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n Знай наших!
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Фото із сайту vk.wikipedia.org.

»

Фото Ірини КОНОНЧУК.

n Політика

Фото із сайту nov-rada.gov.ua.

Кого
з волинських
нардепів
перевірять
на державну
зраду?
Одразу п’ятеро
обранців нашого краю
у 2010 році підтримали
Харківські
р
уугоди

Василь Матвійович був свідком важливих історичних подій: на Ялтинській конференції бачив лідерів СРСР, США,
Великобританії й закладав перші цеглини в майбутнє шахтарське місто.

Пройшов у шинелі пів Європи
й побудував нововолинські шахти

Фото із сайту shop.vts.ua.
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n У номер!

У Любешові
виплачують
премії тим,
хто «здає»
сміттєвих
хуліганів

94-річний Василь Матвійович Бусловський — досі активний у громадському житті
й готовий позмагатися з пенсіонерами у спортивній ходьбі
Алла ЛІСОВА

БАЧИВ НАЖИВО СТАЛІНА І ЧЕРЧИЛЛЯ…

Життя його ніколи не балувало. Як сам висловився, не
мав ні юності спокійної, ні молодості — війна, робота, переїзди. Голод, холод… Але ні про що не жалкує. Народився у
селі Овчинніково Бєлгородської області. Мій співрозмовник
повідомляє це і тут же уточнює: «Але зараз — затятий укра-

— затятий українець. От викорінити російську
« Зараз
мову зі свого лексикону не вдається…
»
їнець. От викорінити російську мову зі свого лексикону не
вдається»…

Закінчення на с. 10–11
Р
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Надзвичайний випадок

5 будівельників упали в річку
Луга із 7-метрової висоти
У Володимир-Волинському районі розслідують причини
нещасного випадку
Фото Служби автодоріг у Волинській області.

Софія ГАВРИЛЮК

12 березня вдень у селі
П’ятидні обвалився
край пішохідної частини
мосту, де робітники саме
розбирали покриття.
Унаслідок цього
5 будівельників упали
в річку з семиметрової
висоти разом
із бетонною плитою.
Дорожники думають, що
винними можуть бути ті,
хто зводив споруду
60 років тому

Закінчення на с. 11
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НАУКА ПЕРЕМАГАЄ ПРОСТАТИТ!
ЦІКАВО І ПРОСТО, ЯК УСЕ ГЕНІАЛЬНЕ

Відповідає кандидат медичних наук, головний лікар
Київського обласного шкірно-венерологічного
диспансеру, уролог Лобанов Геннадій Федосійович.
– З яким діагнозом до вас звертаються найчастіше?
– Серед чоловіків за сорок переважно з діагнозом простатит, аденома та навіть рак передміхурової залози. До того ж
останні роки такі діагнози почастішали.
– З чим пов’язана така невтішна динаміка?
– По-перше, це ставлення до свого здоров’я. По-друге, існує психологічний бар’ер, чоловікові важко зізнатись своїм родичам у таких проблемах, не кажучи вже про візит до лікаря. Це дуже заважає
вчасно діагностувати хворобу.
– Що ви порадите людям, щоби уникнути таких проблем?
– Ми намагаємось більше інформувати людей. Саме про це
я з колегами написав книжку «Второе сердце мужчины», де
ми дуже детально описали головні чоловічі захворювання. Ми
дали дієві методи, підкреслюю – дієві, тому що дуже багато даремних порад з якими хворі тільки втрачають час. Тому всім, хто
відчуває такі проблеми, рекомендую замовляти книжку «Второе
сердце мужчины» – це зекономить вам час і здоров’я. Повірте,
дуже багато людей вже оцінили її практичну користь.

УВАГА! АКЦІЯ!

До 08.04.2021 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ
Будівельники летіли вниз із цього мосту разом з його частиною.

»

050 994 9907
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Фото із сайту ubr.ua.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
19 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.20, захід — 18.33, тривалість дня — 12.13).
Місяць у Тельці, Близнюках. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Аркадій, Федір, Максим.
20 БЕРЕЗНЯ

Фото Ольги ГОНЧАРУК.

У під’їзді квітнуть маки
і муркочуть закохані коти
Луцька майстриня-кулінарка Ольга
Гончарук, яка відома тим, що випікає
та розписує неймовірної краси печиво
і виготовляє композиції з овочів та фруктів,
вирішила застосувати свій художній хист
у зовсім новій сфері

22 БЕРЕЗНЯ

Талановита жінка оздобила оригінальними стильними орнаментами стіни під’їзду
в одній із багатоповерхівок обласного центру, де проживає. Тепер будівля, яка із часу
своєї появи на світ у 1980-х роках бачила хіба
побілку з вапна чи глини, зустрічає мешканців тендітними квітами, птахами та ліхтариками. «Не хлібом єдиним і пряничками. Розпис
стін у під’їзді після ремонту. Дякую моїм хорошим сусідам за довіру, натхнення і добрі
слова!» — написала пані Ольга на своїй стоІ мешканці, і їхні гості щодня
рінці у фейсбуці.

25 БЕРЕЗНЯ

Незвідана й велична ріка неподалік Нововолинська навіює спогади
дитинства.

Сонце (схід — 6.07, захід — 18.43, тривалість дня — 12.36).
Місяць у Леві. 12/13 день Місяця.
Іменинники: Григорій, Семен, Костянтин.

Ось таким бачить рідний Луцьк
«сонячний» Андрій Мельник.

У кав’ярні «Старе місто» молоді люди
із синдромом Дауна не просто готують
— вони насамперед розвиваються і
соціалізуються. Тож у закладі завжди
затишно і сонячно, пахне шоколадом
і тістечками. А ще в такій теплій
атмосфері кипить творча робота: тут
діють хореографічний і театральний
гуртки, проводяться спортивні заняття,
тренінги із соціально-побутової
орієнтації та приготування їжі
Мирослава КОЗЮПА

Днями стартував проєкт «Соціально-творча майстерня та денний догляд для
людей з інвалідністю». У рамках його реалізації передбачено, що юнаки і дівчата,
які закінчили школу, але не мають де отримувати інші соціальні послуги, зможуть на
певний час залишатися під наглядом соціальних працівників та здобувати навики для
покращення якості життя, емоційного стану,
підвищення соціалізації, подолання ізоляції,
і навіть розвивати та реалізувати свої здібності. У «вівторок добрих справ» волонтерка
Олександра Гусєва збирає «сонячну» молодь на цікаві майстерки. Зі своїми помічниками вона проводить безкоштовні творчі
заняття. А мисткиня Олеся Іщук повірила в
особливих хлопців та дівчат і разом із ними
малювала картини на тему «Старе місто».
Під час творчої години учасники навчались
художніми засобами передавати зв’язок між
об’єктами, зображати предмети ближнього і
далекого плану, розвивати фантазію та уяву.
І хоч кожен із них по-різному бачить рідне місто, власною творчістю намагалися зробити
Луцьк веселішим, красивішим і охайнішим.

Фото з фейсбук-сторінки Палацу культури міста Луцька.

його берегах стояли Червенські міста: літописний Червень, таємничий Угровеськ,
славний Волинь. Тут була
колиска Русі. По Бугу пливли
кораблі перших християнських проповідників із Моравії. Кажуть, саме у цих краях
народився і дитиною бігав
святий рівноапостольний
князь Володимир. У всякому
разі він точно був тут, коли
відбивав Червенські міста у
ляхів.
Буг незвіданий. Археологи свідчать, що на його берегах стояли розвинуті поселення ще за три-чотири тисячі років до Різдва Христового.
Тут знаходять артефакти
трипільської культури, кістки
мамонтів та римські монети.
Історики сперечаються про
локалізацію літописних Всеволожа й Угровська.
Буг – прекрасний! Тому,
як будете проїжджати, не минайте – зупиніться, пройдіться берегами, подивіться на
його красу і подумайте про
його таїни...
Фото Віктора МАРТИНЕНКА.

Буг красивий. Його звивисте річище – дуже мальовниче. З дитинства люблю
милуватися його обривами і
вирами, стріминами та тихими заводями.
Буг цікавий. Сюди мене,
малого, брали на рибаловлю
батько з дядьком. Тут вперше ночував у наметі. Колись
зловили рибу, схожу на акулу,
– ніхто до того такої не бачив,
– гугла тоді не було. Потім
знайшов у книжках – подуст.
Буг романтичний. В
юності гуляв його мальовничими берегами зі своєю майбутньою дружиною. А зараз,
кожного травня, їздимо сюди
вечорами слухати солов’їв.
Буг страшний. Змалку
чув розповіді рибалок про
кількадесятметрові ями, у
яких живуть величезні соми.
Переказували і моторошні історії про потопельників, яких
тижнями шукали у його глибоких коловоротах.
Буг величний. Саме на

24 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.09, захід — 18.41, тривалість дня — 12.32).
Місяць у Леві. 11/12 день Місяця.
Іменинники: Юхим, Сабіна, Софрон.

В особливих дітей
і вівторки особливі

Уже кілька років не було таких весен, щоб так
розливався наш Буг. Їхав у Львів, не міг не зупинитися,
аби вийти погуляти. Мені доводилося жити на
берегах кількох річок – Авачі, Пярну та Дніпра. Але
найулюбленіша і найрідніша – Західний Буг
Віктор МАРТИНЕНКО

23 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.11, захід — 18.40, тривалість дня — 12.29).
Місяць у Раку, Леві. 10/11 день Місяця.
Іменинники: Анастасія, Віктор, Галина.

милуються красою.

Бистрі води – повні
таємниць

21 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.16, захід — 18.36, тривалість дня — 12.20).
Місяць у Близнюках, Раку. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Лазар, Опанас, Володимир.
Сонце (схід — 6.13, захід — 18.38, тривалість дня — 12.25).
Місяць у Раку. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Валерій, Ілля.

Інна ПІЛЮК

Ольга
Гончарук
перетворює
похмурі та
холодні стіни
на барвисті
й кольорові.

Сонце (схід — 6.18, захід — 18.35, тривалість дня — 12.17).
Місяць у Близнюках. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Євдокія, Василь, Антоніна.

n Погода

Весняне сонечко
ще гратиме у піжмурки
із нами
Існує легенда, що колись снігур був непомітною сіренькою пташкою. Але коли витягнув
колючку з чола Сина
Божого, то забруднив свої груди кров’ю,
і залишився назавжди
особливим. Петро Катеринич із села Любиковичі
Сарненського району Рівненщини нещодавно
спіймав цих яскравих красенів на гілці калини у свій фотооб’єктив (на світлині). Знімок
здобув «золото» VI Національного конкурсу
«Моя найкраща фотографія». Дослідники птахів припускають, що снігурі, які огніздилися
в наших краях, уже не відлітатимуть, просто
з настанням тепла перекочують у ліс.
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Валентини Набоки, тепла у ці вихідні ще не буде:
19 і 20 березня — мінлива хмарність, без
істотних опадів, вночі та вранці місцями
ожеледиця. Вітер північно-західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі очікується 1–6 градусів
морозу, вдень — 0–5 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, цього
дня найтепліше було у 1990 році — плюс 22,
найхолодніше — 1962-го — 19 градусів морозу.
21-го — мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7–12 метрів
за секунду. Вночі від мінус 1 до мінус 6 градусів, вдень — 0–5 вище нуля.
У Рівному 19 березня буде хмарно
з проясненнями, без опадів. Температура повітря від 4 морозу вночі до 0 градусів
вдень. У суботу буде хмарно з проясненнями, без опадів, температура вночі —
4 градуси з позначкою «мінус»,
а вдень підніметься до плюс 1.
21-го — ясно, без опадів, температура — від 5 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Політика
Фото із сайту unian.ua.

Василь КІТ

агадаємо, що минулого
тижня Рада національної безпеки та оборони України прийняла рішення
з’ясувати, чи не було це голосування державною зрадою,
адже після нього термін перебування Чорноморського флоту Росії в Криму продовжили
до 2042 року. А це потім значно
спростило захоплення півострова агресором.
Конституція України чітко
каже: «Народні депутати не несуть юридичної відповідальності
за результати голосування або
висловлювання у парламенті».
Тож притягнення їх до кримінальної відповідальності є малоймовірним, хіба доведуть, що
якогось конкретного депутата
завербувала російська розвідка.
Втім, розслідування Харківських угод дає змогу ще раз
згадати ті політичні сили і тих
обранців, які заплямували себе
ганебним голосуванням, а також нагадати виборцям і про
їхню відповідальність за те, кого
вони обирають.
Отже, серед 236 народних
депутатів, які голосували за Харківські угоди, були такі обранці
від Волині: член Партії регіонів
з Луцького району Анатолій Горбатюк; член Партії регіонів, уродженець Камінь-Каширщини
Григорій Смітюх; представниця
«Блоку Литвина» і Горохівщини Катерина Ващук; комуніст
із Любешівського району Адам

Н

Здоровило з Партії регіонів Олег Царьов ламає ніс патріоту Володимиру Карпуку. До речі, зараз Царьов
у бігах і називає себе так званим «спікером об’єднаного парламенту» так званих ЛНР і ДНР.

