанімаційні заходи лікарів.
За наполяганням батьків, малюка все ж транспортували
до Острозької центральної
районної лікарні. Там констатували біологічну смерть
дитини. Відповідно до медичного свідоцтва це сталося
внаслідок механічної асфіксії
шляхом закриття дихальних
шляхів домашньою твариною.
Про подію повідомлено

Б

поліцейським. За цим фактом
відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України
(умисне вбивство малолітньої
дитини з відміткою «нещасний
випадок»).

просто
« Тварина
хотіла зігрітися
або відчула запах
молока.

»

Правоохоронці встановили, що хлопчик спав у візку
на подвір’ї під постійним наглядом 36-річної матері. Вона
на кілька хвилин відлучилася
до хати, а коли повернула-

n Отакої!

n Шок!
Фото із сайту nur.akamaized.net.

Посадовець
ДСНС вів
бухгалтерію
хабарів
Службовець розписував, коли і від
кого одержав чи мав одержати
несанкціоновані виплати
Мирослава КОЗЮПА

Рівному затримали начальника
обласного управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ
ДСНС. За даними слідства, посадовець
вимагав від підприємця хабар у розмірі
10 тисяч гривень, аби не вживати проти
нього заходів адміністративно-правового характеру, сприяти у видачі дозвільних документів у сфері протипожежної безпеки та безперешкодному
веденню господарської діяльності.
Під час обшуку у службовця знайшли чорнові записи, в яких він нотував
усіх, від кого брав хабарі та планував
ще отримати. Зокрема, за березень
цього року було передбачено стягнути неправомірну вигоду із 31 особи. За 4 дні березня він уже одержав 35,5 тисячі гривень від 28 осіб.
Ще 4 людей мали передати 3 тисячі
гривень. Проводяться слідчі дії, вирішується питання про повідомлення
посадовцю про підозру. n

У

ся — виявила у дитини на обличчі домашнього кота. Жінка
швидко його зігнала, але немовля вже не дихало.
За словами сусідів, сім’я —
хороша, а малюка дуже любили. Подружжя ще має трьох
старших дітей.
Ветлікар Олександр Соколюк пояснює, що коли з’являється дитина у сім’ї, то деякі
чотирилапі улюбленці можуть
почати ревнувати. «Сумніваюся, що кіт цілеспрямовано
прийшов задушити, — каже
він. — Тварина просто хотіла
зігрітися або відчула запах
молока». Тому спеціалісти
радять після народження малюка на деякий час відселяти
чотирилапих улюбленців до
родичів. n

Течія віднесла дерев’яний міст
за 15 кілометрів від села
Тож мешканцям Кам’яного-Случанського
на Сарненщині доведеться добиратись до іншого
берега Случа в об’їзд, а це у кілька разів довше
Мирослава СЛИВА

ією переправою місцеві жителі їздили на автобілях і тракторах до паїв, а також до трьох сусідніх
сіл. Напряму це було близько п’яти кілометрів,
в об’їзд — до 30. Коли морози скували річку, люди намагались розбити льодяні брили, які тиснули на дерев’яний
міст. Однак це не допомогло. Течія віднесла переправу
майже за 15 кілометрів. Її знайшли серед криги біля села
Немовичі. Староста Кам’яного-Случанського Галина Петровчук розповіла, що тепер думатимуть, як доставити розтрощену конструкцію назад. А ще планує знайти
можливість, аби встановити замість дерев’яних бетонні
опори, щоб більше міст «не втікав». n

Ц

Жінка поранилася на власному
подвір’ї і впала у клінічну смерть
Приїхавши на виклик, медики побачили на землі
велику кількість крові
Ірина ПАСІЧНИК

55Педагог вимагав інтимні фото дівчинки.

Учитель танців
розбещував
10-річну ученицю
Мешканець Здолбунова звернувся
до поліції із заявою,
що 22-літній викладач вчиняв розпусні дії
стосовно його доньки
Ірина ПАСІЧНИК

річна мешканка села Весняне на Кореччині,
пораючись по господарству, впала та травмувала варикозний розширений вузол. Унаслідок цього у потерпілої розпочалася кровотеча і вона
втратила свідомість. Жінку непритомною знайшов її чоловік, який відразу перев’язав ногу підручними матеріалами
і викликав швидку допомогу. Медикам повідомив, що дружина була без ознак життя. У стані клінічної смерті потерпілу госпіталізували до Корецької центральної районної
лікарні. На жаль, незважаючи на всі зусилля медиків, жінку
не вдалося врятувати, ввечері вона померла. n

На території школи знайшли
гранату
Директор одного з рівненських навчальних
закладів викликав рятувальників через підозрілий
предмет
Ірина ПАСІЧНИК

З

кінця січня до середини лютого 2021 року
молодий чоловік надсилав на телефон
своєї учениці оголений статевий орган
та вимагав від дівчинки її інтимні фотографії.
«Ми вилучили його техніку, досліджуються всі обставини, призначені експертизи, після проведених слідчих дій оголосимо про підозру і візьмемо під варту.
Це викладач танців дівчинки», — розповів
заступник начальника ГУНП у Рівненській
області Олександр Панасюк. n

а місці події слідчо-оперативна група виявила
боєприпас поблизу паркана. За результатами огляду спеціалістами вибухотехнічної служби ГУНП
стало відомо, що це граната «Ф1» із запалом. Рятувальники привели її у безпечний стан та вилучили, щоб у рамках кримінального провадження скерувати на експертизу. Походження боєприпасу поліцейські встановлюють.
Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. n

Н
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Поїзд відрізав голову чоловікові
Загиблий помер ще до приїзду «швидкої»
Тетяна МЕЛЬНИК

рагедія сталася 8 березня по обіді на залізничній
колії між вулицями Ківерцівська та Лідавська. Про
те, що під вантажний потяг кинувся невідомий,
у поліцію повідомив черговий на станції. Внаслідок удару
чоловік отримав травми, несумісні із життям.
Як повідомили в ГУНП у Волинській області, на місце
одразу виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що загиблий — 42-річний лучанин. За фактом самогубства розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовують. n

Т

Вдосвіта 8 березня
рятувальники
вивели
рятувальники вивели
на вулицю 10 лучан
Горіла одна з квартир чотириповерхового будинку
на проспекті Волі
Тетяна МЕЛЬНИК

ро пожежу на 101 повідомили о 5-й ранку. А вже
через 11 хвилин до місця виклику прибув перший
екіпаж працівників ДСНС. Палаючу оселю гасили підрозділи 25-ї та 1-ї пожежно-рятувальних частин
міста Луцька. Загорілася квартира на четвертому поверсі. Зважаючи на ризик перекидання вогню на сусідні
помешкання та щільне задимлення, вогнеборці евакуювали 10 мешканців квартир цього поверху.
О 05:17 рятувальники локалізували пожежу,
а о 05:24 — ліквідували. Завдяки оперативним діям бійців ДСНС пожежа не розповсюдилася. Вогонь знищив
вікно, пошкодив внутрішнє оздоблення стін, меблі і хатні
речі. Ймовірно, загоряння сталося внаслідок короткого
замикання електромережі. n

П

Чоловічий перукар із Луцька
«розвернув крісло» тренерки
«Голосу країни»
Наш земляк Роман Вознюк став учасником
популярного співочого шоу, яке транслюється
на каналі «1+1»
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

лопець працює барбером, але все життя мріяв
бути музикантом. Каже, прийшов на «Голос країни», щоб знайти своїх слухачів та довести собі, що
музика — це його покликання.
Роман заспівав пісню британського співака Тома
Одела «Another love». З перших секунд композиції волинянин зачарував Тіну Кароль та Дмитра Монатіка. Врешті
Роман Вознюк «розвернув крісло» і поповнив команду
Надії Дорофєєвої, яка повністю укомплектувала групу
своїх підопічних.
n

Х

НОВИНИ НАДСТИР’Я

www.volyn.com.ua

n Браво!

Мешканці багатоповерхівок
подякували жінці, яка рятувала
їхні двори від заметів
У Луцьку жителі
мікрорайону ЛПЗ
вшанували робітницю
ЖКП №2 Оксану
Шеремету (на фото), яка
працює двірником. Під
час недавніх сильних
снігопадів вона старанно
виконувала свої
обов’язки

кож живе у тому
дворі.
Двірничка
Оксана Шеремета прибирає майже
чотири тисячі
квадратних

Тетяна
яна МЕЛЬНИК

рочисту подяку підписали
38 мешканців двору з будинків
ків на бульварі Дружби
одів 8, 8-А,
народів
10, 12. Ініціатива
а відзначити
и жінку за
її нелегку
елегку і
добросовісросовісну працю належить Наталії
Н
ії
Пані Оксана каже, що завдяки своїй роботі
Гуркіній, яка тавона завжди у формі.

У

Фото із сайту suspilne.media.
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метрів прибудинкової териточоти
рії чотирьох
багатоповерхівок.
Луць ЖКП №2 працевлаУ Луцьке
штувал
штувалася
пів року тому. Під
сні
час снігопадів
виходила розчищати доріжки по 3–4 рази
день
на день.
До роботи в житлово-комунал
мунальному
підприємстві
Ок
пані Оксана
18 літ працювала
двірнич
двірничкою
на одному з луцьри
ких ринків.
Про свою роботу
к
жінка каже
так: «Вдосконалити нічого
нічог не вдасться, нічим не
заміни нашу лопату і віника.
заміниш
А чим подобається – я тут на
свіжом повітрі, не ходжу на
свіжому
фітнес,
фітнес не треба грошей платити».
тити»
Керівниця
Луцького
К
ЖКП
ЖК №2 Ольга Дворська
розповіла,
що у них праро
цює
цю 15 двірників. Після
нагородження
Оксани
на
Шеремети мешканці інших
Шер
будинків також почали дякубудин
вати своїм прибиральникам
за роботу. n

n Ну і скільки можна!

Горохівчанин переказав
56 тисяч гривень «сєпару» із «ЛНР»
Фото із сайту rbc.ua.

Шахрай представився
працівником служби
безпеки одного з банків
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

нями дурисвітам дав
себе ошукати 45-річний
житель Смоляви, що
на Горохівщині. Чоловік повірив злочинцеві, який по телефону відрекомендувався
працівником служби безпеки
одного з банків, запевнивши, що його картку потрібно
негайно заблокувати, а гроші
переказати на іншу.
Усі умови довірливий
клієнт виконав бездоганно, а щойно своїми руками
«спровадив» на вказаний номер нової карткової скарб-
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Не ведіться на солодкі слова пройдисвітів.

нички 56600 гривень, «банкір» опинився поза зоною
досяжності.
Відомо лише, що гроші
волинянина ошуканець зняв
на Луганщині — на тимчасово
окупованій території.

Інформацію про це шахрайство горохівські правоохоронці внесли до Єдиного
реєстру досудових розслідувань. Притім попереджають:
пройдисвіти шукають чергового довірливого. n

n Офіційно

Жителя Цумані, який
до смерті забив чоловіка,
запроторили за ґрати

У Луцьку пропонують запровадити спецквиток
для пасажирів, які платять готівкою

Згідно з вироком суду, волинянин 8 років
та 6 місяців відбуватиме покарання у місцях
позбавлення волі

Тетяна МЕЛЬНИК

Наталка МУРАХЕВИЧ

Прокурори Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 42-літнім
мешканцем селища Цумань Луцького району 35-річному знайомому тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть.
Попри те, що обвинувачений не визнавав своєї вини у скоєному, слідство довело, що у ніч на 15 жовтня 2019 року у Цумані нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив
потерпілого й до ранку той помер від отриманих травм. n

Він має коштувати вдвічі дорожче
а засіданні виконкому Луцької міськради
3 березня начальник управління транспорту
та зв’язку Володимир Степанов розповів, що луцькі
перевізники продовжують
не виконувати умов договорів, зокрема водії далі
беруть готівку, а підприємці
не вживають жодних заходів
задля зменшення обігу паперових грошей у маршрутках. За його словами, винні

Н

у тому і керманичі, і пасажири, бо одні дають — інші беруть.
Підприємцям влада дорікає, що вони не створили
контролю за водіями, хоч
у звітах вказали протилежне.
Відтак в управлінні вирішили
укласти договори з підприємством електротранспорту,
чиї контролери перевірятимуть тепер маршрутки.
Як розповів Володимир
Степанов, уже є результати —
станом на 2 березня валіда-

цію в маршрутках здійснили
понад 109 тисяч пасажирів,
тоді як на початку лютого —
87 000. Аби вирішити проблему готівки в автобусах,
член виконкому Олександр
Серватович ініціював випуск
спеціального квитка для людей, які бажають розраховуватися за проїзд банкнотами,
запровадивши за нього вдвічі більшу ціну. Поки що члени
виконкому за такі нововведення не проголосували, але
взяли до уваги. n
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n Обличчя професії

«З дитинства були
перекладачами батьків»
На обліку у Волинській
обласній організації
Українського
товариства глухих
понад 1800 людей.
Спілкуватися зі світом
їм допомагають
сурдоперекладачі.
Про свою роботу
розповідають
працівниці Луцького
будинку культури УТОГ
Лілія Кузьмич та
Любов Гнідець

Фото з архіву Волинської обласної організації Українського товариства глухих.

Євгенія СОМОВА

У СВІТІ ГЛУХИХ —
ВІД НАРОДЖЕННЯ

— У Луцьку нас, перекладачів-дактилологів, які
мають державний дозвіл,
троє, — розпочала розмову
Любов Гнідець. — Я, Ліля
Кузьмич та Ірина Мироненко. Жестова мова для тих,
хто чує, не зрозуміла, а для
нас вона звична. Опанували
її ще в дитинстві, бо ж виросли у сім’ях глухих. Тому
коли накопичили словниковий запас, достатній для побутового спілкування, стали
перекладачами для батьків.
Ходили з ними в магазини,
лікарні, аптеки…
Лілія Кузьмич: — У моїх
батьків глухота не вроджена. Обоє народилися здоровими. Корективи внесло
життя. Мама у півтора року
мала необережність упасти
з печі, а мачуха не звернула
увагу, що в дитини з’явилися проблеми зі слухом.
Дідусь, мамин тато, був
висланий у Сибір. Коли
повернувся, їй уже було
14. Тож лікування нічого
не дало. У тата теж подібна
історія. Маленьким із братом, розповідала бабуся,
бешкетував. Залізли на піч,
де сушилося зерно, борюкалися. А через деякий час
почав скаржитися, що болить вухо. Коли звернулися
до медиків, було запізно
лікувати. Зернина, яка потрапила у вухо, загнилася.
Тато практично втратив
слух. Апарат не хотів носити. Тому коли дивився свої
улюблені спортивні телепередачі, я йому завжди перекладала жестовою мовою,
а він мене вчив нових слів…
«ЗАРАЗ
ЦЕ НАЗИВАЮТЬ
БУЛІНГОМ»

— Чуючим дітям із сімей глухих, певне, важко
увійти у світ звуків, навчитися розмовляти?
Лілія Кузьмич: —
У перший рік життя у нас виникали проблеми зі зв’язним мовленням. Батьки ж
не могли навчити. Перше
своє слово я сказала жестовою мовою, а коли зіп’ялася
на ноги, возили до родичів
у село. Говорити я вчилася
у них. А потім пішла у дитсадок, російськомовний.
Мама віддала туди, де брали. І дуже тішилася, що
я розмовляю. Але приїхала

Лілія Кузьмич (на фото у центрі) і Люба Гнідець (праворуч)
вважають, що розмовну жестову мову не можна втиснути в жодні
сервіси, додатки.

тітка зі Львова і жахнулася:
«Вона ж у тебе говорить російською!». Тому українську
вчила вже у школі. У перший
клас пішла в 14-ту.
Л ю б о в Гн і д е ц ь : —
Мене також відвозили
у село до рідних. Багато дав
для розвитку мови і дитсадок, спілкування з дітьми.
— Як до вас, дітей
із нечуючих родин, ставилися однолітки?
Л.Г: — Суспільство,
на жаль, ще не толерант-

нерідко
« Нас
ображали, називали
то німими,
то глухими.
У дворі не хотіли
дружити. Я плакала,
не розуміла: чому?
Яка ж я німа, коли
розмовляю?

»

не до людей із вадами
здоров’я, їхніх дітей. Нас
нерідко ображали, називали то німими, то глухими.
У дворі не хотіли дружити.
Я плакала, не розуміла:
чому? Яка ж я німа, коли
розмовляю?
Л.К: — Діти не усвідомлювали, що нам боляче, коли нас обзивали,
не сприймали нас, наших
батьків такими, якими ми
є. Зараз це називають булінгом і всіляко борються
з таким явищем. А тоді намагалися не помічати. Хоча
й досі, на жаль, можна почути: пішла глухоніма. Нема
такого слова! Краще казати: людина з порушенням
слуху або ж глуха, нечуюча.
Л.Г: — Толерантності,
поваги до тих, хто має вади
здоров’я, нам ще треба
вчитися. Щоб налагодити
порозуміння між суспіль-

ством і тими, хто не чує,
ми постійно організовуємо
навчальні проєкти. Вчимо
жестової мови соціальних
працівників, поліцейських.
— Чи важко опанувати
нею?
Л.К: — До мене звертається багато людей із проханням допомогти освоїти
мову жестів. Зокрема ті,
кому по роботі доводиться спілкуватися із людьми
з вадами слуху, хочуть розуміти їх. Але я завжди запитую, чи є хтось поряд із тих,
з ким би могли розмовляти
нею, бо коли немає, то мову
жестів не вивчиш. Вона має
власні правила, треба бути
готовими до іншої побудови речень. І якщо починати
вчити її з нуля, то це досить
важко, не все будеш розуміти зі сказаного.
«МИ ПРОЖИВАЄМО
ЇХНЄ ЖИТТЯ, ЇХНІ
ЕМОЦІЇ»

— Де готують перекладачів?
Л.К: — У системі УТОГ.
Організація має ліцензію
Міністерства освіти і науки, проводить 4-місячні
курси з підготовки перекладачів жестової мови.
Після них видає сертифікат державного зразка. Раніше через кожні
3 роки ми їздили на курси
підвищення кваліфікації.
Тепер добилися, щоб ті,
котрі працюють у системі
УТОГ, проходили їх через
5 літ. Першу і вищу категорії перекладачі підтверджують у Києві, а нижчі —
на місцевому рівні. Ми
з Любою Сильвестрівною
маємо вищу. Вона отримала її раніше, а я — торік. Працюю перекладачем-дактилологом з
2004-го. Мене запросила
на цю посаду голова об-

ласної організації УТОГ
Галина Сопронюк, знаючи, що я на побутовому
рівні готова спілкуватися із нечуючими. Пішла
на курси, де отримала
документ, що можу працювати, і відразу першу
категорію.
Л.Г: — А я посвідчення
перекладача-дактилолога
отримала у 1995 році. Нині
працюю за фахом, директором будинку культури,
бо ж закінчила Рівненський
інститут культури, і водночас перекладаю нечуючим.
— Бачила, як ви
і пані Ліля розмовляли
із людьми, які мають
вади слуху, намагалися вирішити їхні життєві
проблеми, заспокоювали. Ви для них — наче
психологи…
Л.Г: — Перекладаючи,
ми проживаємо їхнє життя, пропускаємо крізь себе
їхні емоції. Працюємо ж
і на похоронах, і на весіллях. Ходимо з ними
до ЦНАПу, лікарні… Часом
супроводжуємо до поліклініки, а там — черга. Ніхто
не хоче пропускати. Я б
зачекала, але затримаюся — наступний нечуючий
не встигне до суду, Пенсійного фонду чи департаменту соцполітики.
— Часто бачу вас
на екрані телевізора,
поруч із ведучими програм.
Л.К: — Я позаштатний
працівник Волинської філії
Національної телекомпанії України, роблю сурдопереклад новин, передач.
Тривалий час працювала
там і Любов Сильвестрівна. Для нас обох пам’ятним був перший вихід
в ефір. 6 лютого 2008 року
ми прийшли на генеральну
репетицію. Мене посадили
за стіл, а вона заховалася.
Коли закінчилися новини,
вилазить і каже: «Не знаю,
як ти, а я вся спітніла від
хвилювання». «Ти ж нічого
не робила?» — дивуюся.
А вона: «Як не робила?
Я під столом повторювала все те, що й ти, весь
інформаційний потік, усі
новини передавала жестами». Спершу було складно
встигати за диктором, перекладати в такому ж ритмотемпі, як і він.
— У будинку культури
двері не закриваються
і під час коронавірусного
карантину.
Л . Г: — П р а ц ю є м о ,
правда, не так, як до цього. Змушені відмовитися від ряду культмасових
заходів. Але щочетверга
проводимо інформаційні години, розповідаємо
людям, що відбувається
в Україні, світі. Стільці розставляємо так, щоб сиділи
далеко один від одного,
дотримувалися соціальної дистанції. Допомагаємо вирішувати проблеми
тим, хто не чує. «Дитяча місія. Україна» виділила нам
100 продуктових наборів,
організували роздачу. Лежачим доставили додому.
А завершиться карантин,
повернемося до звичного
режиму роботи. Люди ж
хочуть спілкуватися, по-
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«Б’є —
— значить
значить
сяде!»: активістки
сяде!»:
вимагали
справедливих вироків
для кривдників жінок
8 березня у Луцьку
відбулася акція «Марш
проти насильства»
Леонід ОЛІЙНИК