Кого з волинських нардепів
перевірять на державну зраду?
Фото з особистого архіву Володимира КАРПУКА.

Одразу п’ятеро обранців нашого краю у 2010 році підтримали
Харківські угоди
тих, хто був у залі і в буквальному
« Серед
розумінні слова прийняв бій, виявився лікар
із Луцька Володимир Карпук, якому депутати«бойовики» з Партії регіонів зламали ніс.
Через це Володимир Георгійович ще довго мав
проблеми зі здоров’ям.

»

Володимир Георгійович бився
в парламентській залі, щоб потім
не треба було битись на полі бою.
На жаль, у 2010-му зупинити
проросійських «регіоналів» не вдалось.

Мартинюк; тодішній член блоку
«Наша Україна — Народна самооборона» Ігор П алиця. Останній, щоправда, неодноразово заявляв, що його карткою

для голосування скористались
без його відома, а сам він не був
цього дня у Києві.
Водночас п’ятеро волинян
не підтримали Харківські угоди.

Це представники фракції БЮТ
Євген Кирильчук, Віктор Олійник, Сергій Шевчук та Микола
Потапчук, а також член «НУ —
НС» Володимир Карпук.
«Мочите этих козл ов», —
звучало тоді у Верховній Раді на
адресу патріотично налаштованої її частини. Серед тих, хто був
у залі і в буквальному розумінні
слова прийняв бій , виявився
лікар із Луцька Володимир Карпук, якому депутати-«бойовики»
з Партії регіонів зламали ніс. Через це Володимир Георгійович
ще довго мав проблеми зі здоров’ям.
Для проукраїнської частини
депутатського корпусу згубність Харківських угод уже тоді
була очевидною. «За продовженням терміну перебування
Чорноморського флоту стоятиме здача території Криму Росії.
Після цього може бути Донецьк
та Луганськ», — ще напередодні ратифікації попереджав Віктор Олійник. «З Кримом буде
те ж саме, що й із Грузією», —
говорив Володимир Карпук.
«Це не означає, що на цьому
поставлено крапку. Далі справа
буде не стільки за політиками,
скільки за простими людьми.
Бо для них Україна — це дещо
більше, ніж зграя адаптованих
дебілів, які після виборів сьогодні виявилися при владі», —
криком кричав Сергій Шевчук.
Усі вони виявились правими. Далі був і Крим, і Донбас. І були народ та армія,
які зрештою зупинили орду
Путіна та його п’яту колону. n

n Гаманець і життя

Як змінювалися ціни на основні харчі
в 2018–2021 роках
В Україні з початку 2021-го зросла вартість майже всіх базових продуктів. Подорожчали
крупи (рис, гречка, пшоно), хліб, м’ясо, молоко, сир, сметана, соняшникова олія, яйця
та овочі (буряк, картопля, цибуля). Але зростання відчули на своїх гаманцях не тільки українці.
Це загальносвітова тенденція: за даними ООН, у січні ціни різко підвищилися в усьому світі,
досягнувши найвищого рівня з липня 2014 року. Інтернет-видання «Слово і діло» запропонувало
подивитися, як змінювалася вартість основних харчів в Україні останні кілька років
Слава ДІЛО, slovoidilo.ua

В

рожчало м’ясо: на початку
2018-го кілограм яловичого
гуляшу коштував 122,78 грн,
на початку 2019-го —
136,36 грн, у 2020-му —

ід 2018 року зросли
у ціні всі базові продукти. Відчутно подо-

143,96 грн. За рік вартість
яловичини плавно виросла
до 164,4 грн, а в лютому
2021-го вона вже коштувала
170,3 грн.

Майже вдвічі з 2018 року
збільшилася вартість гречки.
У січні 2018-го кілограм крупи
коштував 23 грн, на початку
2019 року гречка подешевшала до 17,07 грн, на початку 2020-го коштувала вже
30,2 грн. Станом на лютий
цього року кілограм гречки
вартував 40,41 грн.
Рис також подорожчав:
на початку 2018 року кілограм
Інфографіка slovoidilo.ua.

ВАРТІСТЬ ХАРЧІВ У 2018 – 2021 РОКАХ
Станом на початок року

Станом на початок року

33,25
29,53
26,61
37,07

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

січ.

квіт.

лип.

жовт.

січ.

лют.

січ.

квіт.

квіт.

лип.

жовт.

жовт.

лют.

січ.

квіт.

січ.

квіт.

лип.

жовт.

січ.

жовт.

січ.

лют.

січ.

січ.

79,91

квіт.

Інфографіку створено за даними інформаційного порталу minfin.com.ua станом на 01.03.2021 року.

лип.

жовт.

січ.

лип.

жовт.

січ.

лют.

січ.

квіт.

січ.

квіт.

лип.

жовт.

січ.

лип.

жовт.

січ.

лют.

14,85
18,29
21,82
24,62

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

лют.

40,07

Станом на початок року

9,80
12,55
13,44
14,99

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

лют.

квіт.

30,20

Станом на початок місяця

Станом на початок року

57,60
70,53
72,86

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

лют.

лип.

23
17,07

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

Станом на початок року

122,78
136,36
143,96
164,40

2018
2019
2020
2021

січ.

січ.

Станом на початок року

15,02
14,69
13,10
20,76

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

Станом на початок року

11,65
14,54
15,83
18,13

Станом на початок місяця

січ.

лип.

Станом на початок року

23,31
22,25
23,94
31,80

2018
2019
2020
2021

Станом на початок місяця

Станом на початок року
2018
2019
2020
2021

Станом на початок року

32,48
34,57
31,28
41,73

2018
2019
2020
2021

СЕРЕДНЬОМІСЯЧНІ ЦІНИ

ДО РЕЧІ

Станом на початок місяця

лют.

січ.

квіт.

лип.

жовт.

коштував 23,31 грн, в 2019му — 22,25 грн, в 2020-му —
23,94 грн. Цьогоріч у січні
— уже 31,8 грн, у лютому —
33,25 грн.
Десяток яєць на початку 2018 року обходився нам
у 33,25 грн, наступні два
роки ціна була нижчою. У січні 2020 року яйця коштували
26,61 грн за десяток, у квітні — 16,62 грн. Із липня минулого року ціна почала зростати — з 22,84 грн до 37,79 грн
у лютому 2021-го.
За три роки подорожчав
також хліб. Нарізний батон
на початку 2018 року коштував
9,8 грн, в 2019-му — 12,55 грн,
в 2020-му — 13,44 грн.
У січні цього року його ціна
зросла до 14,99 грн, в лютому — 15,84 грн. Вартість
житнього хліба — із 14,85 грн
до 24,62 грн.
Пшеничне борошно
за кілька років подорожчало
майже на 7 гривень: у січні
2018-го кілограм коштував
11,65 грн, у січні 2021-го —
18,13 грн. Станом на лютий ціна трохи знизилася —
до 17,94 грн.
Вартість цукру з 2018-го
збільшилася майже на 5 гривень, причому на початку
2019–2020 років вона була
нижчою і почала зростати
з жовтня минулого року. Цьогоріч у січні кілограм коштував 20,76 грн, в лютому —
21,89 грн.

січ.

лют.

Середня зарплата
в Україні у 2018 році
становила 7711 гривень
(тоді це дорівнювало
275,3 долара). Зараз —
12337 грн, або 437,6 «зелених». n
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n Хто б сумнівався?

Структуру
окупаційних
військ на Донбасі
росіяни запозичили
у «Waffen SS»
Московська орда, яка
протистояла нам на Сході,
складалася з трьох частин
Василина СМЕТАНА

ро це заявив екссекретар РНБО,
керівник Центрального штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов в ефірі «5 каналу».
Перша частина – регулярні російські
військові підрозділи.
Друга була побудована за принципом «Waffen SS», який Генеральний штаб
РФ запозичив у нацистської Німеччини.
Ці підрозділи формувалися з «місцевого кримінального елементу, безробітних
колаборантів, а на командних посадах
перебували російські кадрові офіцери».
Третя складова була найбільш небезпечною — це професійні вбивці-найманці,
представники приватних військових компаній. «Їх озброювала російська армія,
а фінансували через приватні військові
структури, на кшталт ПВК «Вагнер» російського мільярдера Пригожина. Вони були
вмотивовані вбивати, тому що за кожного вбитого українця, за кожен збитий літак чи гелікоптер, за кров і сльози українців, вони одержували додаткову оплату.
За ці вбивства вони також отримували
державні нагороди від Путіна. Це були
найбільш небезпечні, жорстокі і професійно підготовлені військові злочинці», —
сказав Олександр Турчинов.

П

www.volyn.com.ua

n Політика

Заради об’єднання патріотичних сил
проти олігархату: Звіробій зняла свою
кандидатуру на користь Кошулинського
«Боротьба за Україну — це не слова, це вчинки»
Фото tsn.ua.

Дарія КЛИЧ

андидатка від партії «Європейська Солідарність» у 87му окрузі на Прикарпатті
Маруся Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь
кандидата від ВО «Свобода» Руслана Кошулинського. Довибори
там мають відбутися 28 березня
2021 року.
«Боротьба за Україну —
це не слова, це вчинки. 87-й округ
сьогодні став своєрідним полем
боротьби за країну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера
Коломойського Олександра Шевченка, висуванця від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка та представники патріотичних сил — Руслан Кошулинський
зі «Свободи» та я, Маруся Зві-

К

«Свободівець» і представниця «Євросолідарності» мають зрозуміти одне одного,
адже обоє зі зброєю в руках захищали Україну на Донбасі.

округ сьогодні став своєрідним полем боротьби за
« 87-й
країну, на якому зіткнулися олігархи в особі партнера
Коломойського Олександра Шевченка, висуванця
від влади зелених дилетантів Василя Вірастюка, та
представники патріотичних сил – Руслан Кошулинський
зі «Свободи» і Маруся Звіробій-Біленька від
«Європейської Солідарності».

»

робій-Біленька від «Європейської
Солідарності, — повідомила кандидатка «ЄС». — Розуміючи, що своїм
взаємопоборюванням ми з Кошу-

линським можемо відкрити дорогу
до Верховної Ради представникам
олігархів, я прийняла рішення підтримати Руслана Кошулинського

і нагадати всім, що Україна понад
усе — це інструкція до виконання,
а не просто гасло».
ВО «Свобода» привітало заяву «Європейської Солідарності»
та її кандидатки. «Це рішення є
демонстрацією нашої спільної
позиції щодо початку об’єднавчого процесу проукраїнських
патріотичних сил, зокрема «ЄС»
та «Свободи», перед загрозою
проросійського та олігархічного
реваншу», — йдеться у заяві ВО
«Свобода». n

ДО РЕЧІ

Українська контррозвідка ще при
президентстві Порошенка розробила
і почала втілювати унікальну спецоперацію, щоб виманити «вагнерівців» із Росії
і схопити їх. Однак влітку 2020 року Володимир Зеленський наказав призупинити
операцію, а потім вона провалилась через витік інформації з Офісу глави держави. Питання, хто провалив кількарічну
роботу наших розвідників, — залишається відкритим. n

n Пряма мова
Андрій ВОЛЯНСЬКИЙ, лікарімунолог, доктор медичних наук, про
боротьбу з коронавірусом в Україні:

«

Думаю, вже всім абсолютно очевидна некомпетентність виконавчої влади в подоланні пандемії. Протягом року так і не змогли
запустити механізми мінімізації втрат.
Не змогли (і не намагалися) налагодити
епідемічне розслідування; не змогли (і не
намагалися) забезпечити адресний захист
вразливих; не змогли (і не намагалися) зберегти належні стандарти медичної допомоги,
окрім COVID-19; не змогли своєчасно забезпечити країну вакцинами; не змогли організувати адекватний вакцинальний процес.
Усі ці «не змогли» зараз реалізуються у
величезній кількості нових інфікованих і
шпиталізацій. За всі ці «не змогли» віддуваються медики на передовій. Через усі ці «не
змогли» Україна впевнено
входить до 20 найбільш
постраждалих країн світу
за кількістю летальних
випадків. Через усі ці «не
змогли» протягом найближчих місяців у
державі неминучі
величезні людські
втрати».

»

n Про це говорять

Американці розповіли, чому Байден
не телефонує Зеленському
Фотожаба із сайту durdom.in.ua.

Український
Президент повинен
однозначно порвати
зі своїм давнім
партнером —
олігархом Ігорем
Коломойським,
телевізійна мережа
якого зробила його
главою держави.
Це є умовою
подальшої співпраці
з адміністрацією
Байдена, йдеться
в редакційній статті
авторитетного
американського
видання Washington
Post
Сергій БОРОХ

фіс Зеленського опублікував
заяву у відповідь на санкції США (щодо
Коломойського. — Ред.),
в якій сказано, що «Україна вдячна всім своїм
партнерам за підтримку»
в «битві з олігархами».
Але Президент повинен
проявити більшу відданість цій боротьбі. Йому
слід наполягати на судових реформах, відновити

«О

ним чином сприяти Україні у спробі звільнитися
від Росії та приєднатися до демократичного
Заходу», — резюмують
у Washington Post.

Пане Президенте, вам
телефонує Президент
України.

Який саме?
П’ятий чи сьомий?!..

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

Байден не панькається: Путіна прямо називає убивцею,
а Коломойського вважає злочинцем. Очевидно,
цього хоче і від Зеленського.

повинен однозначно порвати
« –з Президент
Коломойським і підтримати проти
нього кримінальне обвинувачення, –
наголошує видання Washington Post.
незалежність центрального банку та виключити будь-які кроки щодо
послаблення Національного антикорупційного
бюро», — йдеться у статті. «Він повинен одно-

»

значно порвати з Коломойським і підтримати
проти нього кримінальне
обвинувачення», — наголошує видання. Партнерство з адміністрацією
Байдена може вирішаль-

«Недостатньо просто
«реагувати»
на санкції
США, треба притягати
олігарха Коломойського до відповідальності
за масштабну корупцію
і розкрадання коштів вкладників ПриватБанку. Слава
Богу, Зеленський вимовив
слово «Коломойський»,
бо він нібито підтримує
санкції. Це не справа українського Президента —
«підтримувати». Є правоохоронні органи — пред’являйте обвинувачення,
запроторте за ґрати, поверніть гроші. У першу чергу ті,
які отримали «95 квартал»
і ваша команда від Коломойського». n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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Погляд

n Уроки пандемії

І знову жорсткий карантин
«украде» весну?
Фото із сайту zz.te.ua.

В Україні за попередню
добу померло 289 хворих
на коронавірус, що є
найбільшим показником
з початку епідемії. Також було
госпіталізовано рекордне
число пацієнтів з COVID-19 –
4887. Погіршується ситуація
і на Волині: учора повідомили
про 8 летальних випадків

Лише на чужині
цінуємо те, що
покинули вдома
Щороку все більше українців їдуть
за кордон. Одні — на заробітки, інші —
на навчання, дехто — у пошуках кращого
життя і нових вражень

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ВОЛИНЬ УЖЕ СТАЛА
«ПОМАРАНЧЕВОЮ»

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що
в Україні введуть жорсткий локдаун,
якщо більше 50–70% областей опиниться в «червоній» зоні. Але спеціалісти застерігають: краще запобігти
пожежі, аніж гасити її «героїчними
зусиллями».
На жаль, і досі не налагоджено
механізму відстеження контактів
інфікованих, контролю за дотриманням ними режиму самоізоляції.
Вимоги епідемічної безпеки ігноруються. Тому й зростає кількість нових
випадків заражень, учора в Україні їх
зареєстровано майже 12 тисяч. Найбільше — у столиці (1 121), Львівській
(884), Одеській (883), Вінницькій
(750) та Харківській (750) областях.
На Волині попередньої доби
виявлено 239 хворих на COVID-19,
з них у Луцьку — 76. Нещодавно повідомили про спалах коронавірусної
інфекції у відділенні для престарілих
у селі Бучин Любешівського району,
де занедужало до тридцяти осіб.
Також станом на 15 березня у комунальному підприємстві «Любешів-Комфорт-Сервіс» лабораторно
підтверджено 6 випадків COVID-19.
Хворіють на коронавірус в області 148 учнів та 184 працівники закладів освіти. Наразі на Волині три
школи закриті за рекомендацією
обласного лабораторного центру —
там навчаються дистанційно. За попередню добу COVID-19 виявлено
у 14 школярів та 13 педагогів.
Лікар-інфекціоніст Федір Лапій
не виключає запровадження в Україні загального локдауну найближчим
часом. Станом на 17 березня перелік областей із «помаранчевим»
рівнем небезпеки різко збільшився.
На жаль, до нього потрапила і Волинь у «товаристві» ще 15 регіонів.
У «червоній» зоні залишаються Прикарпаття, Буковина, Житомирщина
та Закарпаття.

Євгенія СОМОВА,
журналістка

?
У Польщі загальнонаціональний локдаун запроваджують з 20 березня. Навряд
чи вдасться його уникнути й українцям.

ВАКЦИНОВАНО 2 ТИСЯЧІ
НАШИХ КРАЯН, КОЛИ Ж
ДОЧЕКАЄТЬСЯ ЩЕПЛЕННЯ
РЕШТА?

Першими захиститися від коронавірусу мають право медики, соціальні працівники. До пріоритетної
групи належать і люди, яким за 80.
Однак організувати щеплення стареньких, які часто не можуть вийти
за поріг домівки, нелегко. Ускладнює ситуацію й те, що кожен флакон вакцини Covishield (AstraZeneca)
містить 10 доз препарату, які мають
бути використані протягом 6 годин.
Якщо цього не вдалося зробити, залишки необхідно утилізувати. Аби

тромбозу в пацієнтів, яким ввели
вакцину.
Як заявив міністр Степанов,
в Україні лише 0,5% щеплених відчули незначні побічні ефекти, але
в жодної людини не утворилося
тромбів. У Всесвітній організації
охорони здоров’я теж вважають, що
зв’язку між вакцинацією препаратом
від AstraZeneca і випадками тромбозу не підтверджено і що переваг є
більше, ніж ризиків.
Сподівання українців дочекатися можливості вибирати вакцину
того чи іншого виробника цими днями розвіяв головний санітарний лікар
Віктор Ляшко. «Немає сенсу чекати

повідомили про спалах коронавірусної інфекції
« Нещодавно
у відділенні для престарілих у селі Бучин Любешівського
району, де занедужало до тридцяти осіб.
»
не допустити втрат, в області створено google-форму для запису на щеплення представників деяких інших
категорій населення. Зокрема, це публічні та громадські діячі, учасники
бойових дій та відомі особи, старші
за 60 років. Уже майже півтори сотні
волинян скористалися можливістю
вакцинуватися залишками препарату, а загалом першу дозу отримали
приблизно 2 тисячі наших краян.
В Україні — понад 70 тисяч осіб.
Впливають на темпи вакцинації страх та сумніви людей. Понад
10 країн протягом останніх днів заявило про зупинення застосування
препарату проти коронавірусу від
AstraZeneca. Зокрема, у Данії з’явилися повідомлення про випадки

на прибуття в країну препарату проти COVID-19 компанії Pfizer, оскільки
права вибору немає. Це загальносвітова практика: приходить продукт,
і саме управлінці разом з експертами вирішують, як його використати
найбільш ефективно», — сказав він.
До речі, сам Віктор Ляшко захворів на COVID-19 на 13-й день після
щеплення вакциною Covishield. Він
пояснив на своїй сторінці у фейсбуці, що занедужав у той період, коли
імунітет ще не був повністю сформований. За його словами, аналіз даних клінічних досліджень показує, що
ефективність вакцини після одноразової стандартної дози становить
76% з 22-го по 90-й день. n

Вітаємо!
22 березня відзначатиме день ангела Горохівський благочинний протоієрей
Валерій ПИЛИПЧУК.
Дорогий наш отче, від щирого
серця вітаємо з днем ангела. Бажаємо довгих років плідної праці на священницькій ниві. Молимо Ісуса, щоб
оберігав вас і вашу сім’ю від усякого зла.
Отче духовний, наставнику добрий,
Сердечні вітання ми шлемо в цей час.
Бажаємо щастя, здоров’я міцного
І Божої ласки ми просим для вас.
Сердечно вітає вас щиро
і радо
Бережанківської церкви
вдячна громада.
Хай буде завітною стежка
для вас
До нашої церкви святої.

20 березня відзначитиме 70–річний
ювілей дорогий чоловік, тато, люблячий
дідусь, житель села Жорнище Луцького
району
Леонід Миколайович
МАРТИНЮК.
Дорогий імениннику, вітаємо з ювілеєм. Прожито чимало гарних і щасливих років. У вас є
сім’я — найголовніше багатство. Ви виховали гідних
дітей, любите внуків. Бажаємо вам, дорогий тату,
міцного здоров’я, сильного духу, багато щасливих
днів, бадьорого настрою, щоб вистачило до столітнього ювілею. Хай завжди поруч
будуть люблячі діти та непосидючі
внуки, які даруватимуть позитивні
емоції, любов та душевну теплоту.
З повагою, шаною
дружина Галина,
син Віктор, дочки Людмила,
Олеся з сім’ями.

кожного свої причини. Однак найчастіше виїжджають заробітчани. Кожен третій українець шукає працевлаштування на чужині.
Там трудових мігрантів чекають випробування.
Адже доводиться пристосовуватися до іншого життя, менталітету, культури, долати мовні бар’єри.
Одним це дається порівняно легко. Вони швидко
освоюються в іншій країні і намагаються, як то кажуть, «зачепитися» там, залишитися і вже не повертатися додому. Декому ж не вдається, бо ніяк
не можуть адаптуватися в новому середовищі,
ностальгують за рідними та друзями. Проживши
кілька років на чужій землі, починають розуміти, що
раю і там нема, небесна манна не падає. Аби себе
добре забезпечувати, треба тяжко працювати.
У світі все влаштовано плюс-мінус однаково. Звісно, є речі, які в інших країнах продумані мудріше
і зручніше, ніж у нас, але є й такі, які в Україні кращі,
гуманніші. А думки рівня «у них все добре, а в нас
погано» — наївні. Це мислення дитини, яка не знає
інших кольорів, крім білого і чорного. Тож чимало
наших співвітчизників, які виїхали в ЄС, Америку,
свій новий дім сприймають як тимчасовий притулок і, пробувши там кілька років, повертаються
на батьківщину. Бо ж «в гостях добре, а вдома —
краще».
У слушності цього прислів’я переконалася і моя
однокурсниця по Львівському національному університету імені Івана Франка Люба Микитин (нині
Сандуляк). Доля закинула її у Португалію, невеличку країну, де тільки й багатства, що океан, та й той
не завжди теплий. Погнало, як і більшість українців,
безгрошів ’я. Підростав син, треба було дати достойну освіту. Тож Люба вирішила поїхати на заробітки.
Вирушила спершу сама, а згодом приїхали й чоловік та син. Подружжя, забувши про дипломи вишів,
працювало де тільки могло. Було важко. Не стільки
фізично, скільки морально. Відчували свою меншовартість, дискримінацію, бо ж іноземці, заробітчани… Нелегко було пристосуватися і до місцевого
менталітету. Згодом звикли, опанували мову, легалізувалися, з’явилася стабільність у житті. Здавалося, вирішили фінансові питання, тож можна думати,
як осісти у Португалії. Але через 10 років перебування там Сандуляки повернулися на Батьківщину.
Правда, не в повному складі. Син залишився, бо ж
зумів інтегруватися в інше суспільство, знайти там
своє місце. Старші ж члени родини вирішили, що
зуміють реалізувати себе в Україні. Нині вони живуть
на Івано-Франківщині, в Косові. Вирощують кіз, виробляють крафтові сири з їхнього молока, виготовлення яких Люба освоїла у Португалії. А нещодавно
у вайбері натрапила на її одкровення, котре, як кажуть, зачепило, розчулило. «Лише зараз, на відстані
чотирьох тисяч кілометрів, я оцінила те, що любе,
миле й дороге моєму серцю, — пише вона. — Нашу
хату, збудовану татовими руками, вулицю у вишневому цвіту, батьків, що мене виглядають, лелечі гнізда на стовпах. Такі манливі сині гори… Вишиті синім
рушники мамині, татові роздуми про політиків. Смак
квашеної капусти з дерев’яної діжки, огірків на грядці під грушею, пиріжків із маком… Неповторне відчуття пір року. Первоцвіт з-під снігу, багатий кошик
на Великдень, весняні громи, грозу, гудіння бджіл
у гречаному полі. І ще безліч всього, про що несила
словами описати, — воно лежить десь там, на дні
душі моєї. Навіть якби скласти зароблені гроші всіх
моїх земляків докупи, неможливо купити того, що
я лишила в Україні». І подібне мені доводилося чути
не від одного заробітчанина n

У

Р Е К Л А М А

ЗРІЗАННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ.
ДРОБЛЕННЯ ГІЛОК.
Тел. 0673323892.
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■ Пульс тижня