ебайдужі волиняни
та волинянки пройшли
з плакатами від міського суду до слідчого ізолятора
в обласному центрі. Проміжною зупинкою став Театральний майдан, а точніше підніжжя
пам’ятника Лесі Українці. Учасники заходу закликали правоохоронців та суддів не закривати очі на домашнє насилля
й справедливо карати кривдників. Люди тримали в руках
аркуші з написами: «Б’є — значить сяде! Не мовчи! Говори!»,
«Зупини насильство, дзвони
на 102!», «Вимагаємо справедливих вироків!» та інші.
Співорганізаторка акції,
очільниця Волинського пресклубу Богдана Стельмах закликала громадськість не забувати
основне значення 8 Березня.
— У суспільстві ця дата традиційно сприймається як День
весни і краси, але такою вона
стала у 1965 році, коли у Радянському Союзі вирішили, що всі
проблеми жінок уже врегульовані. Насправді ми досі зіштовхуємося з дискримінацією у різних
сферах, а насильство є однією
з найбільших проблем сучасної
України, — заявила активістка. n

Н

18-річний злодій
украв на чужому
украв
полі 250 кілограмів
кукурудзи
Молодика викрили
по гарячих слідах
Тетяна МЕЛЬНИК

о поліції звернулися
представники товариства
з обмеженою відповідальністю та повідомили, що з орендованого поля поблизу села
Марковичі на Горохівщині вкрали 253 кілограми кукурудзи.
Співробітники сектору кримінальної поліції здійснили
низку оперативно-розшукових
заходів. По гарячих слідах вони
встановили, що крадіжку скоїв
18-річний житель району. Качани зловмисник вивозив із поля
машиною.
Крадене вилучили та повернули власникам.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф
від 17 до 51 тисячі гривень, або
громадські роботи на строк від
вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або
арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі до п’яти
років. n
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n Репортаж із глибинки

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Уже цьогоріч
на Камінь-Каширщині
упіймали шістьох браконьєрів
Те, що лісові мешканці під пильною
охороною, сприяє збільшенню їх кількості
Тетяна ПРИХОДЬКО

«Маневицьке лісове господарство»
вирішило поспостерігати за життям лісової фауни та її популяцією за допомогою прихованих фотокамер із
датчиком руху. Такий фотомоніторинг із застосуванням двох відеопристроїв, за інформацією господарства, здійснюється на території
Галузійського лісництва. А мешкають тут кабани, козулі, зайці, лисиці й інші дикі тварини.
Тим часом на території мисливських угідь,
що розташовані у Клітицькому лісництві ДП
«Камінь–Каширське лісове господарство», козулі дуже часто потрапляють людям на очі. За
словами районного мисливствознавця Анатолія Монця, останніми роками їхня популяція тут
значно зросла. Тваринам намагаються створити якомога сприятливіші умови для життя. Торік,
наприклад, на козуль в угіддях навіть не проводили полювання, хоч і мали дозвіл на відстріл
5 особин. Пильно стережуть лісових мешканців від браконьєрів. Цього року лісова охорона спіймала уже шістьох осіб, які здійснювали
незаконне добування диких тварин. А загалом
у мисливських угіддях ДП «Камінь–Каширське
лісове господарство» на території Клітицького
та Добренського лісництв на площі 11,733 тисячі гектарів живе 108 козуль, 37 диких кабанів,
2 лосі, 60 зайців, до 20 лисиць. n

ДП

«Відкосив» від армії –
і постав перед судом
Мешканець Камінь–Каширщини, будучи
придатним для строкової служби, не
з’явився у встановлені терміни до
військкомату
Мирослава СЛИВА

жовтня 2020 року молодий чоловік отримав повістку. Його було зараховано у
склад команди № 2767. Але, не маючи
підстав для надання відстрочки або звільнення від проходження служби, він без поважних
причин не прибув до місця, вказаного в документі.
Під час досудового розслідування, йдеться у реєстрі судових рішень, волинянин не заперечував, що порушив закон, та уклав угоду
про визнання вини. Суд призначив йому покарання у вигляді обмеження волі строком на
2 роки зі звільненням на підставі ст. ст. 75, 76
Кримінального кодексу України від відбування
зазначеного покарання з іспитовим строком
— 1 рік. n
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Школярі обідають
уже не всухом’ятку
Управління соціального захисту
населення Камінь–Каширської районної
державної адміністрації провело
тендерну закупівлю «Кейтерингові
послуги» (послуги з харчування
дітей, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, у навчальних
закладах, розташованих на територіях
радіоактивного забруднення Камінь–
Каширського району)
Олена ВОЛИНЕЦЬ

ещодавно відбувся аукціон, за результатами якого переможцем стала фірма
ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА». Як повідомив у
телефонній розмові начальник управління соціального захисту населення Камінь–Каширської
РДА Максим Демидюк, минулого вівторка було
укладено договір між управлінням та ТОВ «РАМЕДАС УКРАЇНА» і розпочалося харчування у
школах Камінь–Каширського району, крім 9–и.
Йдеться про 8 навчальних закладів Маневиччини та 1– Любешівщини, де вода поки що не
відповідає нормам. n

Н

Віктор Бурдак (справа) та Ігор Бартошик вважають, що причиною
підтоплення полів є і переповнений магістральний канал.

Воду з льоху доводиться відкачувати
у колодязь.

У Седлищі на Любешівщині люди
потерпають від підтоплення
Поля за селом перетворилися на суцільні
озера — хоч рибу запускай. Особливо
переймаються господарі, які посіяли на
зиму зернові. У воді пшениця спариться й
пропаде — з того, що залишиться зверху,
доброго врожаю марно чекати
Катерина ЗУБЧУК

ьогорічна зима, яка була щедріша на сніги,
порівняно з попередніми, підвищила ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із підтопленням населених пунктів та
сільськогосподарських угідь. У Камінь–Каширському районі під загрозою весняної повені 12 сіл —
Зарудчі, Заріка, Хоцунь, Цир, Седлище, Бучин, Велика Глуша, Мала Глуша, Видерта, Хотешів, Бузаки,
Ворокомле. В основному, судячи з цього переліку,
це населені пункти колишнього Любешівського району, де протікають річки Прип’ять і Стохід. Зокрема щодо села Седлище староста старостинського
округу Людмила Ланевич, у якої ми поцікавилися
ситуацією, сказала, що в самому селі поки що великої біди нема — хіба з льохів людям доводиться
відкачувати воду. А ось поля в багатьох місцях підтоплені.
А вже седлищенці Віктор Бурдак та Ігор Бартошик — якраз ті, чиї посіви опинилися під водою — і
розказали, й показали те, чим сьогодні переймаються вони й інші односельці. Ми їдемо за село, де
колись були колгоспні поля, а тепер господарюють
власники паїв.

Ц

магістральний канал, куди
« Якби
збігається вода з бокових «стріл»,
був у задовільному стані, то критичної
ситуації можна було б уникнути.

»

— Седлище знаходиться в низині, — каже Віктор Бурдак. — Неподалік від його крайніх хат
протікає Стохід. Але від річки принаймні нинішньої
весни поки що загроза невелика. Інша справа тут
на меліорованих свого часу землях.
Польовий шлях, що проліг вздовж магістрального каналу, непросто дається навіть потужному
й надійному на бездоріжжі редакційному автомобілю. Особливо, коли повертаємо вбік і їдемо понад невеличкою, зарослою чагарником, боковою
канавою, вздовж якої ями, що утворилися на місці
загат, змайстрованих бобрами. Власне, незадовільний стан бокових канав, які мають стягувати
воду з полів у магістральний канал, і є, як вважають
наші попутники, причиною підтоплення полів.
— Канави давно потребують очистки. Якби
пройшовся по них екскаватор, то вони стягували
б воду. І колись, ще за колгоспу, як меліоративна
система працювала добре, то тут було сухо. А тепер он що маємо, — говорив Віктор Бурдак, коли
ми вже прибули на місце й зупинилися, аби побачити поле, на якому стоїть вода. — Нелегка праця
— обробити, засіяти. А яка буде віддача? Дякувати
Богу, ми не без хліба. Але прикро, коли підрахуєш
затрати й бачиш, що твої старання марні.
Чоловіки пригадали, як торік дощового червня
картоплю, що вже цвіла, люди рятували. І владу
місцеву просили про допомогу, і самі відкачували

Ось такі в селі березневі пейзажі: до хат вода поки
що не дійшла.

воду, аби восени хоч сякий–такий врожай зібрати.
Причиною підтоплення, на їх думку, є не лише те,
що бокові канави позаростали й не виконують свого призначення.
— Якби магістральний канал, куди збігається
вода з бокових «стріл», був у задовільному стані,
то критичної ситуації можна було б уникнути, —
розмірковував Віктор Бурдак, коли ми зупинилися
біля вщерть заповненого каналу, схожого нинішньої весняної пори на річку. — В ідеалі насоси мали
б справно перекачувати воду у Стохід. Кажуть, що
вони працюють, але, мабуть, не на повну потужність чи не достатня їх кількість, оскільки вода, як
бачите, ось–ось перетече через польову дорогу, й
тоді поле буде ще більш підтоплене.
Аби побачити, як люди борються з водою у самому Седлищі, ми побували на одному з обійсть на
краю села. Господиня Валентина Бурдак зустріла
нас на подвір’ї. Дрова жінка якраз складала. А заодно слідкувала за роботою насоса, який відкачував воду із льоху. Валентина Іванівна, виявляється,
— седлищенська невістка: привіз її чоловік із Підмосков’я, куди їздив на заробітки.
– 38 років я вже тут, — розповідала вона. — Як
тільки зробили меліорацію, то добре було — поля
не замокали. І біля хати було сухіше. А потім сталось
так, що закопали якось на зиму картоплю в скопцях,
а вона вся погнила, коли весною підтопило.
І знову мова про те, що зараз бокові канави позаростали, а то й «самі люди позасипали їх сміттям». А через це й не виконують вони вже свого
призначення.
… За прогнозом метеорологів, у північних районах Волині можливе затоплення заплавних територій і присадибних ділянок. У працівників підрозділів управління ДСНС України у Волинській області
нині гаряча пора. У кінці лютого — з перших днів
березня почалися роботи, пов’язані з відкачуванням талої води з окремих приватних домоволодінь,
розташованих на низинній місцевості. 1 березня
рятувальники працювали у селі Зарудчі на Любешівщині. n
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Шок: народила – і з’їла... частину себе
Фото із сайту nashamama.com
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Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж останнього
часу редакторр відділу
дд у
інформації
ції
«Газети
Волинь»
Мирослава
ва
КОЗЮПА
А

плацентофагії (так
« Прихильниці
називається така екстремальна дієта)
вважають, що будуть здоровішими,
щасливішими і красивішими,
й думають, якщо це роблять тварини,
то можна і людям.

»

… ЩО ЛОПАТА —
ЦЕ ЗОВСІМ НЕ СОРОМНО!

Зима цьогорічна подивувала заметами. І поки любителі цієї пори тішилися, мешканцям сіл, які по кілька днів
залишалися ізольованими
від світу, водіям, двірникам,
а часто і простим перехожим
бувало нелегко. Бо щоб вийти
з маршрутки чи пересуватися тротуаром, потрібно було
мати із собою лопату.
А в одному з луцьких дворів відбувся інцидент: чоловік
розчистив місце для автомобіля дружини, яка пізно повертається з роботи. Інший, приїхавши додому, поставив туди
свою автівку, «бо ж територія
не приватна». Той, хто чистив,
узяв і закидав снігом машину
сусіда, мовляв, «просто повернув усе, як було». Мешканці будинку розділилися в
поглядах на ситуацію: частина
визнала правоту одного сусіда, інші — другого. Усі зверталися до совісті і закликали
одне одного «бути людьми».
Наступного дня пристрасті
трохи вляглися і жителі будинку вирішили вчинити «по–людськи»: усі гуртом узялися за
лопати. Робота закипіла. На
допомогу вийшли навіть діти.
На суперечки і пошуки «крайніх» не було часу. Двір будинку
вичистили до асфальту. Учорашні опоненти потисли один
одному руки, і нині згадують
ситуацію з усмішкою.
Одного ранку, прямуючи на
роботу, побачила на Театральному майдані Луцька жінку–
комунальницю, яка стояла,
обіпершись на руків’я лопати.
«Вже рук не чую», — каже чи то

Плацента захищає майбутнього малюка, а, виконавши свою функцію, може стати навіть небезпечною.

до перехожих, чи то сама до
себе. І дивлячись на купу наваленого снігу, не просто розумію її втому — руки хочеться
цілувати цій трудівниці, бо ж
яка то важка праця — боротися зі стихією! А от на сусідній
Рівненщині фельдшер Степан
Вознюк ніс 47–річного пацієнта на спині 2 кілометри через
замети, бо техніка не справлялася з розчищенням дороги. І
героїчних випадків боротьби
з наслідками негоди цьогоріч
було безліч.
Бралися чистити сніг на
вулицях і мери волинських
міст — як і львівський очільник Андрій Садовий. Він чи не
першим в Україні взяв у руки
шуфлю і показав приклад, хоч
луцький колега Ігор Поліщук
його розкритикував, бо «кидати сніг біля міськради — це не
робота міського голови». Не
погодився з позицією обласного мера градоначальник
Ковеля Ігор Чайка. «В екстремальних ситуаціях і хірург стає
медсестрою, і медсестра —
хірургом. Не жалкую ні хвилини, що вийшов сам і закликав
людей. Це було моє рішення.
Зате я чітко побачив, що не
можна безпечно чекати милості від природи. І для мене мер,
який вийшов з лопатою, — от
ну зовсім не соромно. Гірше,

n Рекорд

Зірвано найбільший
джекпот в історії України!
Невідомий щасливчик виграв 33 мільйони гривень
Раїса ІВАНЮК

еймовірно пощастило
ло
аонлайн–гравцю «Украої
їнської національної
й
лотереї». Він виграв найбільший
джекпот України — 33 032 000 гривень», — зазначається у повідомленні «УНЛ». Щасливчик придбав багатотиражний білет «Супер Лото» зранку
4 березня на шість полів і п’ять розіграшів поспіль. Лототрон у
2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. І ці числа повністю збіглися
з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великі гроші!
Зазначимо, що лотерейні виграші в Україні обкладаються
податком — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Тобто переможцю доведеться заплатити майже 6,5 млн гривень податку, й
у підсумку він отримає майже 26,6 мільйона гривень. n

«Н

якщо не зробити висновків із
такої ситуації».
… ВОДІЄМ, ЯКИЙ ДБАЄ
ПРО ОСВІЧЕНІСТЬ НАЦІЇ
НЕ МЕНШЕ, НІЖ МІНІСТР

Чоловіка з доброю
усмішкою та характерними
козацькими вусами за кермом 33–ї маршрутки в Херсоні
Сергія Масляника впізнає віднедавна вся Україна. Він став
відомим, бо возить школярів–відмінників безкоштовно.
Переконати водія в успішності
дуже просто — достатньо показати щоденник з оцінками
від 10 до 12 балів. Завдяки
цьому учні можуть зекономити на власні потреби кілька
гривень.
Щоб мотивувати дітей, дехто з батьків платить дітям за
хороші оцінки. Цього не радять
робити психологи, бо обов’язок школярів — отримувати
знання, а не гроші. Та й весь
час фінансово «стимулювати»
інтерес до навчання не вийде,
а від здобутої освіти залежить
і матеріальний достаток, і досягнення в майбутньому. Брати відповідальність за навчання та оцінки повинні діти самі,
а не їхні старші родичі. Тому
стороннє заохочення — завжди чудова нагода постаратися.
Користувачі соцмережі

захоплюються вчинком добродія, бо на таких людях
тримається Україна. Водій же
пояснює свою поведінку просто — хоче таким чином підвищити успішність у навчальних
закладах міста.
Впливати на систему освіти можна по–різному, свідчить і наш, волинський, досвід. «Кожного ранку борсучок
Єгор робить зарядку. Раз–два
лапками, три–чотири хвостиком… Після неї він іде збирати
росу й чаювати із Сонечком…».
Це уривок із казки волинської
письменниці Наталі Гуркіної,
який цілком заслужено допомагає малечі подорожувати до
країни знань. А у друкованому
зошиті для другокласників поряд із Лесею Українкою і Тарасом Шевченком фотографії
артистки Наді Дорофєєвої та
співака з Луцька Дмитра Монатіка. Щоправда, це спричинило скандал у соцмережі, адже
незрозуміло, чим «зірки» такі
вже особливі, та й де ж гарантії, що вони скоро не згаснуть.
Тож «визначним» українцем стати не так уже й тяжко.
А от заслужити народну повагу, любов, прихильність — набагато складніше. Особливо
коли прості люди, як–от водій
із Херсона, мислять масштабніше, ніж міністр освіти.

… ПОВЕРНЕННЯМ
ЛЮДСТВА
У ПЕРВІСНООБЩИННИЙ
ЛАД

У сучасному світі багато
диваків. Поки одні мріють якнайшвидше виселитися на
Марс, інші популяризують свій
енергетичний зв’язок із Землею. І якщо наука ще вивчає
можливість колонізації космосу, то прихильників зв’язку
з природою стає все більше.
Завдяки соціальним мережам
поширюються такі тенденції,
як відмова, наприклад, від
тваринної їжі, сироїдіння, дивні дієти, які калічать або навіть
вбивають. І якщо відмову від
телебачення (іноді виникає
думка, що це дуже правильна ідея) чи інших благ цивілізації ще можна зрозуміти, то
зовсім не підлягає логічному
поясненню поїдання… породіллями своєї плаценти. Її висушують на пару і капсулюють,
хоч є й такі, що споживають її
сирою чи роблять смузі. Прихильниці плацентофагії (так
називається така екстремальна дієта) вважають, що будуть
здоровшими, щасливішими і
красивішими, й думають, якщо
це роблять тварини, то можна
і людям.
Насправді ж медики запевняють, що цей орган містить
гормони, які можуть «приглушити» лактацію у породіллі.
Захищаючи дитинку від шкідливого впливу речовин в утробі мами, він здатен накопичувати токсичні речовини.
Також бактерії чи віруси іноді
потрапляють у плаценту або
відбувається післяпологове
зараження. А отже, є ризик
інфікувати себе і новонароджене немовля. У дикому світі
самиці не можуть полювати
одразу після того, як приведуть на світ потомство, тож
аби не залишатися голодними і знесиленими, змушені
підкріплятися власними відходами.
Щиро вірю, що у кожної з
нас є ті, хто про нас попіклується. Не треба їсти себе ні
в прямому, ні в переносному
значенні. Бо в обох випадках
ви наражаєтеся на небезпеку позбавити себе фізичного
і психічного здоров’я. Нехай
любов здолає всі первіснообщинні пориви. Ви — жінка,
кохана, мама, бабуся, а отже
— ви прекрасна! n

Вітаємо!
Сьогодні святкує день
народження дорога дружина, мама
Олена Анатоліївна
МОСЮК,
жителька села Копилля тепер Камінь-Каширського
району.
Люба мамо, вітаємо. Дозволь висловити тобі нашу безмежну подяку за все
те, що ти давала та даєш своїм дітям. За
любов та ласку, тепло та піклування, за
недоспані ночі. Бажаємо тобі здоров’я
та сил, радості та щастя, любові та натхнення, мудрості, кохання, невичерпної
енергії. Сильне плече,
добрі руки, наймиліший
в світі чоловік нехай
завжди буде поруч. Нехай Мати Божа із ясного
неба пошле тобі всього,
що треба.
З любов’ю
діти.