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
n Гучна справа

Жертви рівненського
ґвалтівника бояться,
що злочинця «відмажуть»

Школярі вирішили покататися
на авто родича: один загинув,
троє в реанімації
Жахлива аварія сталася між селами Антонівка та
Нетреба Вараського району
Мирослава СЛИВА

лідчо-оперативна група встановила, що 16-річний водій автомобіля Audi А6, житель села Великі
Цепцевичі, не вибрав безпечної швидкості руху,
не впорався із керуванням і виїхав за межі проїжджої
частини, де врізався у дерево. Внаслідок ДТП неповнолітній кермувальник загинув на місці. У потерпілих
14-річної дівчини та 16-літнього хлопця діагностували
політравму, а у 15-річної – відкриту черепно-мозкову
травму, перелом ноги, травматичну ампутацію пальця
руки. Усі троє – жителі Малих та Великих Цепцевичів,
учні місцевих шкіл, перебувають у реанімації.
Розпочато досудове розслідування, встановлюються всі обставини аварії. Попередньо відомо, що транспортний засіб належить родичеві загиблого, підлітки
взяли машину, щоб покататися. n

С

Директорка школи преміювала
себе дев’ять разів
Жінка отримала загалом понад 47 000 гривень
Мирослава КОЗЮПА

удом за результатами розгляду 18 протоколів про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, притягнуто до адміністративної відповідальності керівницю одного з навчальних закладів Сарненського району. У ході засідань з’ясовано, що директорка
загальноосвітнього навчального закладу не повідомила
про наявність у неї реального конфлікту інтересів, видала
9 наказів про своє преміювання і встановлення надбавок
за складність та навантаження у роботі. Загалом жінка
неправомірно одержала понад 47 000 гривень.
У суді посадовиця не заперечувала своєї провини
та повідомила, що добровільно відшкодувала завдані
збитки. Відтак її визнано винною у вчиненні зазначених
правопорушень та накладено адміністративне стягнення
у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень. n

С

Чоловіка заарештували
за вбивство собаки

Кілька років поспіль він полював на жінок у гідропарку.
Здебільшого ховався під мостом, підстерігаючи перехожих.
Підозрюваного у нападах затримали у серпні 2019 року і тепер
судять за 4 жорстоких зґвалтування та 2 спроби
грудні 2020-го суд відпустив під домашній
арешт рівнянина, якого
підозрюють у нападах на дівчат. Жертви, побоюючись помсти, закликали небайдужих
стати на їхній захист. Ольга
Самкевич — одна із постраждалих. У листопаді 2013 року
вона ввечері йшла в гості.
Коли перейшла міст, її раптом
хтось схопив та почав тягнути
у чагарники.
«На мою думку, суд і прокуратура спрацювали неналежним чином, — розповідає
Ольга. — Засідання відміня-

У

Власниця турфірми
підробляла коронавірусні довідки
За версією слідства, бланки жінка знайшла в
інтернеті
Ірина ПАСІЧНИК

-річна костопільчанка розпочала свою «діяльність» у жовтні 2020 року. Бізнес-леді за свої послуги брала від 400 до 500 гривень. За версією
слідства, за місяць орієнтовно оформлялося близько
двох десятків довідок про відсутність захворювання на
COVID-19 особам, які виїжджали за кордон.
Днями правоохоронці провели обшуки в офісі турагенції та вилучили банківські картки, оргтехніку, засоби
зв’язку, блокноти з чорновими записами та 30 бланків
довідок про відсутність захворювання на коронавірусну
інфекцію. Попередньо дії кваліфікували як підробку документів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. n

31

Активісти прийшли підтримати потерпілих і вимагали повернути
зловмисника у сізо.

та інші жертви
« Ябоїмося
за свої
життя.

»

лися та переносилися. Про
дату наступних нікого не повідомляли. Прокурор, який
в грудні 2019 року не пройшов атестацію, неправильно оформив папери. Це затягувало розгляд справи.
До того ж обвинуваченого
у зґвалтуваннях випустили під
домашній арешт без засобів

електронного стеження. Нас
про це ніхто не попередив.
Ми сподівалися, що ситуація справедливо вирішиться, проте цього не відбулося. Я та інші жертви боїмося
за свої життя та життя інших
жінок нашого міста. Прошу
підтримати нас та сприяти
справедливому судочинству».
Минулого понеділка у суді
за закритими дверима тривав
розгляд справи. До будівлі
прийшли небайдужі містяни

з плакатами у руках на підтримку потерпілих від наруги
та з вимогами повернути фігуранта справи в сізо. Мітингарі навіть готові були вчинити
самосуд — намагалися витягти підозрюваного з машини
та закидали яйцями. Втім,
поліція закликала людей дотримуватись порядку і не перетворюватись на злочинців.
Судове засідання цього дня
не відбулося, його перенесли
на пізніший термін. n

n Гроші не пахнуть

Сутенер примушував п’ятьох дівчат
займатися проституцією

Мирослава СЛИВА

В

Фото із сайту 4vlada.com.

Ірина ПАСІЧНИК

Обвинувачений неодноразово притягався до
кримінальної відповідальності за крадіжки та
грабежі

ироком Радивилівського райсуду 33-річного жителя району визнано винним у жорстокому поводженні з тваринами, що призвело до їх каліцтва чи
загибелі. Прокурором Дубенської місцевої прокуратури
у суді доведено, що у жовтні минулого року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на подвір’ї
одного з магазинів у селі Козин, на Дубенщині, спочатку придушив безпритульну собаку колінами до землі, а
потім розбитою скляною пляшкою перерізав їй горло.
Тварина від отриманих травм загинула.
Суд призначив чоловіку покарання в межах санкції
статті. n

www.volyn.com.ua

27-річний житель села Карпилівка Рівненського району,
скориставшись тим, що юнки опинилися у скрутних життєвих
обставинах, організував незаконний бізнес
Олена МИТРОФАНОВА

ого злочинну діяльність задокументували працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Рівненського відділення
поліції за процесуального керівництва місцевої
прокуратури у жовтні торік.
У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що зловмисник завербував п’ятьох дівчат, жительок Рівного та
Рівненського району, віком від 18 до 25 років.
Чоловік сам підшуковував клієнтів і відвозив їх
в обумовлені місця – оздоровчі комплекси та
готелі. Послуги однієї повії коштували 2000–
2500 гривень за годину, з яких більшу частину
сутенер забирав собі. Оплата здійснювала-

Й

50-метровий флагшток, на якому
майорітиме стяг України шириною
7 м і довжиною 10,5 м, встановлять біля Рівненської облдержадміністрації. В ОДА кажуть, що збудують
цілий комплекс для проведення урочистих
заходів. Споруду вартістю 3 мільйони
гривень зведуть до 30-річчя Незалежності України. Поряд із нею буде меморіал
Героям Небесної сотні та воїнам АТО.

ся і готівкою, і по перерахунку на банківську
картку.
Окрім втягування у заняття проституцією, 27-річного чоловіка під час оперативної
закупки викрили і на незаконному збуті наркотиків, до продажу яких він примушував і дівчат. 11 березня у ході санкціонованого обшуку
за місцем проживання фігуранта слідчі та оперативники виявили та вилучили поліетиленові згортки із метамфетаміном вагою близько
2 грамів та 10 грамами марихуани. Заборонені
речовини були і в автомобілі підозрюваного,
а також пристрої для куріння наркотиків. Все
вилучене скеровано для проведення експертизи. Зловмисника затримали та помістили до
ізолятора тимчасового тримання. n

Копію «Королевського (Закарпатського) Євангелія», написаного у 1401 році, передав культурно-археологічному центру «Пересопниця»
департамент культури Закарпатської ОДА. Факсимільне видання до деталей відтворює фізичні характеристики паперової книги, зовнішні ознаки письма та
декоративного оформлення. Книга написана в селі Королево (нині Виноградівський район), є цінним джерелом
історії, української мови та книжкового рукописного
мистецтва. Її особливість у тому, що вона виконана не на
пергаменті, а на новому на той час матеріалі – папері.

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Редакційний щоденник
з вимогою не розголошувати будь-яку
інформацію про виробника, то МОЗ
перевищив свої повноваження…».

«А владі хіба можна вішати
людям на вуха локшину?»

… «МУЖИЦЬКОЮ» ПЕНСІЙНОЮ
АРИФМЕТИКОЮ

Фото із сайту rbc.ua.

Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
останнього часуу
заступник головного
вного
редактора
«Газети Волинь»
ь»
Галина
СВІТЛІКОВСЬКА
КА
…ПРЕЗИДЕНТ ГАЗЕТ НЕ ЧИТАЄ?!

В Україні нарешті починає працювати Центр протидії дезінформації. З огляду на засилля російської
пропаганди і стан війни спохопилися
дуже пізно. Роками наших співвітчизників зомбували ворожі телеканали,
бо у віддалених районах свої були недоступними. Десятиліттями більшість
ЗМІ говорили з людьми чужою мовою.
Тож продумана державна стратегія
інформаційної безпеки вкрай необхідна.
У цьому руслі згадали і про новий
закон про медіа, проєкт якого нині готують до розгляду в парламенті. Пригадуємо, скільки критики викликав
перший варіант цього основоположного для журналістів документа, який
був оприлюднений ще у 2019 році й ніс
очевидні загрози для свободи слова.
З того часу законопроєкт зазнав змін,
до нього вносили чимало правок, зокрема і під час розгляду у Верховній
Раді у липні минулого року. Наскільки буде досконалим новий закон, чи
не перекриє кисень, чи дасть змогу
вижити ЗМІ, зокрема друкованим виданням?
— Щоразу, коли ми беремо телефон, сідаємо за комп’ютер, планшет
або перед телевізором, ми маємо
вмикати критичне мислення. Відрізняти правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища, — радив українцям Президент Володимир
Зеленський, виступаючи нещодавно
на відкритті Всеукраїнського форуму
«Україна 30. Культура, медіа, туризм».
У такому контексті навіть потішило, що друковані видання згадано
не було. Не секрет, що Президент,
м’яко кажучи, недолюблює журналістів, спілкується з ними рідко, а в одному зі своїх виступів узагалі прирівняв
ЗМІ до пліткарок на лавочці.
Не раз главу держави грудьми
«захищала» від незручних запитань
представників медіа прессекретарка
Юлія Мендель, професіоналізм і стиль
роботи якої часто критикують. Зокрема, і за нещодавнє її інтерв’ю головній
редакторці видання «ГОРДОН» Олесі
Бацман. Не вдаючись у подробиці,
звернемо увагу лише на один момент.
На запитання про те, які ЗМІ читає
Президент, Юлія Мендель відповіла:
— Дуже багато. І Дмитра Гордо-

«Виходить, у мене вкрали 1200 гривень», — так коментують нове перенесення старту
доплат пенсіонери, яким за 75.

на він дивиться, «Українську правду»
точно читає, НВ, «Кореспондент»,
РБК… У принципі, дуже багато. Ті, які
найголовніші сайти, — так. Телевізор
дивиться, політичні ток-шоу…
Про газети і журнали — знову
жодної згадки. Видається, що глава
держави не звик розпочинати ранок
зі свіжої преси. Архаїчна традиція?
Навіщо, коли є смартфон? Але чомусь
у багатих і розвинутих країнах не поспішають прощатися із паперовими
виданнями…
Те, що в дискусіях довкола нового
закону про медіа більше уваги приділяють онлайн-ресурсам, можна зрозуміти. Ця сфера досі майже не врегульована. Але і традиційні ЗМІ мають
чимало проблем, на які не можна заплющувати очі. Інакше це виглядає
як свідоме знищення преси.
…ПЕРЕКЛАДОМ МОДНОГО СЛОВА
«ФЕЙК»

— Тепер молодих послухаєш
і не второпаєш, що вони кажуть. От,
приміром, що таке «фейк»? Я думаю,
якщо по-простому, то є хитра брехня, —
коментує мій сусід слова Президента
про те, що стариків треба навчати «інформаційної гігієни», а у школах варто
запровадити «уроки медіаграмотності».
Люди сьогодні розуміють, що
не все можна сприймати «на віру», повідомлення про «розіп’ятого хлопчика»
вже не проходять. Використовуються
тонші методи дезінформації — токшоу, розважальні програми, серіали,
концерти. Ну а неприхована антиукраїнська пропаганда, якою відверто грішили нещодавно заблоковані телеканали «112 Україна», NewsOne і ZiK і яку
досі ведуть деякі онлайн-платформи,
справді вимагає рішучої протидії.
Але між спробою захистити споживачів від неправдивої інформації
та посяганням на вільне висловлювання журналістів проходить дуже тонка
червона лінія. Ніхто не любить крити-

ки, тож влада іноді намагається перекладати свої упущення на ЗМІ, звинувачуючи їх в упередженості, надмірній
прискіпливості, а то й «пересмикуванні
фактів». Проте ні штрафами, ні судами
принципові видання не приструнити.
Вихід один: не ховати правди за сімома замками.
Яскравий приклад із сьогодення. Повільні темпи вакцинації від
COVID-19 міністр Максим Степанов
пояснює засиллям фейків, які викликають у людей недовіру до дій МОЗ.

секрет, що Президент,
« Нем’яко
кажучи, недолюблює
журналістів, спілкується
з ними рідко, а в одному
зі своїх виступів узагалі
прирівняв ЗМІ до пліткарок
на лавочці.

»

Мовляв, українців залякують, що щеплення можуть бути неефективними
і навіть небезпечними, у той час як завезена ним вакцина є високоякісною.
Але чому ж було йому не взяти
із собою до Індії журналістів, які б зробили репортаж про те, в яких умовах,
на яких підприємствах виготовляється
цей препарат, скільки він коштує?.. Натомість МОЗ видає наказ, який можна
трактувати дуже неоднозначно. Ним
заборонено розголошувати інформацію щодо виробників, постачальників,
щодо цін на вакцину проти COVID-19.
Комерційна таємниця? Але ж платники податків мають право знати, скільки
витрачено грошей з державного бюджету. «І як медичний працівник, який
буде вакцинувати громадянина, реалізує наказ міністерства — заклеїть
наліпкою назву виробника на ампулах
у момент щеплення? — дивується ексочільниця МОЗ Зоряна Скалецька. —
Якщо справді контракт був підписаний

Минулого тижня у Кабміні заговорили про збільшення пенсій в Україні
до 7 тисяч гривень. Про це заявила
міністр соцполітики на нараді у Президента, анонсуючи запровадження
накопичувальної пенсійної системи.
Суть її у тому, що ті люди, які зараз
працюють, будуть відкладати частину своєї зарплати на особистий
рахунок, дефіцит Пенсійного фонду
не зростатиме і це дасть можливість
згодом збільшити розмір пенсій
у 1,5–3 рази. За словами Марини
Лазебної, якщо із зарплати в 15 тисяч гривень відкладати 2% щомісяця
протягом 35 років (плюс ще 2% від
роботодавця), в сумі можна накопичити 400 тисяч гривень.
Звучить гарно. Але чи багато українців офіційно отримують по 15 тисяч?
З іншого боку, навіть таким щасливцям розраховувати на велику «другу
пенсію» не доводиться. Проста «мужицька» арифметика. Кожен хотів би
пожити на заслуженому відпочинку
років 20. Якщо розподілити накопичені
гроші на такий період помісячно, виходить трохи більше 1,5 тисячі гривень
додаткової виплати.
І це за умови, що накопичувальному фонду вдасться примножити зібрані кошти, щоб погасити інфляцію
і компенсувати витрати на адміністрування.
Одне слово, не все так гладко,
як на папері. Не раз у цьому люди мали
змогу пересвідчитися. Не так давно урядовці радісно розповідали, що
з 1 березня влада розпочинає індексацію пенсій та виплачуватиме обіцяну Президентом доплату особам, яким
за 75 років. Відомо, що з 13 мільйонів
пенсіонерів індексація охопить тільки
8 мільйонів. Виплати збільшуються
в середньому на 300 грн — біднішому
додають сотку, багатшому — тисячу.
А от доплату, розмір якої спочатку мав
бути 500 гривень, потім зменшився
до 400, українці поважного віку не отримають ні зараз, ні з липня, як планувалося, а лише з жовтня. Така відстрочка дає «економію» в 1,9 млрд гривень.
— А владі хіба можна вішати людям
на вуха локшину? Нехай би заощаджували на суддях, які одержують майже
по 70 тисяч на місяць, чи на інших багатіях. А для нас і 400 гривень — то великі гроші, — бідкаються старі люди.
Отже, з 1 березня українці з повним стажем отримуватимуть пенсію,
не нижчу за 2,2 тисячі гривень. Це —
гарантована бідність, а точніше —
злидні. Адже фактичний прожитковий
мінімум для пенсіонера нині становить
3,5 тис. грн. І це з урахуванням неповного «кошика», до якого не входять витрати на інтернет, мобільний зв’язок,
відпочинок і т. д.
Влада ж замість того, щоби стимулювати вихід бізнесу з тіні, змусити виплачувати білу зарплату, внески
до Пенсійного фонду, пропонує ввести нову систему: чинні пенсії залишити на рівні «базових» і запровадити
обов’язкові накопичення на особистих
рахунках. А що робити тим українцям,
які вже не встигнуть відкласти собі
на «другу пенсію»? n

Р Е К Л А М А

Невсипущий Псалтир цілодобово читають семінаристи у домовому храмі
Волинської православної богословської академії (ПЦУ) у Луцьку. Молитва
за здоров’я та за упокій триватиме безперервно
вдень і вночі протягом Великого посту. Митрополит
Луцький і Волинський Михаїл закликає мирян долучитися до цієї важливої духовної традиції, читаючи
Псалтир удома в зручний для себе час. Особливо це
доречно людям, які не в змозі відвідувати храм.

20, 27 березня та 3 квітня
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■ Пульс тижня

У Луцькій мерії планують скорочення
Ігор Поліщук не задоволений роботою підлеглих
Тетяна МЕЛЬНИК

ро реорганізацію в міськраді розповів луцький голова Ігор Поліщук під час ефіру на одному з місцевих
телеканалів. Мер зізнався, що йому не подобається
робота усіх підлеглих.
«Не всіма начальниками управлінь, відділів та департаментів у міській раді я задоволений. Ми готуємо реорганізацію штатної структури, під час якої деякі управління та
відділи будуть ліквідовані, окремі управління — укрупнені і,
безумовно, буде певна оптимізація», — наголосив він.
За словами Поліщука, проєкт рішення про реорганізацію буде винесено на сесію вже у квітні–травні. Хто втратить
роботу і посади в міській раді, мер не уточнив, але запевнив, що звільнення точно будуть. n

П

На 6 років засудили вагітну,
яка робила закладки
Жінка, будучи при надії, торгувала наркотиками
через інтернет
Аліна ВІТИНСЬКА

к відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, торік
20 вересня злочинниця привезла наркотики на територію парку в Рожищі і зробила чотири закладки. Локації
сфотографувала і надіслала особам, з якими домовлялася
про купівлю психотропної речовини, для подальшої її реалізації через телеграм–канал. Цього ж дня працівники поліції
виявили у неї вдома шість пакетиків з PVP. Крім того, вона
купила 80 грамів амфетаміну і планувала збувати його в обласному центрі, на території Луцького району.
У суді жінка повністю визнала свою вину, розповівши, що
таким чином хотіла заробити грошей. Зізналася, що шукала
в інтернеті оголошення про роботу кур’єра. Їй запропонували через телеграм–канал робити закладки психотропної
речовини. Вона повинна була забирати посилки на пошті, пакувати і розкладати їх, закопуючи в землю, після чого сфотографувати місце і надіслати замовнику дані про геолокацію.
У суді лучанка просила суворо не карати її, мовляв, вона
сприяла слідству, вказала на місця закладок. Ба більше, повідомила, що вагітна і хоче вийти заміж. Однак суд призначив
їй реальне покарання — шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. n

Я

McDonald’s
можуть відкрити до кінця 2021-го

НОВИНИ НАДСТИР’Я
n Героям слава!

«Я любив вас усіх,
та найбільше любив Україну…»
Уже п’ять років поспіль
весна приходить в
нашу родинну світлицю
засмученою від
непоправного горя:
19 березня не стало
найдорожчої нам
людини, вдячного сина
й коханого чоловіка,
турботливого татуся,
брата Романа Луцюка,
який навіки залишиться
38–літнім
отів, щоб усім було
добре. Про себе не
думав, тому одним
із перших зібрався на Майдан», — таким доброзичливим
і порядним, людяним і люблячим згадуємо його тепер.

«Х

листопада
« 52014
року був
важко поранений
під містом Щастя
на Луганщині. Два
місяці лікувався у
столиці, більше року
— у США, але…

»

Доля України була йому
материнською й тоді, як відвойовував її незалежність на
Донбасі. Відразу пішов боронити рідну державу, а 5 листопада 2014 року був важко

Завдяки камерам знайшли хулігана,
який розмалював нову зупинку
Минулого тижня у Луцьку біля ЦУМа хтось розписав
розумну зупинку, встановлену менш як два місяці
тому. Завдяки вуличним камерам спостереження
особу встановили. Хлопця впізнали, знайшли і
змусили відповісти за скоєне
Тетяна МЕЛЬНИК

нцидент стався ще 8 березня. О 05:43 камери «Центр
безпеки міста Луцька» на вулиці Винниченка зафіксували, як невідомий зробив напис на скляній стіні нової
зупинки, чим порушив Правила благоустрою міста.
Відео з камер муніципали оприлюднили у фейсбуці, а
згодом фотографію молодика поширили у ЗМІ. Через кілька днів особу хулігана вдалося встановити. Ним виявився
26–річний житель Луцька. У скоєному він розкаявся, пообіцяв відмити зупинку, більше не чинити подібного і вибачився публічно. Хоч провину і визнав, однак за вчинення дрібного хуліганства на нього склали протокол за ст. 173 КупАН.
За скоєне передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. n

І

України Ти житимеш вічно її
захисником, героєм, а для
нас, найрідніших Тобі людей,
будеш, допоки віку, найлюбимішим, найкращим у світі.
Пом’яніть усі, хто знав нашого Романа, хорошим словом, спогадом, щирою молитвою.
Мама Емілія Крат, дружина Тетяна, доньки Аліна
й Анастасія, сестра Людмила із сім’єю. n

поранений під містом Щастя
на Луганщині. Два місяці лікувався у столиці, більше року —
у США, але…
Ми сьогодні поминаємо
нашого Романа. Очі не перестають виглядати його в рідному Шклині, де народився, у
сімейній світлиці в Луцьку, де
жив і, як і кожен чоловік, мріяв
про щастя своєї сім’ї і родини.
Спочивай, добра людино,
в Небесному Царстві. Для

В Офісі Президента розповіли,
чому Зеленський не звільнив
голову Волинської ОДА

Юстина КОЛОМІЄЦЬ

М

«На цьому фото ми всі разом і ще щасливі…»

n Несподіваний поворот

Міський голова Луцька Ігор Поліщук уже написав
листа до закладів швидкого харчування
з пропозицією співпраці

ер Луцька розповів, що є кілька локацій, які місто
пропонує для розташування ресторанів McDonald’s
та KFC. Зокрема, на проспектах Соборності та Відродження.
«Для нас вкрай важливо позитивно впливати на громади, у
яких ми працюємо, адже, відкриваючи заклад, ми інвестуємо
у розвиток місцевої економіки та інфраструктури, створюємо
робочі місця, розвиваємо локальне виробництво та сплачуємо податки у місцевий бюджет. У зв’язку із зазначеним у листі
запитом інформуємо, що компанія «МакДональдз» розглядає
всі регіони в Україні для відкриття нових закладів, зокрема й у
місті Луцьку», — йдеться у відповіді.
До слова, в обласному центрі ймовірною локацією для
«МакДональдз» може стати ресторація «Брама» на проспекті
Соборності, 43, офіційне закриття якої відбулося 8 березня. n
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Нині обласна
держадміністрація
судиться з облрадою
щодо висловленої
недовіри Юрію
Погуляйку. Поки справа
не завершиться,
кадрових рішень глава
держави не прийматиме
Леонід ОЛІЙНИК

позові до Волинського
окружного адміністративного суду Волинська
облдержадміністрація вимагає визнати незаконним і скасувати рішення Волинської
ької
обласної ради від 10 грудня
дня
2020 року.
Луцький журналіст Святостослав Лесюк надіслав інформармаційний запит в Офіс Президендента України, в якому попросив
осив
повідомити, чи там отримали
али
рішення Волинської обласної
ної
ради «Про звіт голови Волин-ської обласної державноїї
адміністрації Ю. Погуляйка
з питань виконання бюджету, програм соціально–економічного та культурного
розвитку територій і делегованих повноважень
у 2019–2020 роках».
Нагадаємо, за висловлення недовіри Юрію Погу-

У

відповідної ради, Президент
України приймає рішення про
відставку голови місцевої
державної адміністрації».
З часу ухвалення рішення

ляйку проголосували 49 депутатів із 64–х, обраних до ради.
Тобто понад дві третини.
А у статті 118 Конституції
України, зокрема, йдеться:

висловлення недовіри Юрію Погуляйку
« Запроголосували
49 депутатів із 64–х, обраних
до ради. Тобто понад дві третини.