Відсвяткувала 8 березня
85-й день народження найкраща матуся, бабуся, прабабуся,
жителька села Воютин Луцького
району
Марія Михайлівна
ХУДАЙКУЛОВА.
Рідненька наша, дякуємо
за ніжність і любов, за ласку і підтримку. Не
завжди доля тобі усміхалась, тяжко було в
житті, але ти долала труднощі і йшла далі з
гордо піднятою головою. Ми пам’ятаємо твої
поради і завжди тягнемось до тебе. Найкраща мамо, бабусю, прабабусю, ми пишаємось
тобою.
Спасибі за руки твої роботящі, за те, що турботою
нас оточила, за любов і доброту, якою нас нагородила.
З любов’ю
сини, дочки, невістки,
зяті, внуки, правнуки.

n Наші діти
Фото із сайту 21.sadok.zt.ua.
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Готуємося
до школи…
граючись
Аби майбутньому першокласнику було
легше оволодіти навичками письма, мають
заздалегідь подбати батьки. І не кажіть, що
це — завдання вихователів у дитсадку
і вчителів. Від тата й мами теж багато залежить
ІГОР ВИЖОВЕЦЬ

раннього віку варто робити з малюками вправи, які розвивають моторику. Навчіть дитину
перекладати, а потім і перекидати м’яч із руки
в руку; підкидати його на різну висоту і ловити однією
та двома руками; ловити після додаткових рухів (плескати в долоні перед собою, за спиною, обертатися
на 360 градусів, присідати).
Час від часу перевіряйте, наскільки ефективні ваші
заняття. Зробити це просто.
Зверніть увагу, чи може маля вдаряти м’ячем у підлогу і ловити його після відскоку, спочатку хапаючи
знизу, потім — зверху.
Далі потрібно вдаряти м’ячем у підлогу, спершу
стоячи на місці, а потім — рухаючись у різних напрямках. Ловити його по черзі кожною рукою окремо, потім — обома руками.
Чи може дитина кидати м’яч у стіну з відстані 1,5–
2 м і ловити його обома руками, а потім — однією?
Кидати в ціль, розміщену на висоті 1м, 1,5 м, 2 м, м’ячі
різного діаметра по черзі то правою, то лівою рукою?
У міру вдосконалення вправності рук ваша дитина легше справлятиметься з цими контрольними завданнями. Зросте темп виконання, а також кількість
повторень.
Допоможуть дитині навчитися краще писати й такі
нескладні «тренування»:
Сидячи, руки випростати перед грудьми,
пальці розвести. Сильно стиснути їх у кулаки, затриматися в цьому положенні на 2–3 секунди,
потім розкрити кулаки, розслабити їх і стрясонути руками. Повторити 4–6 разів.
Пальці правої руки стиснути в кулак. Розкрити їх, а лівої — стиснути, потім — навпаки. Повторити до 20 разів, поступово збільшуючи
темп.
Долоні разом, пальці зчеплені «в замок».
По черзі згинати й розгинати пальці. Повторити 20–30 разів.
Руки з розчепіреними пальцями лежать
на рівній горизонтальній поверхні. Протягом 30–60 секунд по черзі постукувати по твердій
поверхні пальцями то лівої, то правої руки, то обох
рук відразу.
Сидячи, руки зігнути перед собою. Торкнутися великим пальцем по черзі вказівного,
середнього, безіменного пальців і мізинця тієї ж руки.
Темп виконання й сила натискання поступово зростають. Повторити 15–20 разів.
Долоні разом, пальці переплетені. Згинати й розгинати кисті в суглобах. Повторити
15–20 разів.
Руки зігнуті в ліктях перед грудьми долонями догори. Струшуючи, згинати і розгинати
розслаблені кисті. Повторити 15–20 разів.
с. Гредьки Ковельського району. n
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«За опіку над скаліченим сином
одержую від держави... 35 гривень»
Фото 12kanal.com.

Ні, згорьована мама
Олена Фіалковська із села
Вербаїв Луцького району
не прийшла до редакції
скаржитися на щось чи
нарікати на долю.
Не розповідала про
безсонні ночі, надірвану
спину, постійну тривогу
за життя своєї кровинки
і страшенну втому.
Просто шукала поради
і розради, адже опинилася
у безвихідній життєвій
ситуації
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ГРОШІ, ЗІБРАНІ НА КВАРТИРУ,
«З’ЇЛО» ЛІКУВАННЯ

Олена родом із Молдови, але
давно вважає себе волинянкою.
Син — і поготів, бо ж виріс тут.
Приїхала жінка услід за рідним
братом Петром, який оселився
в Луцькому районі. Він і виручає
тепер, коли Олені треба на годинку вирватися з дому, вміє й
пелюшки Андрієві змінити, і через
зонд нагодувати племінника. Хоча
і сам здоров’ям не може похвалитися, 5 років був на Сході в ООС.
— Андрійкові нашому в липні
буде 28. А як його збила машина
у Львові, то мав усього 25. Важка черепно-мозкова травма з пошкодженням стовбура головного
мозку забрала у сина можливість
ходити, сидіти, розмовляти, їсти.
Також після аварії він втратив
око. Одна мить — і життя стало
суцільною мукою. Я наче передчувала біду, просила, щоб їхав
того літа зі мною за кордон на заробітки. А він у Львові будівельником працював, плитку клав,
майстром був. Не подумайте,
хлопець серйозний, не випивоха якийсь, спортом займався, —
показує жінка фото Андрія з маленькою донечкою на руках.

Олена Фіалковська нині оббиває пороги, щоб її прикутий до ліжка син не залишився без даху над головою.

Трагедія розділила їхнє життя на «до» і «після». Той час, який
закарбований на світлині, Олена нині вважає найщасливішим.
Байдуже, що вона завжди тяжко
працювала, жила в орендованому помешканні, складала копійку
до копієчки, аби нарешті переїхати разом із Андрієм у власну
квартиру. Як і кожна мама, переживала, коли син рано одружився і швидко розлучився. Раділа
зустрічам із внучкою, купувала
їй гостинці. Знову збиралася
до Італії, щоб згодом у нових стінах мати ще й меблі нові…
Усі гроші, які заощадили з сином на квартиру, пішли на лікування і реабілітацію. Чотири
місяці травмований молодий
чоловік провів у Львівській лікарні швидкої допомоги. Потім
пацієнта перевезли санітарним
транспортом у Луцьку центральну районну лікарню. А з 20 травня 2019 року він перебував
у науково-практичному центрі
нейрореабілітації «NODUS», що
у Броварах.

— Не повірите, за 2,5 місяця
я віддала в цьому центрі останні
гроші. Не зогледілась, як розійшлося майже 700 тисяч гривень.
Але я не шкодую, бо побачила
зрушення на краще. Із сином
спеціалісти займалися дуже інтенсивно. Казали, що перспектива є. Раніше Андрій мовчав,
а тепер як кашляє чи чхає, то видає якісь звуки. Чекаємо, щоб
хоч щось сказав. Мені лікарі пояснили, що коли він заговорить,
то можна буде виймати зонд для
годування, сам зможе ковтати.
Здається мені, що син намагається піднімати голову, розуміє,
про що з ним розмовляю. Шукаю, куди б знову поїхати на реабілітацію, щоб пришвидшити відновлення організму, — не втрачає надії пані Олена.
«ПЕРЕЇЖДЖАТИ У ВІДДАЛЕНЕ
СЕЛО БОЮСЯ, БО ТАМ
«ШВИДКУ» ДОВШЕ ЖДАТИ»

Мати з сином живуть у чужій хаті в селі Вербаїв, куди їх
пустили добросерді господа-

рі. Але тепер ці люди планують
житло продати. Тож Олена Фіалковська боїться залишитися без
даху над головою.
— Хата стара, немає газу
та водопостачання, але зате сусіди в нас дуже добрі. До міста
близько, «швидка» за 10–15 хвилин приїжджає. Я вже звикла бігати з відрами до криниці, грубку
топити. Дрібніше гілляччя сама
рубала. І з Боратинської сільради присилали хлопців, які помагали дровами запастися. І мене,
й Андрія в громаді знають, підтримують нас, — із вдячністю
розповідала жінка.
Згадувала співчутливу сусідку Галину Бондарук, яка і молоко
приносить, і біля хворого погоджується посидіти. Розказувала
про багатьох інших знайомих
і незнайомих людей, які не раз
виручали в біді. Поділилася новиною: після того, як у ЗМІ опублікували її звернення про допомогу, одержала чимало телефонних
дзвінків-відгуків. Сама не сподівалася, що буде такий резонанс.

Олену із сином запрошували
на тимчасове проживання у спорожнілі сільські хати, пропонували навіть оселитися у двоповерховому будинку на Горохівщині.
— Переїжджати у віддалене село боюся, бо там «швидку»
довше ждати, — пояснює, чому
не може прийняти цих запрошень,
Олена Фіалковська. — У сина бувають епілептичні напади, коли
допомога необхідна терміново.
Якби ж ближче до міста, до лікарів, щоб у своїй Боратинській
громаді. Але поблизу Луцька
орендувати житло нам не по кишені. За опіку над скаліченим
сином я одержую від держави
лише 35 гривень на місяць. Пенсія Андрія менша 2000 гривень.
А йому ж щодня потрібні дорогі
ліки й спеціальне харчування. Є
й інші витрати: то електроплитка
згорить, то блендер вийде з ладу.
Уже 4 змінила, бо ж їжу треба подрібнювати. Спасибі благодійницям зі США — пані Оксані Молотковській та її подрузі пані Богдані, які передали нам памперси,
зонди, кошти на холодильник.
Не знаю, що б і робила без людського милосердного ставлення.
Заради сина, зізнається, готова все витерпіти. І внучка щодня телефонує, просить: «Тату,
вставай, досить спати. Підемо
гуляти». Жінка вірить, що їй
вдасться підняти Андрія. Про
це свідчать її слова, написані у фейсбуці у новорічну ніч:
«Молю Бога і загадую бажання, щоб сталося диво. Молюся
за всіх людей, які були поруч
з нами. Надіюся, що одного дня
син сам подякує вам…».
Реквізити для перерахунку коштів на реабілітацію Андрія Кепецине:
У ПриватБанку
№ 4149439049772720.
В інших банках: одержувач
Фіалковська О. М. Рахунок
26208749942019. ІВАN UA
71305299000002620874994
2019 Банк одержувача АТ КБ
ПриватБанк. Київ. Україна.
РНОКПП одержувача
2682517081 Призначення
платежу Поповнення рахунку
Фіалковської Олени Миколаївни. n

Віктор Посельський зі своїми рятівницями з обласної інфекційної лікарні.

«Як справився з коронавірусом,
то аж танцював від радості…»
Уродженець Любомля,
а нині житель міста
Енгельс Саратовської
області Віктор
Посельський із вдячністю
розповідав про
працівників Волинської
обласної інфекційної
лікарні, які допомогли
йому подолати важку
недугу
Оксана КРАВЧЕНКО

цьому приміщенні, де тепер редакція
«Газети Волинь», колись був
облвиконком, у якому працювала моя сестра Лілія Посельська. Я її тоді навідував тут.
На жаль, сестричка померла
у вересні від COVID-19. Коли
дізнався, що вона захворіла,
почав збиратися в дорогу, але
поки доїхав — було вже пізно.
І вік поважний, і три перенесені інсульти ускладнили стан
Лілії, тож коронавірус узяв
гору, — поділився сумними
спогадами відвідувач, переступивши поріг редакційного
кабінету.
Про себе розповів, що
виїхав із Волині зовсім юним
ще у 1969 році. Вирішив стати
військовим. У часи Союзу багато хлопців залишалося служити в армії, так і вийшло, що
довелося жити за межами
України. Нині Віктор Посельський — пенсіонер, майор
запасу. Рідну мову не забув,
українською говорить бездоганно.

—У

« Тривожився,
як поставляться
лікарі до приїжджого
з Росії. Але й у Центрі
первинної медичної
допомоги, і в обласній
інфекційній
лікарні хворого без
жодних відмовок
обстежували,
консультували.

»

Не був упевненим
у тому, що вдасться отримати медичну допомогу, адже
українського громадянства
не мав. Тривожився, як поставляться лікарі до приїжджого з Росії. Але й у Центрі
первинної медичної допомоги, і в обласній інфекційній
лікарні хворого без жодних
відмовок обстежували, кон-

сультували. У листопаді якраз
був пік поширення COVID-19,
у стаціонарах пацієнтів
не бракувало, але коли стан
Віктора Посельського погіршився — для нього знайшлося місце в палаті.
— Було важко дихати, не міг
затримати повітря в легенях,
почувався наче риба, яку витягли з водойми. Призначили
кисневу терапію, але від цього
легше не стало. Хвороба дуже
підступна, неприємна, коронавірус б’є по всіх органах і системах людини. На щастя, працівники інфекційної лікарні вже
мали досвід роботи з такими
пацієнтами. Мною опікувалися
лікарка Світлана Володимирівна Трофимюк, старша медична
сестра Каріна Воробей, маніпуляційна медсестра Марія
Мандзюк, медсестри Галина
Вешка та Руслана Остапюк.
Щиро вдячний і директору лікарні Галині Василівні Морочковській, — перелічував прізвища своїх рятівниць Віктор
Посельський.
Чоловік зізнався, що
коли одержав негативний
ПЛР-тест і виписувався,
то аж танцював від радості.
Хотілося швидше повернутися до звичного активного
способу життя, знов стати
бадьорим та енергійним. Але
ще тривалий час наслідки перенесеної недуги нагадували
про себе втомою, знесиленістю. Тож Віктор Посельський
радить усім дотримуватися
заходів безпеки і бажає залишатися здоровими. n

n Смачного!

n Спасибі вам, лікарі

Мене Олег Самчук оперував ще інтерном
Із великим інтересом
читав у «Газеті
Волинь» публікації про
лікаря, який раніше
очолював Ковельське
МТМО, а нині керує
медичним закладом
у Львові. Це завдяки
йому в Україні
почалося відродження
трансплантації органів.
І я щиро вважаю, що
Олег Олегович (на фото)
заслуговує звання
«Герой року», адже знаю
його ще з тих часів, коли
він був інтерном

— Може, хтось із друзів дитинства прочитає, згадає мене.
Я малим у драмгуртку у Любомлі займався, навіть в обласних
конкурсах перемагали. Тоді й
у Луцьку виступав, стільки було
радості. А під час теперішнього
приїзду тут мене чекало чимало випробувань. Через кілька
тижнів після похорону сестри
відчув симптоми застуди. Спочатку думав, що далося взнаки
купання у Світязі: на радощах
вирішив поплавати в озері,
хоча вже був жовтень, — згадував чоловік. — Але потім зрозумів, що, очевидно, заразився
коронавірусом.

Фото із сайту volyn.com.ua.

Іван КОРЕЦЬ

2009-му я потрапив в урологічне
відділення обласної лікарні з приводу сечокам’яної хвороби. Іншої
ради не було, ніж хірургічне втручання.
В операційній побачив трьох молодих людей — інтернів, подумав, що вони асистуватимуть хірургу. Але мій лікар Мирослав
Коник вирішив інакше. «Хто з вас хоче прооперувати цього пацієнта?» — запитав він
колег-початківців. Запанувала тиша, але
її порушив голос одного юнака, який виявив готовність узятися за діло. Це, як згодом довідався, був Олег Самчук. І скажу
чесно, я жодного разу не пошкодував, що
все так склалося. Бо і під час хірургічного
втручання, і у післяопераційний період він
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Олега Самчука волиняни згадують добрим словом.

був упевнений у собі, уважний, не соромився радитися з іншими спеціалістами.
Тож, одужавши, я з вдячністю згадував
Олега Олеговича, стежив за його успіхами, а тепер — радію за нього.
Переконаний, що в кожному медичному закладі є фахівці, яких можна назвати
героями сьогодення. У нашій Ківерцівській лікарні я такими вважаю завідувачів
інфекційного та терапевтичного відділень — Ірину Тадеївну Мартинюк та Олександра Михайловича Слижука. Саме вони
перебувають на першій лінії протистояння
коронавірусній інфекції, витягають хворих
із лап смерті.
Ірина Тадеївна 45 років тому переступила поріг інфекційного відділення, отримавши скерування на роботу в Ківерці
після закінчення медінституту. Приїхала
сюди разом із чоловіком, теж лікарем,
і присвятила своє життя турботі про здо-

ров’я жителів району. Я безмежно вдячний
долі за багато моментів свого життя, коли
Ірина Тадеївна приходила на допомогу.
А Олександр Михайлович Слижук
урятував життя найдорожчої мені людини. Мова про мою дочку, яка через необережність перевищила дозу препаратів,
призначених лікарем. Далі — отруєння,
втрата свідомості, стаціонар. Не передати словами, що відчувають батьки, коли
їхня дитина на межі смерті. І ось нарешті
пролунав голос Олександра Михайловича: «Загрози для життя вже нема». Це був
другий день народження не тільки дочки,
а й мій.
Є у нашій лікарні й багато інших медиків-професіоналів. Тому місцеві жителі дуже зацікавлені, щоб заклад вистояв
у період реформування галузі охорони
здоров’я, мав змогу розвиватися.
м. Ківерці n

У піст забудьте про
отруйні делікатеси

Фото із сайту klipartz.com.

Усього 50 грамів сирокопченої ковбаси
за рівнем канцерогенності онкологи
прирівнюють до пачки цигарок. Щоденне
не
вживання цього продукту навіть у малих
х дозах
підвищує ризик раку товстої кишки на 18%
Марія КАЩУК

езабаром Великий піст,
який дає нам шанс на духовне і фізичне оздоровлення. Харчування має бути
скромнішим: квасоля, інші овочі,
каші. А от від шкідливих магазинних смаколиків варто відмовитися, навіть якщо є на них гро-

Н

ші. Відомо, що багато продуктів
із переробленого м’яса офіційно
віднесені до канцерогенів першої групи. Лікарі радять обмежити споживання продуктів, які
зазнали спеціальної обробки
для збільшення терміну придатності, зокрема копчення, соління, консервування і виготовлення напівфабрикатів. n
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Фото з архіву Елли БОРДЮЖЕНКО.

У Володимирі встановлять
пам’ятник Героям
Монумент загиблим на російсько-українській війні
з’явиться вже цьогоріч
Олена КУЧМА

а черговій нараді міський голова Ігор Пальонка
повідомив, що на прохання рідних загиблих та
учасників АТО меморіал планують розташувати в
центрі княжого міста. Відомо, що на пам’ятку витратять
приблизно 1 мільйон гривень.
Питання будівництва обговорювали із представниками Спілки АТО та громадської організації «Крила матері».
Нині в княжому місті шукають архітектора, який займеться проєктуванням монумента. n
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В Іваничах судили чоловіка
за домашнє насилля
Уродженця села Замости Оваднівської громади
Володимир–Волинського району покарали за те,
що облаяв та штовхнув свою доньку
Софія ГАВРИЛЮК

постанові Іваничівського районного суду йдеться
про те, що 27 лютого дебошир вчинив насильство
щодо неповнолітньої дитини. Він ображав дочку нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а потім
ще й штовхнув її.
Відтак проти чоловіка порушили адміністративне
провадження щодо вчинення домашнього насильства.
У суді він розповів, що конфлікт виник на побутовому
ґрунті через те, що дочка ображала його нецензурною
лайкою.
Чоловіка визнано винним та призначено покарання у
формі штрафу в розмірі 170 гривень. Також він має сплатити в дохід держави 454 гривні судового збору. n

У

У Нововолинську — нова хвиля
декомунізації
Про оновлення назв вулиць і не тільки їх
міркували в стінах міської ради на черговому
засіданні робочої групи
Роксолана ВИШНЕВИЧ

ромадський активіст, першорухівець, Зосим Колбун
звернувся до виконавчого комітету Нововолинської
міськради з пропозицією змінити назви вулиць Глінки, Маяковського, Матросова, 8 Березня, Партизанської,
Бойка, Петрова та Лопатіна. Він вважає, що процес декомунізації, який розпочався в Україні у 2015 році, лише частково торкнувся Нововолинська, тому є потреба продовжити
роботу. Йшлося також про демонтаж мозаїчного панно на
будинку №3, що на бульварі Шевченка, пам’ятного знака,
встановленого на честь героїчної оборони воїнів другого
укріпрайону 22 червня — 26 липня 1941 року біля ліцею
№1, та усунення радянської символіки в районі шахти №1.
Робоча група, ознайомившись із рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті, вирішила питання
перейменування вулиць та демонтажу пам’ятного знака
винести на обговорення громади міста. А от мозаїчне панно на бульварі Шевченка та радянські символи біля першого вугільного підприємства мають демонтувати. n

Г

Знайдене у Володимирі підземелля
засипали піском
Мова про приміщення неподалік будівлі місцевої
влади, яке виявили внаслідок обвалу землі
ще 22 лютого
Олена КАЛЕНЮК

ідземелля, яке наприкінці зими розкопали у Володимирі–Волинському, тимчасово законсервували
піщаною сумішшю. «Наразі фахівці готують кошторис на виконання наукових археологічних досліджень», —
пояснив журналістам голова територіальної громади Ігор
Пальонка. Скільки вартуватиме відновлення знахідки та
чи «потягне» цю суму міський бюджет — поки не знають.
Засипали провалля для того, щоб приміщення не руйнувалося. За попередніми даними, воно слугувало підвалом будинку або місцем укриття в час війни. До обвалу
про нього не знали.
Зі слів Ігоря Пальонки, ймовірно, підземелля стане туристичним об’єктом. У місті будуть розробляти концепцію
та радитися з фахівцями. Наразі зразки цегли та розчин,
яким її мурували, досліджують науковці. n
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Адвокат потерпілих оцінює, що для Статочнюка та його спільника «витиснули» найбільше покарання,
яке тільки могли.