»

минуло два місяці, а реакції
від глави держави — жодної.
В електронному листі
з Офісу Президента журназокрема, відповіли:
лісту, зокр
«…Питання щодо перебу«…Пит
вання на посаді голови Вообласної державної
линської о
адміністрації Погуляйка буде
адміністра
розглядатися після заверрозглядат
усіх розпочатих судошення усі
процедур».
вих проце
Щоправда, якщо ж предЩопра
позивача, себто Воставник п
линської ОДА, не з’являтиметься в суд, посилаючись
на ккарантин, розгляд
справи
можуть відсп
ккладати й відкладати. І ніхто не вправі
змусити суд слухати справу без позиПан Погуляйко зробив цікавий «хід конем». вача. Поки триває
Недарма ж потрапив до рейтингу ста
найперспективніших політиків України. карантин. n

«Якщо недовіру голові районної чи обласної державної
адміністрації висловили дві
третини депутатів від складу

Ф
Фото
із сайту bug.org.ua.
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n О часи! О звичаї!
Фото із сайтів
йтів pixabay.com i volynnews.com.

Про інший
бік кування
медалей
Набіжаном
Артиковим
ніхто і не
здогадувався.

Цукровики обіцяють селянам
переробити «все, до останнього
бурячка»
Гнідавський цукровий завод має намір
співпрацювати з одноосібниками без
посередників
Леонід ОЛІЙНИК

ерівники підприємства наголошують, що
зацікавлені у партнерських відносинах не
тільки з великими фермерськими господарствами, але й з окремими селянами.
– Кожен, хто захоче вирощувати цукрові
буряки, має таку можливість. Тут бажано обходитися без посередників, аби не витрачати
зайвих грошей, – заявив директор Гнідавського
цукрового заводу Василь Муха.
Він каже, що нині усі можуть купити якісне
насіння будь-якого сорту. На ринку доступні
також і різні засоби захисту.
– Придбав усе сам, то точно знаєш, які витрати поніс і що отримаєш у кінцевому результаті. Якщо комусь потрібна консультація щодо
технології вирощування та догляду, то ми готові
такі послуги надати, – наголосив керівник.
Василь Муха переконаний, що нелегка селянська праця восени принесе волинянам
достойні результати, а Гнідавський цукровий
завод, за його словами, у цьому допоможе і
переробить «усе, до останнього бурячка». n

К

«Кидав на ліжко,
заламував руки і цілував»
Тренер горохівської спортшколи домагався 14-річної дівчинки
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

инулої суботи всі очікували новин про
чергову перемогу на
боксерському рингу вихованок наставника із Горохівської
КДЮСШ Набіжана Артикова.
Але волинян шокувала інша
звістка: вихователя в Ужгороді
затримала поліція за підозрою
в сексуальному насильстві.
Він привіз туди на змагання
групу дітей із Волині. Спортсмени поселилися в готелі
«Закарпаття». Про домагання
інструктора 14-річна дівчина
спочатку розповіла мамі, яка
й заявила в поліцію. Жінка переконувала, що в трубку, коли
донька подзвонила, було чути
крики і лайку тренера. Коли
поліція приїхала на місце,
восьмикласниця була в номері
на шостому поверсі готелю. Дівчинка розповіла, що зазнала
сексуальних домагань від чоловіка: мовляв, він кидав її на
ліжко, заламував руки і цілував.
Спортивного наставника
– громадянина Казахстану –

М

поліція виявила в номері готелю на тому ж поверсі. Чоловік
помітно нервував і плутався у
свідченнях. Його затримали і
помістили до ізолятора тимчасового тримання. Проти
нього порушено кримінальне
провадження за статтями 153

До слова, горохівчанином
підозрюваний став нещодавно. Саме він зініціював відкриття секції з боксу при Горохівській КДЮСШ. Чоловік мав
спортивні досягнення. У 17 літ
Набіжан Артиков здобув титул
чемпіона Киргизії. У 1982 році

Про нові оселі для захисників подбала
спілка учасників бойових дій в АТО
«Побратими України»

наставника — громадянина
« Спортивного
Казахстану — поліція виявила в номері готелю
на тому ж поверсі. Чоловік помітно нервував
і плутався у свідченнях.
(сексуальне насильство) та
156 (розбещення малолітньої)
ККУ. Інформацію підтвердили в
пресслужбі поліції Закарпаття.
16 березня Ужгородський суд
обрав Набіжану Артикову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Відповідно до санкції інкримінованої статті зловмиснику
загрожує до 5 років позбавлення волі. Слідство у справі
триває.
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5 добровольців із Луцька,
які першими пішли в АТО,
отримали квартири

Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

»

виборов на республіканському чемпіонаті «золото», а в
20-літньому віці виконав нормативи майстра спорту СРСР.
Навчався у Московському інституті фізкультури. У столиці
Росії юнак зустрів дівчину з
Горохівського району, з якою
одружився. Так переїхав на
Волинь. Його вихованки неодноразово ставали призерами всеукраїнських та світових
змагань із боксу. n

ля того, щоб допомогти ветеранам отримати житло, в організації створили житлово-будівельний кооператив.
– Пройдений довгий шлях, подолано багато перешкод, але в результаті 10 учасників
бойових дій матимуть по 2-кімнатній квартирі,
– повідомили на сторінці Громадської спілки
«Спілка воїнів АТО Волині» у фейсбуці.
Цього разу власниками сертифікатів від забудовника стали п’ятеро атовців: Сергій Вацик, Вадим Жучко, Ігор Рожко, Валерій Мартинець, Олександр Літвин, які добровільно в
2014– 2015 роках захищали Україну на Сході. n

Д

У мирному місті від вибуху
гранати загинув чоловік
Біда сталася в одному з багатоквартирних
будинків на проспекті Грушевського в
обласному центрі
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

овідомлення про надзвичайну подію
надійшло до поліції близько 3-ї години
ночі. Бойова граната Ф-1 розірвалася на кухні, правоохоронці вилучили частини
боєприпасу. Загинув 41-річний господар помешкання. Його 62-літній батько, співмешканка та товариш, які також перебували в цей час
у квартирі, живі та неушкоджені – їх урятували
від смерті стіни: в них застрягли уламки, які летіли з шаленою швидкістю.
«Заряд вибухової речовини – 50–56 грамів тротилу. Суцільне ураження осколками до
25 метрів, а розліт – 100 м», – розповів журналістам вибухотехнік Ігор Заболотний.
За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліцейські встановлюють усі обставини трагедії. n
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n Знай наших!

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Cвященника шахраї «розвели,
як пачку «Юпі»
Злості батюшка на кривдників не тримає:
мовляв, «сотворив, хоч і невільно, милостиньку
в темниці сидящим»
Олена КУЧМА

шахтарському місті отця Віктора Мартиненка
напередодні ошукали зловмисники. Священник
каже, що йому зателефонував якийсь чоловік і
розповів, що донька поповнювала йому мобільний,
але переплутала цифри й помилково відправила гроші не на той рахунок.
«Мій співрозмовник попросив перевірити пошту.
Дивлюся, справді надійшло повідомлення, що мій рахунок поповнено на 296 гривень», — пише отець на
своїй фейсбук–сторінці.
За словами батюшки, через кілька хвилин шахрай
зателефонував знову й попросив повернути кошти
на його мобільний, мовляв, якщо «ви порядна людина». Отець Віктор, не задумуючись, поповнив рахунок
співрозмовника.
«Казав мені кум, що це обман, та я — роззява, скинув йому 300 гривень. Розвели мене, як пачку «Юпі»!
Та хай буде, в темниці сидящим теж треба на чайок і
печиво», — розповів батюшка. n

У

Дочка Валентина від тата заряджається позитивною енергією.

Понад десять років сусіди намагаються
розв’язати питання проживання тварин,
однак власниця відмовляється
йти на компроміс
Олена КУЧМА

Нововолинську жителі гуртожитку на вулиці
Шухевича скаржаться на жінку, яка утримує
12 собак і 10 котів: у помешканні антисанітарія, сморід, а тварини, бувало, навіть нападали на
людей.
«Ми фотографували, писали заяви й колективні
звернення. Як я зрозуміла, чотирилапі справляють
нужду у ванній кімнаті, а воно ж все опиняється на
моєму поверсі. Сусідка вже робила ремонт, але це
ненадовго. Власниці улюбленців пропонували навіть
дачу і хату в Литовежі, але їй усе не підходить», — зазначила голова ОСББ Яна Никитюк.
Аби вирішити ситуацію, обурені громадяни попросили допомоги у міської влади. Тож до любительки
чотирилапих навідалися заступник мера Олександр
Громик, начальник відділу будівництва Богдан Миронюк, директор ВУКГ Артем Жигалюк, ветеринар Руслан Романишин, депутати Нововолинської міської
ради Яна Никитюк, Микола Лукашук та представники
поліції.
«Сьогодні ми переконалися, що котів та собак дуже
багато. Повна антисанітарія, неприємний запах. Написав заяву за жорстоке поводження з тваринами, бо
їм там дуже мало місця. Також спільно з правоохоронцями розробили алгоритм дій щодо розв’язання цієї
проблеми», — сказав Олександр Громик.
За його словами, мешканку виселити буде непросто, бо має велику заборгованість за комунальні
послуги, а квартира не приватизована. Тому справа
може дійти до суду. n

У

Мер шахтарського міста
закликав водіїв
заправлятися «вдома»
За минулий рік від акцизу пального
в «гаманець» Нововолинська надійшло
близько 10 мільйонів гривень
Сергій ВИШЕНЬКА

іський голова Борис Карпус просить автомобілістів, які проживають на території Нововолинської територіальної громади, заливати в баки
своїх авто бензин та дизпаливо на тутешніх заправних
станціях.
За його словами, нині від виручки надання цього
виду послуг 14.33 відсотка залишається у місцевому
бюджеті: за ці кошти можна буде відремонтувати дороги, встановити освітлення чи облаштувати дитячий
майданчик. n

М

Пройшов у шинелі
пів Європи й побудував
нововолинські шахти
Закінчення. Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

ризваний у лави
Червоної армії у
1943 році сімнадцятилітнім юнаком, дійшов до
Будапешта, — розповів ветеран, коли завітала до нього
додому. — Побував навіть у
партизанському загоні. Жили
в лісі. Спостерігали за фашистами: звідки приїжджали,
скільки мали техніки. Багато

—П

ного, всі їли з одного казанка.
Хвилюючі враження залишилися у його серці про незабутній День Перемоги, який
він зустрів у Будапешті в складі
артилерійської бригади. Каже,
це був справжній тріумф. Тоді
для бійців організували святковий стіл, усі мали піднесений настрій, сміялися і плакали: кінець війні…
А перед тим молодий
безвусий солдат побував на
Ялтинській конференції. Там,
як відомо, в лютому 1945 року

як здалеку спостерігав за трьома
« Пригадую,
великими політиками — Сталіним, Рузвельтом,
Черчиллем, які стояли на великому плацу
Лівадійського палацу у довгих шинелях
і перекурювали.
епізодів із тих воєнних років
закарбувалося у пам’яті на все
життя. Найчастіше згадуються
образи бойових товаришів,
яких уже немає серед живих…
Але це була справжня чоловіча
дружба. Незважаючи на національність, виручали один од-

»

відбулася зустріч лідерів США,
Великої Британії й СРСР, аби
вирішити проблеми, пов’язані
із закінченням Другої світової війни, а також повоєнного
ладу.
Їхня частина відповідала
за охорону цього архіважли-

вого зібрання. Дислокувалися
в Алупці. Солдат Бусловський
виконував функції зв’язкового
від частини до штабу армії, яка
несла охорону на цьому відрізку території, доставляючи секретні документи.
— Пригадую, як здалеку
спостерігав за трьома великими політиками — Сталіним,
Черчиллем, Рузвельтом, які
стояли на великому плацу Лівадійського палацу у довгих
шинелях і перекурювали.
Довкруж них через п’ять метрів щільним рядом вишикувалися прикордонники, які нікого навіть на метр ближче не
підпускали.
«ЧОТИРИ–П’ЯТЬ РОКІВ —
І КОПАЛЬНЯ Є»

Після війни через два тижні
їхню частину розформували й
направили у Львівську область,
у містечко Городок. Там стояла
інша, авіаційна, частина, куди
потрапив мотористом. Потім
була школа сержантів у Ровно (тепер Рівне), а вже звідти
після тримісячного навчання
скерували у Володимир–Во-

n Кримінал

Невідомий у під’їзді погрожував пістолетом
Інцидент трапився напередодні у селищі Благодатне Володимир-Волинського району
Ольга БУЗУЛУК

езнайомець зі зброєю накинувся на
45–річну жінку у під’їзді будинку. Після
чого вийшов на вулицю та здійснив декілька пострілів угору.
Зловмисником виявився 30–літній місцевий житель. Правоохоронці вилучили в нього
пістолет із набоями й направили на дослідження. Нападнику загрожує до двох років
обмеження волі. n
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Фото із сайту bug.org.ua.