Вбивця 16-літньої Каті Литкіної
не попросив вибачення
у її рідних і після вироку суду
Закінчення.
Початок на с. 1
Софія ГАВРИЛЮК

двокат потерпілих Елла
Бордюженко розповіла
«Газеті Волинь» окремі
деталі резонансного процесу, що почався 2018 року.
— По–перше, суд дуже
ретельно усе досліджував.
По–друге, обвинувачені (тепер засуджені) мали по два
адвокати й засідали тільки
тоді, коли усі з них були присутні, інакше це є порушенням права на захист і може
бути підставою для скасування вироку. По–третє, засідання проводилося іноді з
інтервалом 1,5–2 місяці через завантаженість судів.
— З висновків слідства,
Терлецький заманив Катю на
зустріч. Вони мали поставити
крапку у їхніх стосунках (дівчина на той час вже зустрічалася з іншим). Зі Статочнюком Катерина однозначно
не пішла би навіть, я думаю,
і на два кроки. А ще брали до
уваги, що була без лінз (бачила без них вона на відстань
витягнутої руки) і що не дуже
тепло одягнена… Потім було
з’ясовано, що Статочнюк
йшов за ними з битою в рюкзаку. Нею він наносив удари.
Розповідаючи про хід
слідства, адвокат відзначає,
що складних нюансів було
дуже багато. Наприклад, на
вимогу обвинуваченого Те-
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рлецького, який тривалий
час мешкав у Словенії (звідти його екстрадували 2018
року), увесь судовий процес
словенською дублювала перекладачка.
— Спеціаліста знайшли
у Львівському університеті.
Усно перекладала буквально
все, що відбувалося в ході
процесу. Взагалі засуджений раніше переписувався з
покійною Катею в соцмережі
українською. Однак на засіданні повідомив, що володіє
тільки розмовним рівнем, а

спеціалістам вдалося її відновити (там були номери телефонів Каті, фото з дому, з
новим хлопцем, листування).
Його брат Терлецький на той
час перебував у Словенії. Там
справа йшла по–інакшому.
— На думку адвокатів захисту, він нібито співпрацював зі слідством. Цього не
було. Терлецький на одному із засідань розповів, я б
сказала, заготовку версії, як
все було, і відмовився відповідати на будь–які запитання сторони обвинувачення.

Бордюженко також підкреслила, як важко
« Елла
було збирати докази винуватості. Бо ж засуджені
заховали тіло жертви, і 10 днів у період спеки
далися взнаки.

»

не юридичними термінами.
Елла Бордюженко також
підкреслила, як важко було
збирати докази винуватості. Бо ж засуджені заховали
тіло жертви, і 10 днів у період
спеки, витрачених на пошуки, далися взнаки. Крім того,
Статочнюк розтрощив телефон дівчини, правда, спокусився на карту пам’яті, переповідає деталі адвокат.
— Статочнюк у сізо був
ще з 2016 року. Тобто одразу, коли Катю знайшли, дуже
швидко спрацювали слідчі. У
нього знайшли флеш–накопичувач. Інформацію обвинувачений стер, але завдяки

Тобто на жодне. Як на мене,
це свідчить, що він просто
боявся збитися, тому що питаннями можна заплутати…
А це його право і він ним скористався.
«ДІВЧИНА ПРОСТО
НАТРАПИЛА НА ПОТВОР»

На запитання, як оцінює
вирок, Елла Бордюженко
каже, що засуджені максимально могли отримати по
15 років.
— Яке найбільше покарання можна було з цієї справи
витиснути — ми витиснули.
Діяли командно: і прокурор,
і слідчі, і спеціалісти. Там

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua

■ Рубрика

Фото з архіву Елли БОРДЮЖЕНКО.
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Креативний подарунок можна було побачити з висоти.

подумали
« Організатори
й про безпеку —

Волиняни утворили квітку
з автомобілів,
щоб привітати жінок
Сергій ВИШЕНЬКА

що хоч якась
доля жалю,
що таке зробив,
прокинеться.
Цього
не сталося.

»

тому, що вона діяла на момент вчинення злочину. —
Авт.) Виходить, що вони вже
тривалий термін відсиділи…
А Катя була така грамотна,
чуйна, красива й щира дівчина, добре вчилася, мала
вступати в університет. Дівчина просто натрапила на
таких потвор.
З приводу Закону Савченко, який у цьому випадку є ведмежою послугою, в
соцмережі після вироку висловилася й мама загиблої
дитини — Вікторія Калабіньска–Литкіна.
— Нарешті закінчились
суди і той кошмар, який ми
переживали на них. Хоча
вбивць засудили, і дали
їм найвищий термін, який
можна було, але через дур-

Що не потрапило
на першу шпальту:

«ЧИТАНКА» повернулась і вже у продажу!
Не сумніваємось: матимете що обговорити із сусідами і друзями
Запитуйте в листонош або в точках продажу газет, а ще краще — передплатіть — і
наші друзі–поштарі доставлять її Вам додому.

Місячна передплата — всього 3 грн (у продажу — 4 грн).

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

l ДИВА ВІРИ

Фото із сайту molytva.at.ua.

№1 (1)

Фото із сайту rezka.ag.

Адвокат потерпілих Елла
Бордюженко каже, що найбільше її вразило, що безпосередній убивця не вибачився.
— Терлецький хоч якось
попросив пробачення: монотонно, хай для відчепного, але ці слова з себе
вичавив. Статочнюк до
останнього саркастично
посміхався. Інакше це не
назвеш. Їх же ще привозили
в суд апеляційний у Рівне, й
ми бачили його поведінку
впродовж слухання справи в Ковелі. Чесно кажучи,
я все сподівалася, що хоч
якась доля жалю, що таке
зробив, прокинеться. Цього
не сталося.
Бабуся дівчинки Ольга
Литкіна на сторінках інтернет–видання «Буг» подякувала усім, хто підтримував
сім’ю ці роки.
— З великою вдячністю
хочеться звернутися до
всіх–всіх, хто був з нами ці
майже 5 років з того моменту, як не стало нашої Каті.
Якби не шалена підтримка, можливо б, і не вдалося
довести справу до кінця та
покарати вбивць. Дякуємо
всім, хто підтримував у боротьбі за справедливість та
покарання вбивць. Ми дякуємо Волинській обласній
прокуратурі за відстоювання обвинувачення. Дякуємо нашим адвокатам Еллі
Бордюженко і Олександру
Волощуку. 4,5 роки ці люди
завжди були з нами.
Убивць Катерини Литкіної засудили за статтею
115 Кримінального кодексу
України (пункти 4, 12 частини 2), що звучить так:
умисне вбивство, вчинене з
особливою жорстокістю, за
попередньою змовою групою осіб. Один із засуджених перебуває в колонії на
Львівщині, інший — на Полтавщині. n

Б

 Андрій Мягков:
«Фільм «Іронія долі»
поставив хрест на моїй
кар’єрі»
 За 14 років
дівчина пережила
18 операцій і сама
стала хірургом

Ціна 4 грн

(передплата – 3 грн)

Перехрестився –
і хвороба відступила!
Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53-й рік

 Півень прожив
півтора року…
без голови
 Історія до сліз:
«Труну з Килиною
несли на руках
її п’ятеро синів
і троє доньок…»
Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

Закінчення на с.6

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон

Закінчення на с. 5

»

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

l ЗНАЙ НАШИХ!

Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

Фото із сайту bbc.com.

НЕЛЮД, ЯКИЙ НАНОСИВ
ДІВЧИНІ УДАРИ БИТОЮ,
НА ЗАСІДАННЯХ
ДО ОСТАННЬОГО
САРКАСТИЧНО
ПОСМІХАВСЯ

лизько 40 машин вишикувалися на місцевій автостанції таким чином,
щоб утворити квітку. Її можна

було побачити з висоти, наприклад, з балконів багатоповерхівок.
Авторами та ініціаторами
флешмобу виступили представники фейсбук–спільноти

Фото із сайту credo.pro.

все
« Ясподівалася,

ний закон (по–іншому не
можу назвати) більше половини вони вже відбули.
Вбивці покарані, будуть сидіти у в’язниці, а від того не
легше…

«Твій Володимир».
Для участі в дійстві водії
попередньо реєструвалися. Проте, під час створення
незвичної квітки долучалися
й інші кермувальники. Організатори подумали й про безпеку — за проведенням дійства
стежили поліцейські. n

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 3, 1
10

Передплатні індекси
«Читанки для всіх»:
97847

Фото із сайту tsn.ua.

же маса експертиз була:
і молекулярно–генетичні,
й інші. То була робота всіх
разом. Якби гуртом не працювали на один результат,
могло бути інакше. Справа
дуже складна, враховуючи
ще й те, що тіло тривалий
час шукали, а це була спека
і дощі та й інше… Фотографії жахливі. Це ж проломлений череп. Не менше восьми ударів, не менше… Там
практично від голови нічого
не лишилося…
— Уся біда в тому, що хоч
на момент винесення вироку вони були повнолітніми,
однак за нашим законодавством до уваги береться точка відліку на момент
скоєння злочину. Враховуючи терміни, які вони отримали, можна сказати, що це
практично максимум, який
міг бути. Є й «але»: тут діє
так званий Закон Савченко,
за яким з часу затримання
обвинувачених і до моменту вступу вироку в законну
силу рахується день за два.
(Цю норму застосовують

»

7 березня водії з Володимира-Волинського вирішили
зробити креативний подарунок винуватицям свята

Фото із сайту stalker.fandom.com.

Бабуся дівчини подякувала усім, хто підтримував родину
в «боротьбі за справедливість».

за проведенням дійства
стежили поліцейські.

(для читачів Волинської
області)

60313
(для читачів Рівненської
області)

60780

»

(для читачів інших областей)
Передплата —
всього 3 грн!

Передплатили — і виграли!
Кому дісталися подарунки* в акції «Суперпередплатник» серед тих читачів, хто виписав на І квартал
2021 року комплект із трьох наших видань: «Так ніхто не кохав», «Газета Волинь» і «Цікава газета на вихідні»
(передплатний індекс: 86772):
250 гривень — Оксана Кацевич (с. Жабче Луцького району Волині), 150 гривень — Тетяна Шавалюк (с. Новий
Двір Ковельського району), плед — Іван Жданюк (с. Заячиці Володимир–Волинського району), рушник — Ростислав
Лящук (с. Новий Двір Ковельського району), цукор (10 кг) — Галина Ковальчук (с. Залісоче Луцького району).
Поспішіть: передплатіть наш комплект на ІІ квартал 2021 року (з квітня по червень включно) — і теж матимете змогу
отримати хороший приз!
Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть на адресу редакції копії паспорта та ідентифікаційного коду — і тоді ми вам доставимо виграш особисто або поштою. Якщо захочете забрати подарунок у редакції,
попередньо передзвоніть за номерами телефонів: 0967841812, 0500760244.
* — під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 гривні із ПДВ.
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■ Пульс тижня

Чи бобри наробили біди,
чи люди?
Трасу між селищем Головне та селом
Куснища, що на Любомльщині, зруйнувала вода
Євдокія ХОМИЧ

а днях там стався прорив моста. Головненський селищний голова Микола Демедюк
зробив припущення, що це могло трапитися через бобрів, які перекрили річку. А можливо
це штучно зроблена людьми загата, аби в одній частині русла тримався більший рівень води. І через
те водойма розлилася на 100–130 метрів через
дорогу. Грунт біля бетонних плит моста розмило,
і в цьому місці провалився асфальт. Нині тут проводять ремонтні роботи працівники Любомльського
автодору. n

Н

Не пощастило жінкам
за кермом ні у свято,
ні після нього
8 березня ввечері поблизу села Білашів
Ковельського району сталася аварія
Марія КАЩУК

втомобіль Ford Fusion, яким керувала 39-річна
жителька Нововолинська, з’їхав у кювет та врізався в дерево. Виконуючи маневр обгону, жінка, ймовірно, не впоралася з керуванням, повідомляє
сектор комунікації поліції Волинської області. Внаслідок
ДТП постраждала водійка та пасажирки — 20-літня ковельчанка та вдвічі старша жителька цього ж району. Їх
усіх госпіталізували. Поліція розпочала за цим фактом
кримінальне провадження. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.
А після свята — 9 березня — у Ковелі п’яна 18-річна дівчина «таранила» автомобілем металеву опору.
Патрульні встановили, що вона не врахувала дорожньої обстановки, не вибрала безпечної швидкості
та створила аварійну ситуацію. Окрім цього, порушниця взагалі не мала права сідати за кермо, адже
не отримувала посвідчення водія відповідної категорії. Під час спілкування поліцейські виявили у горе-водійки ознаки сп’яніння: запах спиртного, порушення
координації рухів, у дівчини заплітався язик. Огляд
в закладі охорони здоров’я показав 1,36 проміле
алкоголю.
На щастя, в цій автопригоді травмованих не було. Патрульні склали адміністративні матеріали, за порушення
доведеться відповідати. n

А

Зателефонували
й обікрали
6 березня на «гачок» шахраїв потрапив
мешканець селища Голоби Ковельського
району. Зловмисник, який назвався працівником
служби безпеки одного з банків, під приводом
розблокування картки зняв із неї та привласнив
майже 11 тисяч гривень
Іван ПЕТРУК

а жаль, застереження працівників поліції
не зменшують кількості занадто довірливих
людей, які страждають від подібних афер. Нещодавно у таку ж халепу потрапила мешканка Ковеля.
У телефонному режимі псевдопрацівник банку заволодів грошовими коштами жінки на суму майже 33 тисячі
гривень.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження
за фактами шахрайств та встановлюють осіб, причетних
до вчинення цих злочинів.
Клієнтам банків працівники Ковельського районного управління поліції вкотре нагадують: не називайте
незнайомцям свої особисті дані, номери карткових рахунків та пін-код; не здійснюйте платіжні операції, які
вам не зрозумілі, не дійте за інструкціями незнайомих
осіб. n

Н

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Такі реалії

Через одного легковажного
пасажира 25 постраждало
Польські прикордонники не пропустили автобус із України
Євгенія СОМОВА

Фото із сайту busfor.ua.

адзвичайна подія трапилася у пункті пропуску «Дорогуськ —
Ягодин».
Гр о м а д я н и н
України, який з’явився на реєстрацію, повідомив, що має
позитивний результат тесту

Н

України,
« Громадянин
який з’явився
на реєстрацію,
повідомив, що
має позитивний
результат тесту
на коронавірус, але
добре почувається
і не має симптомів
хвороби.

»

на коронавірус, але добре
почувається і не має симптомів хвороби. Тому, мовляв,
і вирішив не змінювати своїх
намірів, не відкладати поїзд-

А знав же, що для перетину кордону треба мати негативний тест
на коронавірус.

ку. Після такого повідомлення автобус був ізольований
у місце, де пасажири не могли контактувати з іншими.
Але на цьому все не закінчилося. За кордон люди так
і не потрапили. Їм відмовили
у в’їзді до Польщі, бо ж мо-

жуть становити загрозу для
здоров’я населення, оскільки контактували із мандрівником, який мав позитивний
тест на коронавірус.
Автобус із 26 пасажирами
змушений був повернутися
на територію України. n

n Проблема

І на Турійщині почало
підтоплювати садиби
Фото 17-ї ДПРЧ.

Рятувальники
допомагають місцевим
мешканцям боротися
з повенями
Ірина ПРУС

початком весни вогнеборці майже щодня
здійснюють виїзди
на підтоплені території.
За один день вони відкачали
майже 300 кубічних метрів
води біля житлового будинку на вулиці Першотравневій у Турійську. Працівники
17-ї пожежно-рятувальної
частини запобігли підтопленню чотирьох садиб
на вулиці Озерній. Роботи
проводили і на вулиці Жеж-

З

Із таких постраждалих обійсть Турійська воду довелося відкачувати.

ків: із ділянки, на якій знаходяться шість помешкань,

було відкачано 198 кубічних
метрів води. n

■ Грандіозний план

У Пульмі збудують
реабілітаційний спортивний центр?
Потужний комплекс
слугуватиме для
відновлення атовців та
олімпійців
Євгенія ЖУРАВСЬКА

е взимку голова
облради Григорій
Недопад відвідав Західний реабілітаційно-спортивний центр в селі Сянки на
Львівщині. За своїми потуж-

Щ

ностями і матеріально-технічною базою він єдиний заклад такого рівня в Україні.
Подібний хочуть збудувати і
на Волині.
Про це повідомив під час
пресконференції з приводу
100 днів роботи облради її
очільник Григорій Недопад.
Шацька громада вже погодилася виділити земельну ділянку під спорудження комплексу. Тож є сподівання, що

проєкт «Будівництво центру
олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною
реабілітацією учасників АТО/
ООС в селі Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)», поданий уповноваженому Президента України
з питань осіб з інвалідністю,
буде реалізовано. У закладі
спортсмени зможуть не лише
тренуватися, а й відновлюватися після травм. n
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Фото з архіву Світлани ОРГАНІСТОЇ.

Нова перемога вижівчанина
Ярослава Карпука
Фото із сайту luckyukraine.in.ua.

Популярна радіостанція
NRJ за підтримки
відомих продюсерів
та артистів
запровадила унікальний
всеукраїнський проєкт
Star Holiday Fest серед
співаків 6–18 років.
Володарем гран-прі став
наш п’ятнадцятилітній
земляк

Христина Хмілевська (Леся в дитинстві), Юлія Герел (поетеса в юності)
та Світлана Органіста (Леся в зрілості) торкаються ліри, бо приймають
Музу (Олена Якимчук) як долю.

Євдокія ХОМИЧ

ереможець отримав
у подарунок запис
власної пісні на студії українського продюсера
Вадима Лисиці та ротацію
трека на радіо.
— Я вдячний організаторам за цей конкурс! Це дивовижна можливість мати
свою авторську композицію, та ще й чути звучання
її в ефірі однієї із популярних радіостанцій країни.
Проєкт дійсно справедливий, з відкритим оцінюванням, — стверджує юний співак зі Старої Вижівки.
У сім’ї Карпуків двоє дітей. Ярослав закінчив місцеву музичну школу. Співом
захоплюється з дитинства.
У родині кажуть, що свій талант хлопець успадкував від
дідуся та бабусі по маминій
лінії. Вони за професією музиканти. Мама Ірина за освітою юрист, працює керівником відділу в Старовижів-

П

Наш талановитий земляк виборов головний приз — авторську пісню
та її ротацію на радіо.

ській РДА. Батько Микола
очолює місцеве відділення
поліції. Родина пишається
успіхами Ярослава і підтримує його у всіх починаннях.

хлопець
« Талант
успадкував від
дідуся та бабусі
по маминій лінії.
Вони за професією
музиканти.