12 собак та 10 котів…
у кімнаті гуртожитку
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n Надзвичайний випадок

■ Рубрика
линський. Це був 1947 рік. Відтоді Василь Матвійович став,
як каже сам, волинянином.
— Та недовго я вже служив
військовим, — розповів далі.
— Післявоєнний час потребував робочих рук. Якось до
нас приїхав головний інженер
будівельної організації із Заріччя (село біля Володимира)
з метою агітації хлопців на
зведення дороги Володимир–
Волинський — Іваничі. Каже,
навколо неї знайшли поклади
кам’яного вугілля: будуть шахти. Командир відразу підписав
усі необхідні документи, і я
звільнився з армії.
Василь Матвійович добре
пам’ятає, як він із чотирма товаришами прибув на цю «фірму». Вся техніка — трактори,
катки, самоскиди — у дворі,
вибирай, що хочеш. В око впав
трактор С-80.
— Коли доробили дорогу,
відразу запропонували йти на
будівництво вугільних підприємств, — із захватом розповідає Василь Матвійович, подумки повертаючись у ранню
молодість. — Моя професія
— слюсар бурових установок
— була дуже затребувана. Ми
проходили по повному діаметру і добиралися до чорного
золота. А тоді вже після нас
свою функцію виконували прохідники.
Потім була шахта №5, за
нею — «дев’ята», яку здали в
експлуатацію у 1963 році. Не
обійшлися без навиків спеціаліста Бусловського і на «Бужанській», звідки його перекинули
на «славнозвісну» шахту №10.
— Прикро, що її досі не побудували, — з гіркотою у голосі й нерозумінням каже старожил, на очах якого виросли
всі копальні Нововолинська і
саме місто. — Раніше 4–5 років — і шахта готова. При тому,
що робочої сили бракувало…
Із гордістю про визнання
високих фахових здібностей
розповів Василь Матвійович ще один цікавий епізод зі
своєї трудової біографії. Якось
його викликало начальство і
каже: «Прийшла телеграма з
Москви, щоб вас направити
на будівництво шахти в Першотравенськ Дніпропетровської області тресту «Павлоградвугілля». Директор Сажнєв нізащо не хотів відпускати.
Але після другої телеграми зі
столиці здався. Кілька років із
сім’єю жив там. Потім викликали в Баку, де працював на
120–тонному крані. Проходили вперше в тодішньому Союзі
500–метровий діаметр, аби
добратися під землю. В місті
Учкудук бурили свердловини, звідки качали нафту. Досі
пам’ятає, як дякував за хорошу роботу і тиснув йому руку
перший секретар тодішнього
ЦК КП Азербайджану Гейдар
Алієв.
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Фото з архіву Суспільного.

ЩОДНЯ — ПО П’ЯТЬ
КІЛОМЕТРІВ ХОДЬБИ

Василя Матвійовича Бусловського на заслужений відпочинок проводжали з «десятої» шахти у 1993 році. Але
у нього незвичайне пенсіонерське життя — дуже активне
і насичене. Жоден масовий захід за участю ветеранів не обходиться без нього. Він завжди має що сказати присутнім
чи то на мітингу, чи на годинах
пам’яті в бібліотеці, школах,
музеї.
Живе сам, одинадцять років тому не стало його дружини Лідії Романівни, але багато
комунікує з людьми. Каже,
що йому ніколи скучати. Щодня в будь–яку погоду — дощ,
сніг, хуртовину — із паличкою
у швидкому темпі прямує до
міського озера (це більше двох
кілометрів в один бік). А ще в
його розпорядку — щовівторка
потрапити до газетниого кіоску, що на іншому кінці шахтарського міста, й придбати періодику. На його столі — цілий
стос різних газет. А поруч — невеликий радіоприймач, з яким
ветеран майже не розлучається. Не без задоволення каже,
що це презент від колишнього
губернатора Бориса Клімчука.
Коли запитала в 95–річного
чоловіка, який за годину нашої
бесіди кілька разів «зривався»
до стаціонарного телефону і до
дверей, бо приходили знайомі,
в чому секрет його довголіття і
бадьорого, прекрасного самопочуття, почула:
— Треба любити роботу —
будь–яку, бо це рух, — людей
і життя.
Доповнила відповідь його
дочка Валентина, яка якраз
прийшла до батька:
— Скільки себе пам’ятаю,
у тата — завжди режим. Він
встає, лягає, їсть, неодмінно
робить зарядку, прогулюється
в один і той же час. Телевізора дивиться мало. Не любить
сидіти на місці. Біля будинку
скопав дві ділянки, посадив
картоплю, петрушку. Всі сусіди зачащають на його город.
Любить повторювати: «Якщо
хочеш довго жити — треба з
зеленню дружити». Щодня
споживає яблука і горіхи — це
вже тверде правило. До недавнього часу сам все собі варив.
І тепер, якщо я не встигаю, він
швиденько вівсянку запарить
чи щось інше приготує.
А ще почула, що колись
курив цигарки «Бєломорканал». Але в один момент,
коли мало виповнитися
50 років, покинув — і до сьогодні. Щодо спиртного, то
раніше міг сто грамів випити,
а тепер, зазначає ветеран,
навіть після 10 чи 20 грамів не
може заснути. Каже, це вже не
для нього. От поспілкуватися,
пожартувати — це як ковток
свіжого повітря. n

Р Е К Л А М А

Юрій Новицький розповідає, що усе сталося так швидко, що й не встиг збагнути, що коїться.

5 будівельників упали в річку
Луга із 7–метрової висоти
Фото Служби автодоріг у Волинській області.

Закінчення. Початок на с. 1
Софія ГАВРИЛЮК

очув, як пішла тріщина, і вже бачу,
що падаю», — розповідає Юрій Новицький, якого нині лікують у Володимир–
Волинському територіально–медичному об’єднанні.
Він — серед трьох постраждалих, які мають переломи
та забої. Ще двоє отримали
легші травми. Усі працюють
на підприємстві ТзОВ «РБП
ТрансМост», що ремонтує
цей міст на умовах субпідряду. Найбільше дісталося
їхньому 45–літньому колезі.
Через обвал бетонної конструкції та падіння будівельник сильно травмував живіт:
розірвалася селезінка й почалася внутрішньочеревна
кровотеча. Чоловіка оперували й підключали до апарата штучної вентиляції легень.
Нині він перебуває в хірургії.
Медики оцінюють його стан
як стабільний.
Увечері того ж дня, коли
сталося лихо, Служба автомобільних доріг у Волинській
області, на чиєму балансі
перебуває дорога Устилуг
— Луцьк — Рівне, поширила
повідомлення про нещасний
випадок. Руйнування частини
переходу в П’ятиднях Служба пояснює так: «За попередньою інформацією, обвал
стався внаслідок технічних
помилок, допущених ще при
будівництві мосту в 1962 році,
а саме влаштування арматури неналежної довжини та в
недостатній кількості при бетонуванні (розширенні) тротуарної частини».
Схоже припущення пролунало й з уст одного з робітників, який спілкувався з журналістами Суспільного:
— Там мала бути знизу
сітка, яка заходить на міст, бо
пішохідна частина — то окремо. А її там не було. Коли демонтуєш бетон, звідки знаєш,
чи вона там є чи ні?
— Ця частина була дуже
погана, зі слів виконроба.
Коли почали розбирати старий бетон, 5 людей стояли
на тій тротуарній плиті, яка,
мабуть, від вібрації від’єдналась від основного тіла мосту,
і впали вниз, — розповів за-
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Зруйнований міст має довжину понад 58 метрів.

ступник начальника Служби
автошляху в області Ншан
Антонян.
Дорожники пообіцяли
службове розслідування.
Принагідно повідомили, що
проїзд цією ділянкою автошляху можливий правою смугою руху.
Тим часом поліція за цим

но, якщо випадок пов’язаний із виробництвом (а тут
інакших варіантів, скоріше
за все, не може бути), фонд
буде проводити відповідні
виплати, — повідомив завідувач сектору розслідування та
аналізу виробничого травматизму цієї структури Ярослав
Головка.

треба забувати, що на кону були
« Ней життя
тих, хто користувався мостом
увесь цей час.
фактом відкрила кримінальне провадження за частиною
першою 271 статті Кримінального кодексу. Йдеться
про порушення правил безпеки під час виконання робіт
із підвищеною небезпекою на
виробництві.
— Будуть з’ясовані обставини, чому так сталося і з чиєї
вини, чи хтось винен, чи якесь
було попереднє… недопрацювання, — прокоментував
начальник Володимир–Волинського відділу Нацполіції
у Волинській області Василь
Майданюк.
— Опитали очевидців пригоди, потерпілих та отримали
зразки всієї необхідної документації, — розповіла й речниця Нацполіції Волині Ольга
Бузулук.
Групове травмування під
час обвалу мосту розслідуватиме також комісія управління Держпраці області, якій
роботодавець повідомив про
інцидент.
— Потерпілим однознач-

»
Закони нашого суспільства передбачають обов’язкове покарання винних, навіть якщо йдеться про події
минулого. Адже наслідки
цього нещасного випадку
могли би бути значно гіршими. Не треба забувати, що
на кону були й життя тих, хто
користувався мостом увесь
цей час.
Між тим, нинішнім капітальним ремонтом опікуються наші іноземні партнери.
Відомо, що дорогу з мостом
у Володимир–Волинському районі ремонтують за
контрактами, укладеними
в рамках Договору між урядами України та Республіки
Польща про надання кредиту
на умовах пов’язаної допомоги для фінансування проєктів
із розбудови прикордонної
дорожньої інфраструктури.
На мосту працює польська
компанія «Дрог–Буд», субпідрядник ремонту — ТзОВ з
Луцького району «РБП ТрансМост». n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Мені проститься
на землі усе
Ігор ПАВЛЮК

Вже ніч поклала місяць на річках,
Як скрипалі кладуть смичок на струни.
Я плачу від високого гріха.
Так плакали повергнуті Перуни.
Я плачу від високого гріха.
А жалість в мене тільки тисне серце.
Хай хтось мене ненавидить, нехай.
Мені проститься на землі усе це…
Зі мною тут — іронія і біль.
Зі мною тут — готовність полюбити
Душі людської неба голубі
I сині очі — як вітри на житі.
О, вкрадена розбійнице степів!
Люблю тебе, розбійнице, такою.
Нікому не признаюсь, що хотів
Похованим би бути із тобою —
Посеред лугу, в затінку калин,
Без каменя і золота на грудях.
Щоб росами заплакані були,
Коли про нас уже забудуть люди.
м. Київ.

Фото з сімейного архіву родини БУГАЙЧУКІВ.

здалися. Тож 5 серпня 2005 року були
заручини, а 1 і 2 жовтня — весілля,
особливо пам’ятне таїнство вінчання — Боже благословення нашого
шлюбу.
«РІДНІ 7 РОКІВ ЧЕКАЛИ НАШОГО
ВЕСІЛЛЯ, А ПОТІМ СТІЛЬКИ Ж —
НАРОДЖЕННЯ НАШОГО СИНА»

«Від нещасливогоо кохання є багато ліків, та виліковує тільки щасливе
ливе
кохання».

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Газета робить добру справу, допомагаючи одиноким людям знайти свою половинку.
Вирішив і я написати – може, пощастить...
Мені 39 років, зріст 182 сантиметри. Порядний, симпатичний, не п’ю, вмію все робити по
господарству. Але так склалося, що не зустрів
ту єдину, якій був би справжнім чоловіком, яку
любив би і оберігав. Вірю, що відгукнеться
скромна, добра волиняночка віком до 40 років, яка, як і я, втомилася від самотності, яка
мріє про сімейне щастя, люблячого чоловіка.
Відповім на всі дзвінки. П’яниць, наркоманок,
заради розваги прошу не турбувати. Мій тел.
0668737561.
ххх
Мені за 60, одинока пенсіонерка, живу
сама в селі, тримаю невелике господарство,
веду здоровий спосіб життя, житлом та матеріально забезпечена. Запрошую для спільного
проживання чоловіка без шкідливих звичок.
Перевага тому, хто погодиться на переїзд до
мене. Всі деталі – по телефону. Дзвоніть – розчаровані не будете. Мій тел. 0984449025.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від самотності, якому хочеться відчути
підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка веде
здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій тел.
0687789691.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності
(60 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій
тел. 0988728167.
ххх
Мені 41 рік, зріст 167 сантиметрів, вага 57
кілограмів. Інвалід 3-ї групи загального захворювання. Живу в селі з батьками і братом.
Хочу познайомитися з дівчиною чи жінкою-сиротою віком років 40, яка б теж була на групі.
Бажано, щоб відгукнулася жителька Ковельського району, котра б погодилася на переїзд
до мене (є окрема кімната в хаті), яка б стала
мені коханою дружиною, доброю помічницею.
Мій тел. 0687639219.
ххх
Хочу познайомитися з жіночкою віком до
39 років, не схильною до повноти, для створення сім’ї. Можна з дітьми. Про себе: 45 років, зріст 170 сантиметрів, вага 70 кілограмів,
проживаю на Тернопільщині з маленькою донечкою. Непитущий, трудолюбивий, матеріально забезпечений. Мій тел. 0979235055.