»

— Тішуся перемогами
сина, — каже мама Ірина Карпук. — Зіркове журі
знову відзначило ЯрослаР Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

ва. Креативні конкуренти
із сильним вокалом додавали азарту. В запеклій і серйозній боротьбі у нас гранпрі. Маємо головний приз:
авторську пісню від самого
Вадима Лисиці та її ротацію на радіо NRJ. Попереду
найцікавіше!
15-річний Ярослав
Карпук — учень 10–А класу навчально-виховного
комплексу «ЗОШ І–ІІІ ступенів — гімназія». Він — зірка
п’ятого сезону телевізійного шоу «Голос країни. Діти».
Хлопець зачарував своїм
співом тисячі слухачів і продовжує завойовувати своє
місце під сонцем. n

«Сильною і водночас
слабкою може бути
навіть геніальна людина»
Закінчення. Початок на с. 24
Оксана КОВАЛЕНКО

НАПИСАНЕ 100
З ЛИШКОМ РОКІВ ТОМУ —
ЯК СЬОГОДНІШНЄ…

Раз по раз під час інтерв’ю
Світлана Органіста аргументує
свої думки Лесиними поетичними рядками. Розповідає про Світлого й Темного янголів (ключових
героїв вистави, яких «виловила»
з віршів), що насичували душу
й думки поетеси (як і кожного з
нас) сумнівами, муками й тривогами про сенс життя. Вона, Леся,
сумнівалася, чи дає щось її слово–зброя людям. А ми, читаючи
написане понад сто років тому,
дивуємося, як воно так буває.
От фрагмент з «Лесиної містерії», куди був уплетений уривок
із п’єси «Оргія»: двоє з еллінів
вирішили піти на службу до римлян, бо «какая разніца». Хіба мало
українців у своїй країні служать
чужинцям?
Світлана Органіста розказує про створений уявою Лесі
містичний орган — музичний
інструмент, що символізує вселенську гармонію. Він став основою сюжету та декорації вистави.
Для глядачів орган цей зазвучить
знову 25 березня на черговому
показі прем’єри.
— Фентезійний орган із Лесиної поезії — це інструмент, що
чекає свого часу, аби погасити
світову ворожнечу, перемогти
велике зло. Грати його можуть
змусити тільки генії. Вони уміють синтезувати такі думки, ідеї,
що примирять людей, спонукають звернути погляд до власної
душі… Леся бачить це так. Однак
усвідомлює (Темний ангел нашіп-

тує), що повинна принести себе
в жертву.
— Вона була хворою, але
себе не щадила: сиділа писала
ночами, потік ідей, думок, віршів її виснажував. А могла б відмовитися творити та займатися
собою, відпочивати, лікуватися.
Проте продовжувала, тому що,
очевидно, розуміла: ці думки
можуть вплинути на людство,
спонукати «зіграти на світовому
органі»…
Цікавлюся в Світлани Органістої, а якби не традиція відзначати
ювілеї — чи прийшла б тоді «Лесина містерія» до свого глядача?
Режисерка відгукується, мовляв,
дуже добре, що є така гарна зовнішня спонука як 150–річчя від
дня народження великої людини.
У міркуваннях і мріях йде ще далі:
— У Лесі стільки готового
драматургійного матеріалу, але,
як правило, до постановки беруть
два–три одні і ті ж твори. У «… містерії» так багато уривків із п’єс,
тому що мені хотілося нагадати:
вони Є! Глибокі, актуальні, живі,
про сучасну Україну та про нас із
вами! Просто беріть та реалізовуйте. Впевнена, що на Лесиній
землі повинна бути щорік прем’єра за її творами. Я так бачу.
Р. S.: З часу, як мені пощастило переглянути спектакль,
минув другий тиждень. Емоції й
думки ще нуртують, обертаються навколо нової осі… «Дякую
за високий градус сприйняття»,
— цей вислів однієї з глядачок
«Лесиної містерії» в соцмережі
співзвучний з моїм. Хочеться потиснути руки усім–усім акторам
(і маленькій Владиславі Пікулі)
й помічникам краси на сцені, й
директору за те, що підживили
благоговіння до Неї. n

Губка Боб і Свинка Пеппа та інші герої казок та мультиків зустрічали породіллю з пологового будинку в
Рівному (на фото). Новоспечених батьків із народженням донечки поздоровили колеги
— актори обласного театру ляльок:
«Ми щиро вітаємо Марину і
Дмитра Симончуків та молоду
бабусю Лесю Микитюк із поповненням! Нехай кожна мить
приносить вам радість, а клопоти
будуть лише приємними».
Фото із фейсбук-сторінки Рівненського академічного обласного театру ляльок.
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n Знай наших!

n Футбол
Фото із сайту football24.ua.

Чемпіонка України
із самбо і дзюдо…
директорка дитсадка!
Фото з особистого архіву Мирослави ЦИГОЛКО.

Мирослава Циголко
з Іваничів уміло
поєднує виховання
наймолодших діток
із захопленням
боротьбою
Алла ЛІСОВА

А свій гол «Шахтар» забив красиво: 23-річний півзахисник Майкон ще зі своєї
половини поля видав філігранний пас на 22-річного захисника Додо і той, підробивши
м’яч, на величезній швидкості увірвався до карного майданчика «Олімпіка» і завершив
момент, наче досвідчений форвард.

«Шахтар» сьогодні
братиме Рим, «Динамо» —
оборонятиме Київ
А перед матчем у Лізі Європи «гірники»
здобули скандальну перемогу
в донецькому дербі з «Олімпіком»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же сьогодні,
11 березня,
українські клуби проведуть перші
матчі 1/8 фіналу Ліги
Європи. «Динамо»
у Києві прийматиме
іспанський «Вільярреал» (початок зустрічі
о 19.55). А «Шахтар»
на виїзді у Римі зіграє з італійською
«Ромою» (стартовий
свисток пролунає
о 22.00). Букмекери
вважають і підопічних
Мірчі Луческу, і підопічних Луїша Каштру
потенційними невдахами своїх пар. Проте
результат визначатимуть не букмекери —
тож ми щиро віримо в успіх «Динамо»
та «Шахтаря»!
Тим часом, черговим битвам українських грандів у єврокубках передував
тур в УПЛ. «Динамо»,
«Зоря» та «Десна»
спромоглися на «сухі»
розгроми своїх суперників. А ось ще один
представник кварте-

У

М Команда

ту лідерів, «Шахтар»,
здобув мінімальну
перемогу в донецькому дербі над «Олімпіком». Щоправда, матч
цей видався більш
ніж скандальним.
«Гірники» відкрили
рахунок у середині
першого тайму, проте
ще до перерви «Олімпік» забив у відповідь. Однак головний
арбітр Юрій Іванов

вого інтерв’ю наставника «Олімпіка» Юрія
Калітвінцева в ефір
увірвався президент
клубу Владислав
Гельзін і видав на гора
нестримну матюкливу тираду на адресу
суддівського корпусу
і справ у нашому футболі загалом…
За формою витівка Гельзіна була вкрай
хамовитою і таки дуже
негарною. Проте
аж так очевидно тягнути «Шахтар» таки
не варто. Чемпіонство

вважають і підопічних
« Букмекери
Мірчі Луческу, і підопічних Луїша
Каштру потенційними невдахами своїх
пар. Проте результат визначатимуть
не букмекери.

»

вдається до відеоперегляду і скасовує взяття воріт. Цей
епізод футбольна
громадськість згодом розкладе на найменші деталі: і дійде
висновку (окрім експертів телеканалів
«Футбол») — у суперника «Шахтаря» безсоромно вкрали гол!
А під час післяматче-

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ:
І В Н П

М

О

1
2
3
4
5
6

«Динамо» (Київ)
«Шахтар» (Донецьк)
«Зоря» (Луганськ)
«Десна» (Чернігів)
«Ворскла» (Полтава)
«Колос» (с. Ковалівка)

17
17
16
17
17
17

12
10
9
8
7
5

4
6
5
6
7
8

1
1
2
3
3
4

36-13
36-12
31-11
27-14
24-14
21-18

40
36
32
30
28
23

7
8
9
10
11
12
13
14

ФК «Олександрія» (Олександрія)
«Олімпік» (Донецьк)
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
«Інгулець» (смт Петрове)
«Рух» (Львів)
«Минай» (с. Минай)
ФК «Львів» (Львів)

17
16
17
17
17
17
16
16

6
5
4
4
1
2
3
3

5
2
5
4
10
7
4
3

6
9
8
9
6
8
9
10

24-21
22-28
16-24
22-30
15-27
15-31
12-32
11-37

23
17
17
16
13
13
13
12

У списку бомбардирів лідирують Віктор
Циганков («Динамо») — 10 голів, Шахаб Захеді
(«Олімпік»/«Зоря») — 9 голів.

треба підтверджувати
своєю грою, а якщо
не виходить — гідно
його складати.
До речі, спекотно обіцяє бути і в наступному турі УПЛ:
«Шахтар» приймає
«Десну», а «Зоря» —
«Динамо». Тут дехто
з фанів радить Ринату
Ахметову фінансово
простимулювати в цій
грі… киян, бо луганчани можуть вкрасти
у донеччан «срібло»
і шанс зіграти восени
в Лізі чемпіонів.
Усі
результати
17-го туру в УПЛ:
ФК
«Маріуполь» —
«Ворскла» —
0:1;
«Олімпік» —
«Шахтар» — 0:1; «Динамо» — «Минай» — 3:0;
«Зоря» —
ФК
«Львів» — 4:0; «Інгулець» —
«Колос» — 0:0; «Рух» —
«Десна» — 0:4; СК
«Дніпро-1» —
ФК
«Олександрія» — 0:0. n

В 11-МУ КЛАСІ
ВИКОНАЛА
НОРМАТИВ
НА МАЙСТРА
СПОРТУ

— Стати чемпіонкою?
Та ще й в таких «чоловічих» змаганнях? Не думала ніколи, — пані Мирослава згадує початок
свого походу в спорт,
який сягає 2004 року.
Саме тоді вона, семикласниця Іваничівської
ЗОШ № 2 (нині — Іваничівський ліцей № 2 імені
Юрія Лелюкова), записалася у спортивну школу
на секцію вільної боротьби до відомого тренера
Івана Палія. Займалася
трохи там, а потім більше
вподобала дзюдо, почала
тренуватися в педагога
Олега Богуша.
Спочатку були районні
змагання, на яких посіла
перші місця. Потім представляла Іваничівщину
на обласних поєдинках.
Там теж виступала блискуче. Мирославу помітили тренери з Луцька.
Отримала пропозицію
навчатися в обласному
науковому ліцеї, де було
більше можливостей для
тренувань. Але через недобір клас, у який ішла,
не сформувався. Дівчина не дуже засмутилася, адже завжди хотіла
більше часу приділяти
спорту. Перед змаганнями їздила на збори,
а в перервах між ними
двічі на день ставала
на бійцівський килим.
Відчувала, що це її справа. І не помилилася.
В 11-му класі виконала норматив на майстра спорту з дзюдо,
чим відкрила собі шлях
на державну форму навчання в Інституті фізичної культури і здоров’я
Волинського національного університету імені
Лесі Українки. Студентські будні були дуже
насиченими — лекції,
семінари чергувалися
з чемпіонатами та кубками України.
НАВІТЬ НА КЕРІВНІЙ
ПОСАДІ ПРО
ТРЕНУВАННЯ
НЕ ЗАБУВАЄ

Коли з дипломом про
вищу освіту повернулася
в Іваничі, роботу за спеціальністю не знайшла.
Створила в рідній школі
секцію з боротьби дзюдо
й самбо від ОСДЮСШОР

«Я дуже вимоглива до себе й до усіх, хто біля мене».

«Олімп». З охочих освоїти
цей вид спорту організувала дві групи — 5–7-мі
та 8–11-ті класи. Було
цікаво. І, напевно, досі
передавала б свої навики
юним спортсменам, якби
не випадок.
Якось, працюючи в комісії на чергових виборах,
її запитали, чи не хотіла б
спробувати себе на поприщі дошкільної освіти.
У дитячий садок у селі
Соснина підшукують
завідувачку. Мирослава — не з тих, хто боїться
змін або довго вагається, перш ніж прийняти рішення. «А чому б
не спробувати?» — подумала й дала згоду.
Так, із 2014 року Ми-

в рідній
« Створила
школі секцію
з боротьби
дзюдо й самбо
від ОСДЮСШОР
«Олімп».

»

рослава Циголко очолює
дошкільний навчальний
заклад «Світлинка». Під
її пильним оком перебуває 25 діток із сіл Соснина та Менчичі. Знаю, що
директорка (віднедавна
така її посада) не відмовляється від занять спортом та досягає хороших
результатів. Як вдається
це поєднувати?
— Тренування займають багато часу, а в мене
його обмаль, — розповіла спортсменка. — Адже
я ще й діловод, комірник.
Але навіть і в такій ситуації намагаюся не забувати про своє хобі. Готуюся,
виступаю — і виходить
непогано.
…А МЕДАЛІ
ОТРИМУЄ
Й ДАЛІ

Запам’ятався Чемпіонат України серед чоловіків і жінок зі спортивного й бойового самбо,
який проходив наприкінці
2019 року в місті Чорноморськ Одеської області.
Турнір тривав протягом
двох днів і зібрав на рингу понад 300 спортсменів
із 20 регіонів країни. Ми-

рославу до цих змагань
готував заслужений тренер України Анатолій Бондарєв. І вона його не підвела: здобула перемогу
в індивідуальному заліку
у ваговій категорії понад
80 кілограмів із самбо.
Тоді вона сказала: «Моя
перемога показала, що
можна продовжувати
ще тренуватись, що й
у маленькому містечку
можна розвиватися…».
Цікавим і надзвичайно
насиченим видався торішній Чемпіонат України
із самбо серед кадетів,
який відбувся у вересні
в мальовничому селищі
Кароліно-Бугаз (Одеська
область). У цих змаганнях взяли участь понад
400 учасників із 22 регіонів нашої країни. Мирослава виборола третє
місце.
— Після цього багато
газет і сайтів про мене написали, було приємно, —
ділиться емоціями, які
залишилися й дотепер,
дівчина. — Але це насамперед роблю для себе —
для гартування свого тіла
і духу. Я це люблю. Як
і маленьких діток, до яких
уже прикипіла душею
і серцем.
Коли заговорили з директоркою про те, що
можна відкрити спортивну секцію навіть у Соснинській школі, вона мовила:
— Погано, що там
нема спортзалу. Але
в селі — прекрасний клуб,
де можна було б облаштувати місце для занять.
От чи знайшлися б охочі…
Її, як педагога, турбує
те, що нинішнє молоде
покоління надає перевагу
не активному відпочинку, а «сидить» за різними іграми та мультиками
в гаджетах. Цю проблему
треба вирішувати усім
спільно — батькам, учителям, вищим інституціям…
На закінчення не стримуюся, аби не запитати, чи не бояться хлопці
підходити до симпатичної
борчині-чемпіонки?
— Деякі, справді,
не ризикують (сміється. — Авт.). А взагалі-то
я дуже вимоглива до себе
й до усіх, хто біля мене, —
каже і жартома, і всерйоз
моя співрозмовниця. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

11 березня 2021 Четвер

19

Фото із сайту verge.zp.ua.

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій
газеті — 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте
розмістити на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські
секрети». Вартість оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки
(більше, ніж три одиниці); с/г продукції; будівельних матеріалів; меблів
та ін. становить 80 грн за один раз публікації + 20 грн (за сайт).
Вартість оголошення про послуги — 80 грн + 20 (за сайт). Оголошення,
які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт + 30). Вартість оголошення
про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у відділеннях ПриватБанку.
Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l

У с. Перемиль Луцького району продається дерев’яний будинок (93 кв. м, 4 кімнати). Є газ, вода, хлів, льох, літня кухня, 45
соток городу. Усе приватизоване. Тел. 095
31 17 822.
l Продається квартира в новобудові
(м. Луцьк). Тел. 097 10 20 995.
l Продається простора квартира в Луцьку.
Тел. 066 18 77 166.
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 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.
l Продається біля Луцька земля під дачу
(0.15 га). Тел. 066 87 97 694.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l

Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон Дір»,
зернозбиральні комбайни, дискові борони,
роторні косарки, обприскувачі (навісні та
причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та
суцільного обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні),
гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес-підбирачі, шини до тракторів,
твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95 170, 066 72 14 192.
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 стані
(двигун, коробка працюють чудово, широка
гума). Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.

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, ЮМЗ,
Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299, 098 81 00
913.

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 доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.:
(0332) 24-34-23, 098 48 13 899, 050 52 37
811.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат
(на м’ясо, молодняк на відгодівлю). Тел.:
068 89 52 525, 098 45 81 533, 066 78 45
804.
l Куплю дійну корову. Тел.: 096 16 92 595,
097 10 67 751.
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.

РІЗНЕ

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ

l

Продаються дві бджолосім’ї з багатокорпусними вуликами. Тел. 066 87 97 694.
l Продається диктофон «Sony» у дуже доброму стані. Ціна договірна. Тел.: (0332) 2410-95, 099 01 67 524.
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

Загублене свідоцтво до диплома
(№ NIDBE-000854) про підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних працівників, видане на ім’я Шаманська Наталія Олександрівна, вважати
недійсним.
l Загублений чіп (картка водія), виданий
на ім’я Климюк Михайло Миколайович, вважати недійсним.
l Загублені посвідчення тракториста-машиніста (серія БР № 900213, 2 класу), слюсаря (2 розряду), видані на ім’я Мацан Василь
Зіновійович, вважати недійсними.

ОГОЛОШЕННЯ

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

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

12 березня минає 8 сумних років, як у розквіті сил
і надій загадкова смерть зупинила таке добре і любляче серце дорогого сина, брата, чоловіка, зятя,
дядька, племінника, друга
Віталія Івановича
ШВЕЦЯ.
У моє вікно постукала пташка,
А може, то була душа твоя,
Яка додому з потойбіччя лине
Сюди, де залишилася рідня моя.
Вже скоро 8-мі роковини,
Як ми з тобою різними світами розійшлись.
Розлука наша з присмаком полину
Не залишає нас, синочку, ні на мить.
Тому, можливо, то не пташка билась,
А душа твоя сьогодні у вікно,
Щоб ми за тебе Богу помолились,
Щоб добре там тобі було.
Хто знав нашого Віталіка,
пом’яніть його добрим словом і щирою молитвою.
Вічно сумуючі рідні.

Що віщують зорі
Гороскоп на 15–21 березня
ОВЕН. Ретельно аналізуйте події, що
відбуваються, опираючись на життєвий
досвід і логіку. Постарайтеся утриматися
від відкритої критики друзів і колег. Попереду от–от замаячіє щось новеньке, що
обіцяє вам справжній успіх і поліпшення
фінансового становища. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
ТЕЛЕЦЬ. Очікуйте позитивних тенденцій у багатьох справах. Однак поки
свої плани й наміри краще зберегти
в таємниці. Можливо, вам доведеться
витримати нападки недоброзичливців.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Вас чекають приємні
події. Душевна праця, хоча й не помітна,
теж приносить свої плоди. Вам бажано
не пливти проти течії, а піймати хвилю
удачі. І тоді можна будувати грандіозні
плани. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — середа.
РАК. Бажано остерігатися необдуманих слів і рішень. Порадійте успіхам
близьких людей. Відкладіть дрібні справи
й займіться вирішенням більш важливих
проблем. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Сприятливий період для
кар’єри й вирішення важливих справ.
Відступати не можна, бо у вас вистачить
сил добратися до вершини успіху. Краще
зараз прислухатися до порад колег і начальства. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
ДІВА. Можливості, які відкриваються
перед вами, радують, але не варто демонструвати перевагу перед товаришами по службі. У вихідні зустріч із цікавими
людьми допоможе розслабитися й повеселитися від душі. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Можуть зробити вам несподівані пропозиції, та не поспішайте
погоджуватися. Події на роботі будуть
досить непередбачувані. На вас чекає
важка робота, але зусилля будуть щедро
винагороджені. Вам до снаги найскладніші завдання. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Успішний і прибутковий час, що ідеально підходить як для
відпочинку, так і для праці. Не варто
робити чого–небудь через силу — однаково не вийде, якщо займатися цим
не хочеться. Не забувайте про близьких
людей, вони надихнуть вас і порадують.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вам знадобляться передбачливість і вміння миттєво приймати
рішення. Стосунки з начальством покращаться, вам можуть довірити складний
проєкт. Ділові переговори можуть виявитися досить плідними. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий —
п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Спілкування й спільні
проєкти з діловими партнерами можуть
займати більшу частину вашого часу.
Робота зажадає чіткого та послідовного
плану дій, інакше ви можете не розрахувати свої сили, а перевантаження вам
ні до чого. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Не виключені сварки й
конфлікти, ви багато чого будете сприймати вороже. Постарайтеся все-таки
налагодити стосунки з колегами. Будьте чесними з собою та навколишніми.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Саме час з’ясувати суть проблем, що нагромадилися у вас, і претензій з боку начальства. Є реальний шанс
стати справжнім господарем становища.
Стосунки з близькими можуть виявитися
не такими вже безхмарними, але до вихідних хмари розсіються. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.

n «Рускій мір»
йдеться у дописі фейсбук–сторінки цього ЗМІ.

«Паломницю», яка пішла
в політику, знімали і на Волині?
Фото із фейсбук-сторінки телеканалу «Спас».

Російськомовний
телевізійний проєкт
«Паломниця» дружини
кума Путіна Віктора
Медведчука Оксани
Марченко транслюватиме
канал «Спас»,
пов’язаний із РПЦ.
Його гендиректором є
відвертий українофоб
Борис Корчевніков, якому
заборонено в’їзд в Україну
Олена КУЧМА

ожна серія — це
нове паломництво,
в якому автор знайомить глядачів із православними святинями та історіями

«К

За словами телеведучої Оксани Марченко, на паломництво
її благословив глава УПЦ МП митрополит Онуфрій.

про те, як віра допомагає вижити в непростих обставинах.
Про чудеса розповідають відомі діячі — Петро Мамонов,

Борис Корчевніков, Олександр
Усик, Олег Карамазов та інші.
Крім того, найпотаємнішим
ділиться і сама телеведуча», —

Програма мала виходити на
телеканалі Zik, але у зв’язку з тим,
що його заблокували після введених санкцій, Марченко знайшла
інший майданчик для трансляції.
Згодом телеведуча оголосила
про свій вступ до «Опозиційної
платформи — За життя», а себе
та чоловіка назвала «майбутнім
України». Відео, на якому Марченко оголошує про рішення приєднатися до партії свого чоловіка,
висміяли у соцмережах.
До слова, зйомки «Паломниці», ймовірно, відбувалися і на
Волині. Адже у жовтні біля Святогорського Успенського Зимненського монастиря місцеві жителі
помітили Оксану Марченко та
боксера й телеведучого В’ячеслава Узелкова. Тоді ж селом їздив
позашляховик із назвою проєкту
та була встановлена вивіска «Ведеться відеозйомка». n

Програма телепередач на 15 — 21 березня
ПОНЕДІЛОК, 15 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда
06:30 М/ф «Парасолька
на риболовлі» 06:40 М/ф
«Парасолька на полюванні»
06:50 М/ф «Як козаки
куліш варили» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с
«Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10,
21:25 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Концерт.
Пісні про кохання 17:25 Д/ц
«Боротьба за виживання»
18:55 Д/п «Жорстока
міграція у природі» 20:00 Д/ц
«Суперчуття» 21:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30 Перша шпальта

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»
15:35 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:45 Т/с «Папік»
22:00 Т/с «Родичі»

05:50 Т/с «Комісар Рекс»
08:50 «Битва екстрасенсів»
16+
13:05, 14:55 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Авантюра
на двох»
23:00 Т/с «Лист очікування»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15, 10:10 Громадянська
оборона
06:05, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
11:05 Секретний фронт
12:10, 13:15 Антизомбі
13:45, 16:15 Х/ф «ВДОВИ»
16:35 Х/ф «КОЛОМБІАНА»
20:15 Більше ніж правда
21:25 Т/с «Пес»
22:30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ

06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка. Новий
сезон
08:30 Т/с «Надприродне»
09:30 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ»
12:00 Х/ф «МІС
КОНГЕНІАЛЬНІСТЬ
ІНТЕР
2: ОЗБРОЄНА І
06.05, 22.05 «Слідство вели...
ЛЕГЕНДАРНА»
з Леонідом Каневським»
14:10 Орел і Решка
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
16:20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
17.40 Новини 07.10, 08.10,
МІЖ СВІТАМИ»
09.20 «Ранок з Інтером» 10.05,
19:00 Від пацанки до панянки
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
16+
«Стосується кожного» 12.25
Х/ф «ВИПАДКОВО ВАГІТНА» 21:00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
23:30 Х/ф «СТАЖИСТ»
14.15 Х/ф «ЧОГО ХОЧЕ
ЖЮЛЬЕТТ» 16.05 «Чекай
МЕГА
на мене. Україна» 20.00
06.00 Бандитська Одеса
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
08.50, 01.50 Правда життя
Випереджаючи час» 23.55
10.00, 00.40, 03.15 Речовий
Т/с «Згадати молодість»
доказ
02.00 Т/с «Спокуса» 04.55
11.10 Боротьба за виживання
«Телемагазин»
11.40 Зона будівництва
13.10 Україна: забута історія
УКРАЇНА
14.05 Дикі тварини
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
15.05, 19.55 Секретні
Україною
території
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
16.05, 21.45 НАСА:
23:00 Сьогодні
нез’ясоване
09:00 Зірковий шлях
17.00, 20.50 Шукачі
10:00 Місія: краса
неприємностей
11:00 Т/с «Жіночий лікар 2»
17.55 Неймовірні винаходи
13:45, 15:30 Т/с «Пошта»
18.55 Чорна піхота
18:00 Т/с «Виходьте без
22.40 Океани
дзвінка 4»
23.40 Таємнича світова війна
20:10 Ток-шоу «Говорить
05.45 Теорія Змови
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Незакрита
К-1
мішень»
06:30 «TOP SHOP»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Дай Лапу»
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»

ВІВТОРОК, 16 БЕРЕЗНЯ

10:35 М/ф «Монстр у Парижі»
12:10 Х/ф «ДЖЕЙН ЕЙР»
14:20 «Орел і Решка. Івлєєва
VS Бєдняков»
21:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:40, 19:25 Т/с «Дзвонар-2»
10:45 Х/ф «БАГРЯНІ РІКИ»
12:50 Х/ф «ІМПЕРІЯ
ВОВКІВ»
15:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:25 Т/с «Ментівські війни.
Харків-2»
21:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
22:20 «Гроші»
22:35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00 Дженоа - Удінезе.
Чемпіонат Італії 07:45, 20:10
Журнал Ліги чемпіонів 08:15
Шахтар - Десна. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч 12:00
Парма - Рома. Чемпіонат
Італії 13:50 Валенсія - Лідс.
1/2 фіналу (2000 /01). Ліга
чемпіонів УЄФА 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00 Журнал
Ліги Європи. Прем’єра 16:30
Кальярі - Ювентус. Чемпіонат
Італії 18:20 Ворскла - Дніпро-1.
Чемпіонат України 20:40
Мілан - Наполі. Чемпіонат Італії
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 23:45 Маріуполь - Колос.
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45 Країна У
09.45 Т/с «Батько рулить 2»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
18.15 Т/с «Батько рулить 3»
21.15 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН» (16+)
23.00 Одного разу в Одесі

НТН
05.00 «Top Shop» 05.45 Х/ф
«ВІРНІСТЬ» 07.35, 17.15
«Випадковий свідок» 08.05
Х/ф «ЗНОВУ НЕВЛОВИМІ»
10.45, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 12.50 Х/ф
«ПРИХОВАНА ЗАГРОЗА»
14.40 «Таємниці світу» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
18.20 «Свідок. Агенти» 22.50
Х/ф «ПОСТРІЛ У СПИНУ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
М/ф «Подарунок» 06:40
М/ф «Було скучно» 06:50
М/ф «Ватажок» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка
дача 11:25 Телепродаж
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:30 Концерт. Пісні
про кохання 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/с
«Дика прогулянка» 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:55 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 23:00
#ВУКРАЇНІ

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 «Навчи мене
кохати»
20:45 Т/с «Папік»
21:55 Т/с «Родичі»
23:00 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» 11.00
«Позаочі» 12.25 Т/с «Агата
Рейзін» 14.30, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець
мимоволі» 18.00, 19.00, 04.10
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджаючи час»
23.55 Т/с «Згадати молодість»
02.00 Т/с «Спокуса» 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
10:00 Місія: краса
11:00 Т/с «Жіночий лікар 2»
13:45, 15:30 Т/с «Пошта»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Незакрита мішень»
23:10 Т/с «Кладова життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»

06:00 Т/с «Комісар Рекс»
08:55 «Битва екстрасенсів»
16+
13:05, 14:55 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Авантюра
на двох»
23:00 Т/с «Лист очікування»

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12:05, 13:15, 21:25 Т/с «Пес»
14:55, 16:15, 22:25 Т/с
«Розтин покаже-2»
16:50 Х/ф «СМЕРТЬ
СТАЛІНА»
23:20 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
ВТОРГНЕННЯ:
БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка. Дива
світу
08:30 Т/с «Надприродне»
10:20 Х/ф «РОБІН ГУД»
12:50 Кохання на виживання
16+
15:00 Орел і Решка
17:00 Хто зверху? 12+
19:00 Де логіка? 12+
21:00 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ,
СІМ НОЧЕЙ»
23:00 Х/ф «ДЖОРДЖ ІЗ
ДЖУНГЛІВ»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ
09.00, 01.50 Правда життя
10.10, 00.40 Речовий доказ
11.20 Інженерні ідеї
12.15 Зона будівництва
13.15 Україна: забута історія
14.10 Дикі тварини
15.10, 19.55 Секретні
території
16.05, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
17.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
17.55 Неймовірні винаходи
18.55 Місто, яке зрадили
22.40 Океани
23.40 Таємнича світова війна
03.50 Брама часу
05.50 Війна всередині нас

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»
17:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
19:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23:00 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Т/с «Удар у відповідь-6»
08:00 Х/ф «МИСТЕЦТВО
ВІЙНИ»
10:15 Х/ф «ІЗГОЙ»
13:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Дзвонар-2»
20:25, 21:20 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22:30 Т/с «Кістки-11»

ФУТБОЛ-1
06:00 Кальярі - Ювентус.
Чемпіонат Італії 07:45, 20:15
Журнал Ліги Європи 08:15
Маріуполь - Колос. Чемпіонат
України 10:00, 15:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Парма Рома. Чемпіонат Італії 12:10
«Великий футбол» 13:50
Челсі - Монако. 1/2 фіналу
(2003 /04). Ліга чемпіонів
УЄФА 16:00 Журнал Ліги
чемпіонів 16:30 Аталанта Спеція. Чемпіонат Італії 18:20
Топ-матч 18:25 Олександрія
- Олімпік. Чемпіонат України
20:45, 23:55 «Ніч Ліги
чемпіонів» 21:55 LIVE. Реал
- Аталанта. 1/8 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під
Полтавою
08.45 Сімейка У
09.45, 23.00 Одного разу в
Одесі
10.45 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 3»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «СМОКІНГ»

НТН
06.10, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 07.50, 17.15
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ПОСТРІЛ У
СПИНУ» 12.50 «Легенди
карного розшуку» 14.35
«Свідок. Агенти» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
18.20 «Будьте здоровi» 23.15
Х/ф «ХАЗЯЇН ТАЙГИ»

СЕРЕДА, 17 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30 М/ф
«Горщик-Сміхотун» 06:40 М/ф
«Грицькові книжки» 06:50 М/ф
«Війна яблук та гусені» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с «Віра»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35 Спорт
15:20 UA:Фольк 16:30 Концерт.
Ніна Матвієнко та та Дмитро
Андрієць 17:25 #ВУКРАЇНІ
18:55, 22:00 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:55 Спорт.
Аспект 23:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+

1+1
05:30 «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»
15:35 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:45 Т/с «Папік»
21:55 Т/с «Родичі»
23:00 Т/с «Кухня»

19:00 Варьяти 12+
21:00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО ДО РАЮ»
23:30 Х/ф «ДЖОРДЖ ІЗ
ДЖУНГЛІВ 2»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
09.10, 01.50 Правда життя
10.20, 00.40 Речовий доказ
11.30 Інженерні ідеї
12.20 Зона будівництва
13.20 Україна: забута історія
14.15 Дикі тварини
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 Місця сили
22.40 Океани
23.40 Таємнича світова війна
03.00 Таємниці кримінального
світу
05.40 Війна всередині нас

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Дай Лапу»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:10 «Орел і Решка. На краю
ІНТЕР
світу»
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
19:00 «Орел і Решка.
Леонідом Каневським» 07.00,
Перезавантаження»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
23:00 Т/с «Грань»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
2+2
програма» 11.00 «Позаочі»
12.25 Т/с «Агата Рейзін» 14.30, 06:00 «Джедаі 2019»
15.30 «Речдок» 16.30 «Речдок.
06:45 Т/с «Удар у відповідь-6»
Особливий випадок. Злочинець 08:45 Х/ф «МІСІЯ НА МАРС»
мимоволі» 18.00, 19.00, 04.10
10:55 Х/ф «ЗОРЯНА БРАМА:
Ток-шоу «Стосується кожного»
ПОЧАТОК»
20.00 «Подробиці» 21.00
13:00 «Загублений світ»
«Речдок. Випереджаючи час»
18:00 «Секретні матеріали»
23.55 Т/с «Згадати молодість»
18:15 «Спецкор»
02.00 Т/с «Спокуса» 04.55
18:50 «Джедаі»
«Телемагазин»
19:25 Т/с «Дзвонар-2»
20:25, 21:20 Т/с «Ментівські
УКРАЇНА
війни. Харків-3»
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
22:30 Т/с «Кістки-11»
Україною
ФУТБОЛ-1
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
09:00 Зірковий шлях
Минай - Інгулець. Чемпіонат
10:00 Місія: краса
України 08:10 Кальярі - Ювентус.
11:00 Т/с «Жіночий лікар 2»
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
13:45, 15:30 Т/с «Пошта»
22:45 Футбол NEWS 10:20
18:00 Т/с «Виходьте без
Олександрія - Олімпік. Чемпіонат
дзвінка 4»
України 12:05 Мілан - Наполі.
20:10 Ток-шоу «Говорить
Чемпіонат Італії 13:50 Реал
Україна»
- Аталанта. 1/8 фіналу. Ліга
21:00 Т/с «Незакрита мішень»
чемпіонів УЄФА 16:00, 19:00 «Ніч
23:10 Т/с «Кладова життя»
Ліги чемпіонів» 17:10 Ман Сіті
- Боруссія (М). 1/8 фіналу. Ліга
СТБ
чемпіонів УЄФА 19:30 Журнал
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
Ліги Європи 20:00 Шахтар 05:45 Т/с «Комісар Рекс»
Десна. Чемпіонат України 21:45
08:45 «Битва екстрасенсів» 16+ LIVE. Баварія - Лаціо. 1/8 фіналу.
13:05, 14:55 Т/с «Сліпа»
Ліга чемпіонів УЄФА 23:55 Огляд
14:30, 17:30, 22:00 «Вікнавівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
Новини»
ТЕТ
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
06.00 ТЕТ Мультиранок
19:05 «Один за всіх» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
20:15, 22:45 Т/с «Авантюра
Одного разу під
на двох»
Полтавою
23:00 Т/с «Лист очікування»
08.45 Сімейка У
09.45, 23.00 Одного разу в
ICTV
Одесі
05:35 Громадянська оборона
10.45 Країна У
06:30 Ранок у великому місті
11.15, 18.15 Т/с «Батько
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
рулить 3»
Факти
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
09:15, 19:20 Надзвичайні
галлівуд
новини
13.15, 16.15 4 весілля
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
14.15 Панянка-селянка
Оністрат»
15.15 СуперЖінка
12:05, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
21.15 Х/ф «R.I.P.D. 14:55, 16:15, 22:20 Т/с «Розтин
ПРИМАРНИЙ
покаже-2»
ПАТРУЛЬ» (16+)
16:55 Х/ф «СХИЛЬНІСТЬ»
НТН
20:15 Секретний фронт
23:15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
05.45, 10.40, 19.30 Т/с
ПЕРЕГОНИ-2»
«Коломбо» (16+) 07.55, 17.15
«Випадковий свідок» 08.30,
НОВИЙ КАНАЛ 12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
06:00, 07:30 Kids’ Time
09.00 Х/ф «ХАЗЯЇН ТАЙГИ»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
12.50 «Легенди карного
07:35, 15:00 Орел і Решка
розшуку» 14.40 «Таємниці
08:30 Т/с «Надприродне»
кримінального світу» 16.50
10:30 Х/ф «ПОЛЮВАННЯ НА
«Легенди бандитської Одеси»
КОЛИШНЮ»
18.20 «Вартість життя» 23.15
12:50 Кохання на виживання 16+ Х/ф «ЗНИКНЕННЯ СВІДКА»
17:00 Хто зверху? 12+

ЧЕТВЕР, 18 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30 М/ф
«День, коли щастить» 06:40
М/ф «Дерево і кішка» 06:50
М/ф «Жар-птиця» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк
16:25 Біатлон. Кубок світу. Х
етап. Спринт 7 км, жінки 18:55,
22:00 Д/ц «Виживання у дикій
природі» 19:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 21:55 Спорт.
Аспект 23:00 Схеми. Корупція
в деталях

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»
15:30 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:30 Т/с «Папік»
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» 11.00
«Позаочі» 12.25 Т/с «Агата
Рейзін» 14.30, 15.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок. Злочинець мимоволі»
18.00, 19.00, 04.10 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.55 Т/с
«Згадати молодість» 02.00 Т/с
«Спокуса» 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
10:00 Місія: краса
11:00 Т/с «Жіночий лікар 2»
13:45, 15:30 Т/с «Пошта»
18:00 Т/с «Виходьте без
дзвінка 4»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Незакрита мішень»
23:10 Слідами
23:50 Х/ф «DZIDZIO ПЕРШИЙ
РАЗ»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Комісар Рекс»
08:50 «Битва екстрасенсів» 16+
13:05, 14:55 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Як вийти заміж» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Авантюра
на двох»
23:00 Т/с «Лист очікування»

П’ЯТНИЦЯ, 19 БЕРЕЗНЯ
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:10 Х/ф «ЗНАХАР»
23:30 Х/ф «ДЖУНГЛІ»

22:30 Т/с «Кістки-11»

ФУТБОЛ-1

06:00 Ман Сіті - Боруссія (М).
МЕГА
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
06.00 Бандитський Київ
07:45 Огляд вівторка. Ліга
09.00, 01.50 Правда життя
чемпіонів УЄФА 08:15 Парма
10.05, 00.40 Речовий доказ
- Рома. Чемпіонат Італії 10:00,
11.15 Інженерні ідеї
15:40, 20:40, 22:45 Футбол
12.10 Зона будівництва
NEWS 10:20 Реал - Аталанта.
13.10 Україна: забута історія
1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
14.10 Дикі тварини
УЄФА 12:05 Шахтар - Десна.
15.10, 19.50 Секретні території Чемпіонат України 13:50
16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване Челсі - Атлетіко. 1/8 фіналу. Ліга
17.05, 20.50 Шукачі
чемпіонів УЄФА 16:00 Баварія неприємностей
Лаціо. 1/8 фіналу. Ліга чемпіонів
18.00 Неймовірні винаходи
УЄФА 17:50 «Ніч Ліги чемпіонів»
19.00 Місця сили
18:20 Топ-матч 18:30 Журнал
22.40 Океани
Ліги Європи 19:00, 21:50
23.40 Таємнича світова війна
03.15 Аджимушкай. Підземелля «Шлях до Гданська» 19:50 LIVE.
Шахтар - Рома. 1/8 фіналу. Ліга
смерті
Європи УЄФА 22:30 LIVE. «Ліга
04.05 Прокляття скіфських
Європи. ONLINE» 23:55 Арсенал
курганів
04.55 Легендарні замки України - Олімпіакос. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА. Прем’єра
05.45 Війна всередині нас

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Дай Лапу»
05:35 Громадянська оборона
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 09:50 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
Факти
13:15 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Навколосвітня
новини
подорож»
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
15:10 «Орел і Решка. Навколо
Оністрат»
світу»
12:05, 13:15, 21:25 Т/с «Пес»
14:45, 16:15, 22:25 Т/с «Розтин 17:10 «Орел і Решка. На краю
світу»
покаже-2»
19:00 «Орел і Решка.
16:25 Х/ф «ГЛОБАЛЬНЕ
Перезавантаження»
ВТОРГНЕННЯ: БИТВА
23:00 Т/с «Грань»
ЗА ЛОС АНДЖЕЛЕС»
20:15 Анти-зомбі
2+2
23:20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ-3»
06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «ІНФЕРНО»
НОВИЙ КАНАЛ 08:25 Х/ф «ВИСОТА»
06:00, 07:30 Kids’ Time
10:10 Х/ф «ГРА ПАМ’ЯТІ»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
12:05 «Загублений світ»
07:35, 15:00 Орел і Решка
18:00 «Секретні матеріали»
08:30 Т/с «Надприродне»
18:15 «Спецкор»
11:00 Х/ф «ШІСТЬ ДНІВ, СІМ 18:50 «Джедаі»
НОЧЕЙ»
19:25 Т/с «Дзвонар-2»
13:00 Кохання на виживання
20:25, 21:20 Т/с «Ментівські
16+
війни. Харків-3»

ICTV

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.45
Одного разу під
Полтавою
08.45 Сімейка У
09.45, 23.00 Одного разу в
Одесі
10.45 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 3»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «ЧОРНИЙ ЛИЦАР»

НТН
05.45, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 07.50, 17.15
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ЗНИКНЕННЯ
СВІДКА» 12.50 «Легенди
карного розшуку» 14.35
«Вартість життя» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
18.20 «Правда життя» 23.15
Х/ф «В ОСТАННЮ ЧЕРГУ»

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
05.00 «Телемагазин» 05.30
Х/ф «ПІДКИДЬОК» 06.50
«Слово Предстоятеля» 06.55
Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ:
ПІДВІСКИ КОРОЛЕВИ»
09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма»
11.00 Х/ф «БЕРЕЖИСЬ
АВТОМОБІЛЯ» 13.00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС І ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАЙОМСТВО»
15.40 Т/с «Слідчий Горчакова»
20.00 «Подробиці» 20.30

«Місце зустрічі» 22.00 Т/с
«Побачити океан» 01.45 Х/ф
«ГУВЕРНАНТКА» 03.15 «Орел
і Решка. Шопінг» 04.35 Х/ф
«МІЛЬЙОН У ШЛЮБНОМУ
КОШИКУ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
08:45 Х/ф «ПРОЩАЮСЯ
ВОСТАННЄ»
10:50 Т/с «Коли повертається
минуле»
14:45, 15:20 Т/с «Рись»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу «Маска»
23:55 Т/с «Рідна кров»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
05:55, 10:50 Т/с «Авантюра
на двох»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00 «Хата на тата (сезон
10)» 12+
19:15 «МастерШеф
Професіонали» 12+
22:22 «Dizel Night»

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Т/с «Марк + Наталка»
07:40, 09:15, 10:55 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
08:40, 10:15 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
11:55, 13:00 Т/с «Пес»
16:35 Х/ф «БУДЬ
КМІТЛИВИМ!»
19:10 Х/ф «РЕД»
21:20 Х/ф «РЕД-2»
23:25 Х/ф «ПРИСТРЕЛЬ ЇХ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Варьяти 12+
08:10, 10:00 Kids’ Time

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:00 Т/с «Краще за всіх»
14:10, 15:30 Т/с «Слабка
ланка»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

21:00 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДІ 2»
23:30 Х/ф «КРУТІ ВІРАЖІ»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса
09.05, 01.50 Правда життя
10.15, 00.40 Речовий доказ
11.25 Інженерні ідеї
12.20 Зона будівництва
13.20 Україна: забута історія
14.15, 22.40 Океани
15.15, 18.05, 19.55 Секретні
території
16.15, 21.45 НАСА:
СТБ
нез’ясоване
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
17.10, 20.50 Шукачі
05:50 Т/с «Коли ми вдома.
неприємностей
Нова історія»
19.05 Місця сили
06:55, 19:00, 22:45 «Холостяк» 23.40 Таємнича світова війна
12+
02.55 Теорія Змови
11:50 «Як вийти заміж» 16+
1+1
К-1
06:05 «Життя відомих людей» 13:00, 14:55, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30,
17:30,
22:00
«Вікна06:30
«TOP
SHOP»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Новини»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
«Сніданок з 1+1»
08:30 «Дай Лапу»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ICTV
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
14:00, 16:45, 19:30
05:35 Громадянська оборона 10:35 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ»
ТСН: «Телевізійна
06:30 Ранок у великому місті
12:20 «Орел і Решка. На краю
служба новин»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
світу»
09:25, 10:20 «Життя відомих
Факти
13:10 «Орел і Решка. Навколо
людей 2021»
09:15, 19:20 Надзвичайні
світу»
11:20, 12:20, 14:15
новини
17:30 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
«Одруження наосліп»
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
14:30, 20:15 «Ліга сміху 2021» 10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
17:10 Т/с «Навчи мене кохати» 11:20 Т/с «Вижити за будь-яку 19:20 Х/ф «ЛИПУЧКА»
ціну-2»
21:00 «Орел і Решка.
22:15 «Ліпсінк батл»
13:15, 16:15, 23:45 Скетч-шоу
Перезавантаження»
«На трьох» 16+
ІНТЕР
2+2
05.25, 22.50 «Слідство вели... 16:55 Х/ф «НЕСТРИМНІ-2»
22:45 Скетч-шоу «На трьох-9» 06:00 «Джедаі 2019»
з Леонідом Каневським»
16+
06:15 Х/ф «ВХІДНИЙ»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
08:05 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»
17.40 Новини 07.10, 08.10,
НОВИЙ КАНАЛ 10:15 Х/ф «БЕЗ ОБЛИЧЧЯ»
09.20 «Ранок з Інтером»
06:00, 07:30 Kids’ Time
13:05 «Загублений світ»
10.00 «Корисна програма»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
11.00 «Позаочі» 12.25
18:00 «Секретні матеріали»
07:35 Орел і Решка
Т/с «Агата Рейзін» 14.30,
18:15 «Спецкор»
08:30 Т/с «Надприродне»
15.30, 00.35 «Речдок» 16.25
18:50 «Джедаі»
«Речдок. Особливий випадок. 10:30 Від пацанки до панянки 19:25 Х/ф «РОНІН»
Злочинець мимоволі» 18.00,
16+
21:55 Х/ф «ГНІВ»
01.35 Ток-шоу «Стосується
12:30 Варьяти 12+
23:50 Х/ф «ПРИРЕЧЕНІ-2»
кожного» 20.00 «Подробиці»
14:30 Де логіка? 12+
21.00 Т/с «Шерлок» 03.10
ФУТБОЛ-1
16:30 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
«Чекай на мене. Україна»
19:00 Х/ф «КРОКОДИЛ
06:00 Огляд вівторка. Ліга
04.20 «Орел і Решка. Шопінг»
ДАНДІ»
чемпіонів УЄФА 06:30,

09:15, 13:40, 14:20 «Шлях
до Гданська» 07:25, 20:40
Шахтар - Рома. 1/8 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:25
Вільярреал - Динамо (К). 1/8
фіналу. Ліга Європи УЄФА
12:15 Топ-матч 12:30, 13:20
«Ліга чемпіонів» 13:00 LIVE.
Жеребкування 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 14:00 LIVE.
Жеребкування 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА 14:45 Огляд
матчів. Ліга Європи УЄФА.
Прем’єра 16:05 Арсенал
- Олімпіакос. 1/8 фіналу.
Ліга Європи УЄФА 17:55
Челсі - Атлетіко. 1/8 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 19:45
Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА 22:50 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 23:20 «Ліга
Європи. ONLINE»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 20.15
Одного разу під
Полтавою
08.45 Сімейка У
09.45, 23.35 Одного разу в
Одесі
10.45, 18.15 Т/с «Батько
рулить 3»
12.15, 17.15 Зірки, чутки та
галлівуд
13.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
15.15 СуперЖінка
21.15 Х/ф «ХРОНІКИ
РІДДІКА» (16+)

НТН
05.50, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+) 07.55,
17.15 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЗА ДВА
КРОКИ ВІД «РАЮ» 12.50
«Легенди карного розшуку»
14.35 «Правда життя» 16.50
«Легенди бандитської Одеси»
18.20 «Таємниці світу» 23.15
Х/ф «ГРАЧІ»

НЕДІЛЯ, 21 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 20 БЕРЕЗНЯ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:50
Новини 07:10 М/ф «Уроки
тітоньки Сови» 07:40 М/ф «Як
козаки інопланетян зустрічали»
08:05 Д/ц «Тваринна зброя»
09:05 Відтінки України 09:35
#ВУКРАЇНІ 10:05, 22:00
Х/ф «ОБЛИЧЧЯ КОХАННЯ»
11:50 Д/ц «Виживання у дикій
природі» 12:45, 14:05 Міста
та містечка 13:10 Біатлон.
Кубок світу. Х етап. Гонка
переслідування 10 км, жінки
14:25 Телепродаж 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:10
Біатлон. Кубок світу. Х етап.
Гонка переслідування 12, 5 км,
чоловіки 17:05 Полювання
(Природнича історія) 18:05
Х/ф «ЯКІВ» 19:55, 21:25 Д/ц
«Боротьба за виживання»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
М/ф «Дивне китеня» 06:40
М/ф «Дощику, дощику,
припусти» 06:50 М/ф
«Дівчинка та Зайці» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Віра»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 UA:Фольк 16:25
Біатлон. Кубок світу. Х етап.
Спринт 10 км, чоловіки 18:55,
22:00 Д/ц «Виживання у дикій
природі» 19:55 Д/ц «Світ дикої
природи» 21:55 Спорт. Аспект
23:00 Перша шпальта

08:15 М/ф «Агент Марні»
10:05 Орел і Решка.
Дива світу
11:00 Орел і Решка. Невидане.
Дива світу
12:10 Орел і Решка
13:10 У кого більше? 12+
15:10 М/ф «Мадагаскар»
17:00 М/ф «Співай»
19:10 Х/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ»
21:20 Х/ф «АЛАДДІН»

ФУТБОЛ-1

06:00 Реал - Аталанта. 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 Арсенал - Олімпіакос.
1/8 фіналу. Ліга Європи УЄФА
12:05 Челсі - Атлетіко. 1/8
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
13:50 Шахтар - Рома. 1/8
МЕГА
фіналу. Ліга Європи УЄФА
06.00 Випадковий свідок
15:55 LIVE. Кротоне - Болонья.
07.35, 00.55 Містична Україна Чемпіонат Італії 17:55 Огляд
08.25, 19.10 У пошуках істини матчів. Ліга Європи УЄФА
10.10 Речовий доказ
18:50, 20:55 Топ-матч 18:55
11.20, 00.00 Секретні території LIVE. Спеція - Кальярі. Чемпіонат
12.15 Вирішальні битви 2
Італії 21:10 Огляд вівторка. Ліга
світової
чемпіонів УЄФА 21:40 LIVE.
13.15 Смертельна Австралія
Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
16.15 Океани
Італії 23:40 Огляд середи. Ліга
18.15 Брама часу
чемпіонів УЄФА
21.00 Шокуюча правда
01.55 Бандитський Київ
ТЕТ
05.15 Війна всередині нас
06.00 ТЕТ Мультиранок

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Дай Лапу»
09:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:30 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
13:20 Х/ф «ЛИПУЧКА»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:30 «Джедаі 2019»
07:55 «Джедаі 2020»
08:55 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ЗВОРОТНІЙ
ВІДЛІК»
14:20 Х/ф «РОНІН»
16:50 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»
19:00 Х/ф «ПЕРШЕ
ВБИВСТВО»
21:00 Х/ф «ОБЛОГА»
23:10 Х/ф «ПОСЛАНЕЦЬ»

10.40 Х/ф «ТІМ ТАЛЕР АБО
ПРОДАНИЙ СМІХ»
12.40 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)
14.55 Х/ф «ХРОНІКИ
РІДДІКА» (16+)
17.15 Х/ф «R.I.P.D. ПРИМАРНИЙ
ПАТРУЛЬ» (16+)
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.30 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.15 Х/ф
«ВІЧНИЙ ПОКЛИК» 13.00
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 14.15 Х/ф «АПАЧІ»
16.00 Х/ф «ПЕРЕМОЖЦІ ТА
ГРІШНИКИ» (16+) 18.05 «Круті
90-ті» 19.00 «Свідок» 19.30
Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
ЖИТТЯ!» 21.20 Х/ф «НОВІ
АМАЗОНКИ» (16+) 23.40 Х/ф
«Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

«ШЕРЛОК ХОЛМС І ДОКТОР
UA: ПЕРШИЙ
ВАТСОН: ЗНАЙОМСТВО»
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
00.50 «Речдок»
08:00, 08:55, 21:00 Новини
07:10 М/ф «Уроки тітоньки
УКРАЇНА
Сови» 07:40 М/ф «Як
05:50
Сьогодні
козаки наречених виручали»
06:50 Реальна містика
08:20 Д/ц «Дикі тварини»
09:15 Т/с «Три сестри»
09:00 Божественна літургія
17:00, 21:00 Т/с «Королева
Православної церкви України
доріг»
11:00 Недільна гітургія
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Української греко-католицької
церкви 12:30 Недільна свята
Олегом Панютою
меса Римсько-Католицької
23:00 Т/с «Краще за всіх»
Церкви в Україні 13:30, 15:55
СТБ
Міста та містечка 13:55
Біатлон. Кубок світу. Х етап.
05:30 Х/ф «ОСІННІЙ
Мас-старт 12, 5 км, жінки 14:50
МАРАФОН»
Телепродаж 15:20 Країна
07:25 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
пісень 16:25 Біатлон. Кубок
СВІЙ РАХУНОК»
світу. Х етап. Мас-старт 15 км,
09:55 «МастерШеф
чоловіки 17:20 Студія «Біатлон»
Професіонали» 12+
17:40 «Супротивники рифів»
12:50 «Хата на тата» 12+
18:55 Д/ц «Виживання у дикій
15:05 «СуперМама»
природі» 20:00 Спецпроєкт
19:00 «Слідство ведуть
«Зупини мене, якщо зможеш»
екстрасенси» 16+
21:25 Розважальна програма
20:00 «Один за всіх» 16+
з Майклом Щуром 16+ 22:00
23:30 «Таємниці ДНК» 16+
Х/ф «СТРІМГОЛОВ»

1+1

ICTV

05:00, 19:30 ТСН: «ТСНТиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
10:50 «Світ навиворіт»
17:00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
21:00 «Голос країни 11»
23:55 «Світське життя. 2021»

05:20 Не дай себе
обдурити!
06:05 Більше ніж правда
07:00 Антизомбі
07:55 Секретний фронт
08:50 Громадянська оборона
09:50 Т/с «Розтин покаже-2»
12:30, 13:00 Х/ф
«НЕСТРИМНІ-2»
12:45, 18:45 Факти
14:35 Х/ф «РЕД»
16:40 Х/ф «РЕД-2»
21:15 Х/ф «АГЕНТИ А.Н.К.Л.»
23:35 Х/ф «СМЕРТЬ
СТАЛІНА»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «ТРИ
МУШКЕТЕРИ: ПОМСТА
МІЛЕДІ» 08.00 «Удачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Інше
життя» 12.50 Т/с «Речдок.
Особиста справа» 17.20 Т/с
«Свідок обвинувачення» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф

НОВИЙ КАНАЛ
05:40 Варьяти 12+
08:20, 10:30 Kids’ Time
08:25 М/ф «Співай»
10:35 Х/ф «ДЖОРДЖ ІЗ
ДЖУНГЛІВ»

12:20 Х/ф «ДЖОРДЖ ІЗ
ДЖУНГЛІВ 2»
14:10 Х/ф «КОРОЛЬ ЛЕВ»
16:20 Х/ф «АЛАДДІН»
19:10 Х/ф «ХЕНКОК»
21:00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ»
23:20 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО ДО РАЮ»

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
Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 12:35 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА 13:00, 15:55,
16:30, 18:55 «Тур ONLINE» 13:55
LIVE. Інгулець - Олександрія.
Чемпіонат України 16:55 LIVE.
МЕГА
Львів - Шахтар. Чемпіонат
України 19:25 LIVE. Колос 06.00 Випадковий свідок
07.35, 00.55 Містична Україна Зоря. Чемпіонат України 21:20
08.25, 19.15 У пошуках істини «Великий футбол» 23:20
10.15 Речовий доказ
Журнал Ліги чемпіонів 23:50
11.25, 00.00 Секретні території Верона - Аталанта. Чемпіонат
12.20 Вирішальні битви ІІ
Італії
світової
ТЕТ
13.20 Смертельна Австралія
16.20 Океани
06.00 ТЕТ Мультиранок
18.20 Брама часу
09.15 М/ф «Діномама»
21.00 Шокуюча правда
10.55 М/ф «Жаб’яче
01.40 Підроблена історія
королівство:
Таємниця кришталевої
К-1
жаби»
06:30 «TOP SHOP»
12.35 Х/ф «ПРО РИБАЛКУ ТА
08:00 М/с «Кротик і Панда»
ЙОГО ДРУЖИНУ»
08:35 «Орел і Решка.
13.45 Х/ф «ЧОРНИЙ ЛИЦАР»
Шопінг»
15.30 Х/ф «СМОКІНГ»
09:30 Х/ф «МАТРИЦЯ ЧАСУ» 17.15 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
11:15 Х/ф «ДОСЯГНИ
ШПИГУН» (16+)
УСПІХУ»
19.00 Одного разу під
13:00 «Орел і Решка. Навколо
Полтавою
світу»
22.30 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ» (16+)

2+2

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:30 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
12:10 Т/с «Перевізник»
16:55 19 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Рух»
19:00 Х/ф «УЦІЛІЛА»
20:50 Х/ф «ЛЮДИНА
ЛИСТОПАДА»
22:55 Х/ф «ТІНЬОВІ ВОВКИ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Спеція - Кальярі. Чемпіонат
Італії 08:10 Ворскла - Олімпік.

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30
Х/ф «АЛЕГРО З ВОГНЕМ»
07.10 «Будьте здоровi» 07.45
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 08.55 Х/ф «АПАЧІ» 10.45
Х/ф «НОВІ АМАЗОНКИ» (16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО
ДЛЯ ЖИТТЯ!» 14.50 Х/ф
«КОМАНДОС» (16+) 17.40 Х/ф
«ЕКІПАЖ МАШИНИ БОЙОВОЇ»
19.00 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ» 22.00 Х/ф
«НІЧНА БРИГАДА» (18+) 23.50
Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» (16+)

n Волинський досвід
Фото Сергія НАУМУКА.

n Знай наших!

Батько із сином плекають
30 тисяч томатів та 15 тисяч перців
Сергій та Іван Свіржевські з Дубечного нині Ковельського району
забезпечують садивним матеріалом цілу округу
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

айматися розсадництвом Сергій Йонович почав, коли вийшов
на пенсію. З тих пір минуло майже
30 років. За цей час здобув колосальний досвід, випробував сотні сортів.
Його продукція вже не потребує реклами: її залюбки купують, бо впевнені в якості. Рослини виростають міцними та добре приживаються.
Пізніше його справу підтримав
син Іван. Колишній атовець так само
добре вміє доглядати за томатами
та перцями. Це основні рослини у їхньому господарстві. Хоча Свіржевські
вирощують і огірочки, і редиску, і зелену цибульку. Нині в них уже почалася гаряча пора.
Господарів застаю у теплицях,
над якими в’ється димок. Опалюють
їх тирсою, що згоряє у буржуйках спеціальної конструкції.
— Часом можу і вночі встати. Але
якщо закинути більше тирси, то бочка
горить до 12 годин. Знизу є дверцята:
якщо вони ширше відчинені, то більша тяга, швидше горить і тепліше, —
пояснює Іван.
Ще восени готують ґрунт: дають
перегній і фрезують. За п’ять днів
до посіву починають топити теплицю,
аби прогрілася. Хоча цього року зима
вдалася міцнішою, то Іван визнав, що
краще було б опалювати сім днів. Насіння висівають просто у ґрунт (коли
він досягнув температури 10–15 градусів) або в ящики чи склянки.
Перець і помідори цього року
почали сіяли 5 лютого. Поливають
не сильно. Адже закритий ґрунт добре
утримує вологу.
У пластикових склянках рівними
рядами вишикувалися перці. Молодший Свіржевський пояснює, що розсада зі склянки краща. Він спеціально
примічав, як ростиме пересаджений
перець та витягнутий зі склянки разом із ґрунтом. І переконався, що другий значно швидше тягнеться вверх
та краще приживається.
— Той, що зі склянки, одразу став
рости, а другий два тижні був однаковий, — каже Іван Свіржевський. —
Мало значення те, що корені не пошкоджені. І терміни дозрівання будуть
різні.

Євген М
Є
Микитюк добре
б знається на культурі,
і
яку плекає вже більше 20 років.

Як найкраще
вирощувати
часник?

З

Рекомендації дає господар
із села Хорлупи нині Луцького
району Євген Микитюк
о редакції звернувся читач Іван
Тимоць, який цікавився деякими нюансами вирощування
часнику. Зокрема, він хотів довідатися, скільки кілограмів посадкового матеріалу потрібно на 1 га
та чи вибаглива ця культура до
ґрунту.
Аби дати компетентну відповідь, ми зателефонували до Євгена Микитюка. Керівник поштового
відділення у Хорлупах колишнього Ківерцівського району вирощує
часник ще з 1990-х років. І досі цю
справу не закинув. Тож, безперечно, має чималий досвід і охоче ним
поділився.
Якщо брати зубки, то на 10 сотих
потрібно в середньому 100 кілограмів. Кількість садивного матеріалу
залежить від багатьох умов: від ширини міжрядь, від віддалі між рослинами в рядку, навіть від величини
зубків. Якщо головки, то їх потрібно
більше приблизно на чверть, адже
будуть відходи: середина, маленькі
зубки (такими не рекомендують садити). Щодо ґрунту, то ця культура
не дуже вибаглива. Але підживлення
потрібне. Восени або наприкінці літа
після жнив вношу добриво «Екоплант». Також у бочках розводжу
водою курячий послід у пропорції
1:10. Два тижні розчин настоюється, а тоді поливаємо ним, — розповів Євген Адамович. n

Д

Іван Свіржевський переконаний, що розсада зі склянок приймається краще.

— Нині висіваємо до 50 сортів помідорів, які добре пристосовані до наших умов, — долучається до розмови
Сергій Йонович. — У пріоритеті ранні
та надранні, які встигають плодоносити до поширення фітофтори: Бета,
Промік, Видимо-невидимо, Санька,
Молодіжний, Ефемер, Золоті куполи,
Рожевий мед. Для консервації добре

розсада готова, плівку
« Коли
треба знімати поступово:
у перший день на пів
години, потім потрохи
більше.

»

зарекомендували себе: Де Барао червоний, Де Барао рожевий, Сливка італійська, Сливка голландська, Ефемер
широколистий, Поранек, Ріо-гранде.
Свіжими смакують: Сливка-груша,
Чорний принц, Волове серце, Рожевий велетень, Рожевий рафаело. Розсаду реалізовуємо оброблену та добре загартовану. Люди з навколишніх
сіл це вже знають. Нам це вдається,
хоча у моїй практиці траплялися різні

Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (мулатка, башкірка,
благоварка, голубий фаворит, мусКонцентрат БМВД
кусна, чері веллі, пекінка);
 гусенята (легард та велика
27,96 грн
сіра);
Комбікорм
індичата (бройлерні БІГ6).
15,99 грн
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).

випадки, — зізнається Сергій Йонович і розповідає далі: — Ще у 1990-х
роках висадив 300 кущів помідорів
і не доглянув, не захистив — усе мороз побив. Було таке. У 1998-му, коли
Іван служив, я поїхав на прийняття присяги. Вертаюся — помідори
аж чорні. За два дні фітофтора їх з’їла.
А в 2010 році, коли ми вже відмовилися від парників і перейшли на дуги, виросла розсада і треба було її полоти.
Після роботи не закрив плівку — і рослини згоріли на сонці.
— Коли розсада готова, плівку треба знімати поступово: у перший день
на пів години, потім потрохи більше.
Бо рослини не готові до прямих сонячних променів і можуть згоріти, —
пояснює Іван. — Траплялося, що
і я добре не промив пульверизатора
від попередніх хімікатів і частина розсади пожовтіла.
Зрозуміло, що розповідати про
свої невдачі можуть тільки впевнені
в собі люди, які вже навчилися їх долати.
Уже за два тижні у Свіржевських
буде готова розсада. Огірки дозріють
на початку квітня. А 20 червня чекають
на перші помідори. Заїжджайте. n

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 72!38!94.

n На часі
Усі знають, що треба
білити стовбури дерев,
але перетворюють цей
захід на косметичне
причепурювання
напередодні Великодня
роте побілка дезінфікувальними розчинами має важливе
значення. Вона допомагає
знищити шкідників, які заховалися у шпаринах кори
на зиму.
Крім того, білий колір
відбиває яскраві березневі

П

Фото із сайту 7dach.ru.

Побілка саду:
користь чи краса?
промені і тим запобігає нагріванню та розтріскуванню.
Саме пізньої зими та ранньої весни на нефарбованих стовбурах створюється
велика різниця температур

між освітленим боком та тіньовим, що й спричиняє
розколини в корі.
Тому якщо ваші дерева
ще не побілені, то саме час
це зробити. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Спробуйте — не пошкодуєте!

Піст без молитви — звичайна дієта,
а з молитвою — це жертва, яку приносимо Богу
«Повторюйте собі час від часу, що піст — це не тільки і не стільки поняття,
пов’язане з харчуванням, скільки всеосяжне поняття, яке змінює людину
повністю. Він стосується розуму більше, ніж шлунка. І гастрономія
до посту підлаштується при бажанні — навіть у ресторанах уже можна
знайти меню із побажанням «Постіть на здоров’я!» — так про період, що
настає 15 березня і триватиме до Великодня, сказано в інтернетспільноті «Благословення». Не сперечатимемося — просто запропонуємо
рецепти смачних пісних страв
ФАРШИРОВАНІ
ПЕЧЕРИЦІ

Смачна й поживна
страва стане
ще апетитнішою при
гарній подачі

до м’якості. Зерна горіхів
потовчіть. Чорнослив замочіть, потім дрібно поріжте. Вимішайте горіхи і чорнослив із грибною масою
і заповніть нею шапочки
печериць. Укладіть на деко
і кожен капелюшок полийте пісним майонезом. Запікайте до золотистого кольору в духовці, розігрітій
до 180 градусів.
ГРЕЧАНІ ТЮФТЕЛЬКИ
В ПІДЛИВІ

Фото із сайту cuisineactuelle.fr.

Інгредієнти: для основної страви — 20 великих
печериць, 2 цибулини, 100 г
волоських горіхів, чорнослив
за смаком, сіль, перець, олія;
для пісного майонезу — 1 ст.
л. борошна, 1 ст. л. крохмалю,
100 мл холодної кип’яченої
води, 100 мл олії оливкової чи
соняшникової холодного віджиму, 3 ст. л. лимонного соку,
2 ч. л. готової гірчиці, 1 ст. л.
цукру, сіль, часник, перець і
трохи улюблених мелених
спецій — за смаком.
Приготування. Для майонезу змішайте борошно
з крохмалем і просійте разом через сито в невелику
каструлю. Влийте воду й
ретельно розітріть суміш.
Помішуючи, підігрійте масу
на водяній бані до бажаного ступеня загустіння.
Трохи охолодіть і додайте
олію, сік лимона, цукор,
сіль і спеції. За бажанням
можна влити 1 ст. л. білого
вина. Збийте суміш міксером. У печериць відріжте
ніжки й дрібно нашаткуйте
їх. Цибулю також подрібніть
і спасеруйте на олії, всипте
шматочки грибів і готуйте

:)) Анекдоти
:)):)):))
На одному з рейсів до Греції блондинка, яка купила простий квиток,
перейшла в бізнесклас, вмостилася
зручно і на прохання стюардеси
повернутися на своє місце відповіла:
«Я красуня, я лечу в Грецію, і не вказуйте, де мені сидіти». Стюардеса
звернулася до другого пілота, щоб
владнав непорозуміння. Але і йому
блондинка відказала так само.
Вирішити проблему взявся капітан:
«У мене дружина блондинка, я справ-
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
Й
ОПУБЛІКОВАНИЙ
4 березня

Чайнворд

Тарілка гарячої першої
страви така необхідна
холодної пори

Фото із сайту lady.tochka.net.

Фото із сайту cookpad.com.

Інгредієнти: 700 г печериць, 5 ст. л. томатного
соусу, 1 скл. гречаної крупи,
2 цибулини, панірувальні сухарі, спеції, сіль, перець, олія,
борошно.
Приготування. Відваріть гречку в підсоленій воді.
Гриби наріжте невеликими шматками. Спасеруйте
на олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору,
додайте гриби, смажте протягом 15 хвилин на великому
вогні. Посоліть і поперчіть
до смаку, додайте улюблені
спеції. Коли трохи вистигнуть, пропустіть через м’ясорубку, вимішайте з гречаною
кашею і сформуйте невели-

люся». Він підійшов і щось прошепотів на вухо пасажирці, вона негайно
встала і рушила на своє місце. Колеги
здивовані: «Як?!!» — «Я сказав їй, що
бізнесклас не летить до Греції».
:)):)):))
Вдома холодно. На «потримати
котика на ручках» складено графік.
:)):)):))
На екзамені. Професор:
— Опиши мені роботу термостата.
— Ну, термос тата — це така штука, в якій батько бере собі на роботу
гарячий чай…

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

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

Хочете — вірте,
а хочете — перевірте,
але навіть без м’яса цю
страву можна зробити
смачною

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

www.volyn.com.ua

кі кульки. Обкачайте кожну
в борошні, потім — у панірувальних сухарях. Обсмажте
тюфтельки на олії до легкої
скоринки, тоді складіть у чавунок, додайте томатний
соус, влийте води і тушкуйте
10–15 хвилин на середньому
вогні.
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Інгредієнти: 400 г картоплі, 200 г моркви, 200 г ріпи,
100 г кореня селери, 1 цибулина, 3–4 гілочки петрушки,
2 ст. л. оливкової олії, 2 лаврові листки, сіль та чорний
мелений перець — за смаком, 1,5 л води.
Приготування. Овочі
помити, почистити, порізати великими кубиками,
скласти в чугунок, залити
водою, додати лавровий
лист, сіль та перець і довести до кипіння. Після цього
зняти з плити і поставити
в розігріту до 150 °C духовку на 1–1,5 години, щоб
овочі розімліли. Влити олію
і за допомогою блендера
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налити в тарілки і прикрасити листочками петрушки.
Подавати із житнім хлібом
або сухариками. n

:)):)):))
— Алло! Це лінія допомоги
алкоголікам?
— Так!
— Розкажіть, як робити мохіто…
:)):)):))
Я був у чудовій спортивній
формі. Але… на пузі вона вже не застібалася.
:)):)):))
— Люба, порадь, що мені почитати…
— Почитай «Отче Наш», поки я дочитую переписку у твоєму телефоні!

1–2. Пестливо до весна. 2–3. «І ..?.., і Галілей» (Т. Шевченко). 3–4. «По тім боці — моя ..?.., по сім боці — горе («Тополя»). 4–5. «Посадили над козаком ..?.. та ялину» («Причинна»).
5–6. Вона переможниця «Євробачення» (2004). 6–7. Богиня
любові і краси (гр. міф.). 7–8. Бог сонця і світла, а також музики
та поезії (гр. міф.). 8–9. Поема Т. Шевченка. 9–10. Прізвище
письменника, який подарував свою книжку «Сімейна хроніка»
Т. Шевченку. 10–11. «Дрімає в гаремі — в раю ..?..,» («Гамалія»). 11–12. Ім’я товариша Шевченка, якому присвячений
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Шевченка по киргизьких степах (Із спогадів О. І. Макшеєва).
16–17. «Дніпро на нас розсердився, плаче ..?.. («Гайдамаки»).
17–18. Або Аральське море. 18–19. «Отру глибокії на любім ..?.. рани («Плач Ярославни»). 19–20. «Мов ..?.., в чистім
полі село зеленіє» («Чума»). 20–21. Він сприяв викупу Тараса Шевченка із кріпацтва. 21–22. Подруга дитинства Тараса.
22–23. Співачка ..?.. Кудлай.
Склав Ярослав РОЙКО,
м. Луцьк.
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22. Рядно. 24. Бояри.

Приймальня 72(38(94
Заступники головного редактора
Борох Сергій Іванович

770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

Вдовиченко Тамара Федорівна

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94

Освіти і культури

727107

Інформації

Вітинська Аліна Степанівна
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович

(244) 31178

Листів і зв’язків з читачами
Чапко Любов Вікторівна

72-39-32

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

72-39-32

Економіки

Заступники відповідального секретаря Лісова Алла Степанівна
Харчук Олена Андріївна

ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Коваленко Оксана Анатоліївна
723932
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Місцевого самоврядування і сільського життя
Обсяг 6 друк. аркушів

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний бухгалтер

723932

Спеціальні
кореспонденти
Власюк Людмила Миколаївна

723894

Кравчук Ірина Олександрівна

72-39-32

Фотокореспондент

72-38-94 Філюк Олександр Миколайович

ПЕРЕДПЛАТНІ
ІНДЕКСИ:

30000, 61136, 97847
Реєстраційний номер
ВЛ №518-251Р 02.03.2018 р.
Віддруковано: ТОВ «ПоділляТер»,
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28 тел.:
(0352) 522737. http://aprint.com.ua

Тираж згідно із замовленням.
723894

Замовлення №240.

24

КАЛЕЙДОСКОП

11 березня 2021 Четвер

n Видатне ім’я

Фото з сайту teatr.volyn.ua.
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n З ювілеєм, Берегине!

Односельчани хоча б
на деякий час витерли
сльози мамі героя
У Звинячому Луцького району привітали неньку
загиблого воїна Андрія Ліщини із 70-річчям
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Звиняче Оксана Матвіївна приїхала з рідної Івано–Франківщини ще в 1970–х роках
разом з іншими дівчатами
й жінками, яких батько Тетяни Панасюк (на жаль, уже
покійний) Дмитро Калитка
як бригадир городньої бригади завербував працювати
на полях звиняченського
колгоспу. Тоді й зустріла
свого судженого Василя,
вийшла заміж і народила
трьох синів. Були для неньки й батька Олександр, Іван
та Андрій, як у пісні співається: «перший син — то сонце
ясне, другий син — то сизий
сокіл, третій син — то любий
дощик, наймолодший, найдорожчий…»
Недовго втішався дітьми
Василь, помер молодим. А
цьогоріч виповниться 5 літ,
як 19 червня селом прокотилася жахлива звістка: по-

У
«Сильною і водночас слабкою
може бути навіть
геніальна людина»
Авторка й режисерка нового спектаклю «Лесина
містерія» про уславлену землячку Світлана Органіста
зауважує, що багато хто сприймає цю жінку
за несправедливими стереотипами
Оксана КОВАЛЕНКО

«У ЛЕСИНІЙ ФІЛОСОФІЇ
ДНА НЕМАЄ»

— Мам, а я знаю, що ця
жінка Олеся жила, де й ми
зараз, на Волині, — 4–літній
син гордо ділився почутим у
дитсадку.
Ця жінка? Ми звикли, що
якщо говорять про Неї, то
поруч мусять бути означення: геніальна, славнозвісна й
знаменита. Громадська діячка. Це є великою правдою, що
розмивається, коли не наповнена емоцією, знанням, співчуттям, патріотичністю…
Почути Лесю, зазирнути разом із нею у її думки,
побачити у ній жінку не лиш
обрану, а й звичайну–звичайнісіньку, сповнену сумнівів,
терзань і болю, можна під час
містерії, створеної на її честь.
На драму–фентезі «покликав»
волинську публіку колектив
акторів на чолі зі Світланою
Органістою й іншими колегами Волинського академічного
обласного українського муздрамтеатру імені Т. Г. Шевченка. Користувачі соцмереж
мали нагоду прочитати як
анонс такий допис: «Це данина творчості Лесі, де вона
— не побляклий малюнок у
шкільному підручнику й не
кам’яне погруддя на холодному постаменті, а насамперед
жива людина, жінка, митець
та особистість!»
— Я прагнула, щоб глядач побачив, якою сильною і
водночас слабкою може бути
навіть геніальна людина, —
говорить заслужена артистка
України, авторка спектаклю,
режисерка–постановниця й
теж жінка із Волині Світлана
Органіста.

Зазвичай вважають, що
Леся сильна духом. Однак
вона і плакала, і переживала,
і страждала, й розчаровувалася. А з іншого боку, ця жінка
не була такою вже нещасною,
забитою хворобою, як її часом
зображають. Леся була щедро обдарована Богом, і той
талант не давав їй спокою,
бо всі свої переживання — як
глобальні, так і особисті —
вона одержимо переливала у
творчість. Відтак «Одержиму»
писала із себе.
— Чому фентезі?.. Мені
хотілося, щоб світ, де пере-

енергія, рух, цікаве пластичне вирішення сцен (балетмейстер — заслужений діяч
мистецтв України Володимир
Замлинний) і глибоко передані акторами природні інтонації Лесиних поетичних рядків.
Спектакль же присвячений їй.
Авторка, пані Світлана, розповідає, що дуже хотіла, аби
вистава вийшла яскравою й
доступною глядачеві та одд
ночасно мотивувала думати
иі
співпереживати.
— Леся Українка — це лююдина, у філософії й ідеях якої
ої
не видно дна. Кожен раз, якк її

була щедро обдарована Богом, і той талант
« Леся
не давав їй спокою, бо всі свої переживання —
як глобальні, так і особисті — вона одержимо
переливала у творчість.

»

плелися образи з її п’єс, із
власного життя і її ж поетичні
образи, — щоб увесь незвичний світ цієї геніальної людини був таким же вражаючим,
як голлівудські кінокартини,
тому що вона цього заслуговує! Це не є ілюстративність,
бо глибоку думку не можна
зробити ще яскравішою, аніж
вона є, але мені хотілося, щоб
за допомогою цього жанру
люди по–новому побачили
Лесині думки, ідеї.
«Лесина містерія» складена із фрагментів її ж п’єс:
на сцені побували і Йоганна,
жінка Хусова, і Оксана з «Боярині», й герої з «Кассандри»,
з «Оргії», з тієї ж «Одержимої»
та інших. Актори у вишуканих і стильних костюмах (художниця Наталія Градиська),
яскраві декорації (сценограф
— Василь Бочкай), багатоколірне світло, «музичні вдихи»,

перечитуєш, знаходиш щось
сь
нове, залежно від того, що в
тебе зараз на думці, з чим ти
зараз стикаєшся і з чим ідеш
ш
по життю. Стільки всього, що
перелічити неможливо! Скаажімо, я скільки разів слухала
ла
ці рядки — «В кого ж запала
ла
хоч іскра єдина, — Вік її буде
де
носить» — і щоразу сприйймала їх інакше. Нині усвіідомлюю: мова про те, що
талант — це вогнище, «лютий
ий
пожар», який зжирає людину
ну
зсередини. Будь–який творрчий дар — це завжди й тягар
ар
величезний. Він підпоряддковує людину собі й не дає
їй жити спокійним життям. Я
уявляю, як Лесі з її потужним
генератором генія було важко
це вогнище у собі носити. Тим
більше, при такому слабкому
здоров’ї.
Закінчення на с. 17

світлої миті, коли мав потрапити в обійми
« Домами,
дружини Інни, донечок–школярок
Вікторії й Анастасії на рідному подвір’ї,
залишалося всього лиш п’ять по–літньому
довгих днів і коротких ночей.
близу Авдіївки на Донеччині
троє військових виїхали,
щоб набрати води для підрозділу, та на ґрунтовій до-

Фото Любові ПАВЛІК.

Світлий ангел (заслужена артистка України Людмила Натанчук), Темний (Анастасія Бортнік)
і Муза (Олена Якимчук) змушують Лесю (Світлану Органісту) обирати своє головне.

розі біля Новоселівки Другої
вантажівка підірвалася на
міні, всі бійці зазнали опіків
і поранень. Серед них був і
військовослужбовець 43–го
окремого мотопіхотного батальйону «Патріот», командир відділення, молодший
сержант Андрій Ліщина. До
світлої миті, коли мав потрапити в обійми мами, дружини Інни, донечок–школярок
Вікторії й Анастасії на рідному подвір’ї, залишалося
всього лиш п’ять по–літньому довгих днів і коротких
ночей.
…Весняний день був
для Оксани Матвіївни сонячним від людської поваги й вдячності за те, що
народила й виростила хорошими людьми синів, що
обдаровує тепер любов’ю
бабусі внуків Максима,
Володимира, Вікторію й
Анастасію. В урочисто–
зворушливій атмосфері від

»

імені односельчан ювілярку вітали букетами зі щирих
віншувань настоятель Свято–Миколаївського храму
села Звиняче отець Назахористи церкви
рій Шийка і хо
Каплюк і Віра КоЖанна Каплю
депутатка Горохівсинська, депу
Камоцьської ОТГ Оксана
Окс
ка, директор
директорка місцевої
ступенів Людмила
ЗОШ І–ІІІ ступ
вчителька Тетяна
Біланчук і вчит
директор місШвейгер, ди
Будинку культури
цевого Буди
Юрій Павлік і завідувачка
бібліотеки–філії
Ольга
бібліотек
Павлина.
На жаль,
Павлин
прихворіла
ініціаприхво
торка свята
Звиняс
ченський
сільський
ченськ
ексголова
Тетяна
ексгол
Панасюк,
але чеПанас
рез «Горохівський
«Г
вісник»
вісник адресувала
іменинниці
теплі вііменин
тання.
тання n
Гарним
спогадом про
ювілей для
пані Оксани
будуть щедрі
подарунки,
дзвінкоголосе
«Многоліття»
і ось ця світлина.

167 974 шлюби зареєстрували
торік в Україні. Це на 69 884 менше,
ніж 2019-го, інформує журнал «Країна».
119 253 пари розлучилися у 2020-му.