Фото із сайту istorik.net.

n Ніхто, крім тебе

n Цитата

Володимир КАНІВЕЦЬ,
НІВЕЦЬ,
заїк
український прозаїк
і драматург.
г.

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Їхньому шлюбу 15 років, а незрадливим почуттям — уже 22,
бо ж підлітками були, як почали зустрічатися.

Тато, мама і синочок — дуже домашня сім’я,
як каже подружжя.

Щасливе кохання Ромео
і Джульєтти із Калинівки
Оксана й Володимир Бугайчуки живуть у Луцьку. Але для цього подружжя
дорогим і особливим є маленьке село на Маневиччині, де вони виросли,
де народилася й розквітла їхня любов
Катерина ЗУБЧУК

«Я ТЕБЕ ЛЮБЛЮ. МИ БУДЕМО
РАЗОМ»

— Мені 14 було, а Вові –16, як почали зустрічатися, — розповідає
Оксана. — У нашому селі клубу нема,
то мій майбутній чоловік приходив
до нас додому. Уроки помагав мені
зробити, щоб я швидше впоралася й
можна було повечоркувати.
Мине сім років і вони одружаться.
Що було впродовж літ, поки наречена підростала й її обранець мужнів?
Особливо пам’ятна, як зараз кажуть,
строкова служба Володимира. На випровадинах Оксана була на правах
дівчини новобранця, бо ж у їхньому
маленькому селі давно всі знали, що
вони — пара. Наші герої — з тих, хто
ще знає, що таке не телефонні есемески, які зараз витіснили епістолярне
спілкування, а справжні листи. Більше того — виявилося, що Оксана досі

зберігає послання з армії від майбутнього чоловіка.
— Хочу, — каже жінка, — щоб їх побачив син, як стане дорослим. Нехай
прочитає, як освідчувався тато мамі.
А ці освідчення — у кожному листі, який закінчувався словами: «Я
тебе кохаю, моя Ксюша! Ми будемо
разом».
— Так склалося, — пригадує жінка, — що Вова служив у Львові разом
зі своїм другом. А ми їх удома чекали із подругою. То були 10–11 класи. На перерві бігали на пошту, і яка
то вже була радість, коли листоноша
вручала конверт!
Коли Володимир повернувся
з армії, то почалася сторінка життя
наших героїв у Луцьку. Хлопець, який
до строкової служби закінчив Колківське профтехучилище, влаштувався
на роботу на автозаводі. Оксана була
студенткою 9-го профтехучилища
і паралельно — Європейського університету. Навчалася заочно й пра-

n Факт
У січні цього року на Волині
«Шлюб за добу» взяли 52 пари
Торік за скороченою процедурою
одружилися 667 пар. Загалом у
2020-му в області відділи драцс зареєстрували 4 669 сімей.
Послуга «Шлюб за добу» діє
у 4 містах Волині: в Луцьку, Нововолинську, Володимирі-Волинському
та Ковелі. Вона дає можливість обрати бажану дату та реєструвати
шлюб без зайвих клопотів. Для цього

необхідно звернутися із відповідною
заявою до організаторів церемонії
у своєму регіоні і надати необхідні
документи. n

цювала в компанії «Спецсервіс», яка
була підпорядкована Міністерству
внутрішніх справ і займалася продажем конфіскату. Згодом — на фірмі
«Континіум». У кар’єрі жінки була й
компанія «Пальче», де вона пройшла
сходинки від фінансового директора
до генерального. Сьогодні Оксана
Бугайчук очолює санаторій «Пролісок», що на Ківерцівщині. Коли ж подружжя вирішило, що нарешті будуть
разом, як писав у кожному листі Володимир з армії? З цього приводу Оксана розповідає:
— У Луцьку я й Вова винаймали
собі житло. Зустрічалися. А потім,
це був 2004-й, вирішили жити разом.
Якось приїхали в село й оголосили про
це батькам. Для нас штамп у паспорті
нічого не значив — він нікого не втримає, якщо нема любові. А для мами й
тата це була трагедія. «Як це так, що
стільки зустрічалися і не буде весілля?» А я ж ще й найстарша дочка. Вова
у своїй сім’ї — найстарший син. І ми

Подружжя Бугайчуків, як розповідали чоловік і жінка, свідомо відкладало своє батьківство. І найпершою
причиною було те, що вони довго жили
на найманій квартирі.
— Ми рано стали самостійними, — говорить Оксана. — Оскільки
вдома залишилися молодші сестри,
брати, то розуміли, що батькам є для
кого старатися, є кого піднімати. То ж
розраховували на свої сили й статки.
Ми не думали, що саме через 7 років
у нас буде дитина. Просто настав час
і я зрозуміла, що вже в такому віці, коли
мусово народжувати. Так — нема квартири і не знати, коли ми її купимо. Тим
часом життя минає. І я про це говорила
чоловікові, а він все своє твердив, що
ми не маємо житла. Виручила ситуація.
Якось Вова у дворі на дитячому майданчику побачив хлопчика, який гуляв,
як йому здалося, із дідусем. Та ось той
хлопчик гукає: «Тату, тату!». Мій коханий
буквально прибіг до мене із словами:
«Нам потрібно народити дитину». Не хотів, щоб і в нього був син чи дочка, яких
хтось сприйматиме за внуків. Через два
місяці ми дізналися, що я при надії.

скажу, що й на кухні
« Чесно
рідко буваю. Маючи такий
надійний тил, як чоловіка,
можу спокійно почуватися
на роботі.

»

Із згадкою про той час асоціюються
такі переживання:
— Я тоді мала хорошу роботу в компанії «Пальче». Розуміла, що нарешті
дочекалася зарплати, з якої можна відкласти кошти й придбати житло. Тож
про свою вагітність на роботі повідомила зі сльозами, бо відчувала якусь
провину: це ж на мене покладали надії, довіривши відповідальну посаду,
а я піду у декретну відпустку. Слава
Богу, керівник поставився до ситуації з розумінням. Він сказав: «Нічого
страшного. Побудеш декілька місяців
удома й вернешся».
«МАМА Й СЛУХАТИ
НЕ ХОТІЛА, ЩО ЇЇ ПЕРШОГО ВНУКА
ГЛЯДІТИМЕ НЯНЬКА»

У декреті Оксана, по суті, й не була.
Коли народився син, вона почала шукати для нього няньку. Та коли про

це почула її мама, яка якраз приїхала до першого внука, то розсудила
по-своєму.
— Одного дня, — розповідає Оксана, — я з роботи телефоную їй і питаю,
як там мій гарбузик?» (так називала
синочка). А вона каже: «Та все добре».
А я чую якийсь шум — щось гуде. Починаю розпитувати і відповідь така: «А ми
в селі вже». Одне слово, рейсовим автобусом мама поїхала з маленьким
онуком у Калинівку. Оскільки Ілля був
на коров’ячому молоці, бо дитяча суміш йому не підходила, то мама й виправдання мала: мовляв, у мене п’ять
корів — свіженьке молоко, а де ти його
братимеш? А ще, знаючи, що і я пропадаю на роботі, і Вова (він тоді в «Континіумі» водієм працював, бував у відрядженнях постійно), говорила: «А ви
заробляйте на квартиру».
Бабуся, дідусь, прабабуся, яка свого часу все допитувалася, коли ж нарешті ощасливлять її правнуком («поки
я жива, то ще б помогла»), доглядали
Іллю до трьох років. Забрали синочка
батьки до Луцька уже тоді, як у садочок вирішили віддавати. На той час Бугайчуки і житло вже купили — 2015 рік
зустрічали у своїй квартирі.
У цій невеликій, але дуже затишній, з великою любов’ю облаштованій
квартирі ми й зустрілися. Розмова
була і про щасливе кохання Ромео
і Джульєтти із села Калинівка, і про
те, що це, мабуть, непросто бути люблячою й любимою дружиною, турботливою мамою й займати відповідальну
посаду директора санаторію «Пролісок».
— Я рано їду на роботу і повертаюся не раніше 7–8-ї, а то й 11-ї години
вечора. Ясно, що якби чоловік не перебрав на себе обов’язки по дому,
мені було б дуже важко. Ще коли
я була генеральним директором
компанії «Пальче», то ми на сімейній
раді, зваживши на те, в кого зарплата
більша, вирішили, хто, як кажуть, іде
далі, а хто займається більше сином,
домом. Вова й зараз має приватні перевезення, але за вільним графіком.
У садочок Іллю відвезти, забрати, а тепер — до школи, на гуртки — це вже
за ним. Як і нехитре наше хазяйство.
Чесно скажу, що й на кухні рідко буваю. Маючи такий надійний тил, можу
спокійно почуватися на роботі.
А ще від подружжя я почула таке:
— Ми дуже домашня сім’я. Впродовж тижня мало бачимося, зате
як настає субота, неділя, то це вже
наші дні. І стараємося провести їх цікаво…
За цим «цікаво» — їхні родинні
поїздки. Люблячим людям не треба
великих компаній — сіли втрьох у машину і помандрували в «свої» місця
відпочинку на Волині з її озерами чи
в чарівних Карпатах. n

n Молитва про заміжжя
О, Всеблагий Господи, я знаю, що велике
щастя моє залежить від того, щоб я Тебе
любила всією душею і всім серцем моїм і щоб
виконувала у всьому святу волю Твою.
Керуй же Сам, о Боже мій, душею моєю
і наповнюй серце моє: я хочу догоджати
Тобі одному, бо Ти Творець і Бог мій. Охорони мене від гордості і самолюбства: розум,
скромність і доброчесність нехай прикрашають мене. Ледарство противне Тобі
і породжує пороки, подай же мені охоту
до працьовитості і благослови труди мої.
Оскільки ж закон Твій наказує жити людям

Фото із сайту centre-wf.io.ua

в чесному подружжі, то приведи мене, Отче
Святий, до цього освяченого Тобою стану,
не для догоди бажанню моєму, а для виконання призначення Твого, бо Ти Сам сказав:
недобре чоловікові бути одному і, створивши йому жінку в помічницю, благословив
їх рости, множитися і населяти землю.
Вислухай смиренну молитву мою, з глибини
дівочого серця Тобі возсилаємо; дай мені чоловіка чесного й побожного, щоб ми в любові
з ним і згоді прославляли Тебе, Милосердного
Бога: Отця і Сина і Святого Духа, нині
і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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

Фріду Кало й Дієго Ріверу об’єднували мистецтво й політичні переконання,
проте їхній любовний темперамент відрізнявся кардинально.

Вдруге вони одружилися
з умовою: «зв’язок буде
виключно духовний —
ніяких фізичних контактів»
Найвідоміших мексиканських художників Дієго Ріверу і Фріду
Кало об’єднували політичні симпатії, творчі погляди, порочні
звички, пристрасть до диких ексцентричних вчинків. А ще ці
знаменитості були подружньою парою
Марина ЛУГОВА

пільне життя екзальтованих
особистостей було хаосом
і божевільним карнавалом, далеким від романтичної ідилії та поетичного єднання душ. Два егоїсти
дуже любили одне одного й боролися на ниві творчості з моменту доленосного знайомства до самої смерті.
Вісімнадцятилітня дівчина стала жертвою страшної автомобільної
катастрофи. Вона провела цілий
рік у лікарні, намагаючись одужати
після множинних переломів ребер,
кінцівок, хребта. Скалічена жінка,
яка втратила можливість мати дітей, зуміла стати на ноги. До того ж,
за місяці, коли була прикута до ліжка,
Фріда відшукала власне покликання.
На прохання дочки Кало-старший
приніс у лікарню пензлики і фарби,
щоб їй було чим зайнятися під час
довгої реабілітації. Лежачи, Кало
створювала свої перші картини, виливаючи на полотні біль і гіркоту душі,
яка сумувала всередині поламаного
тіла. Через дванадцять місяців із лікарні вийшла зріла художниця, яка
буде страждати від болю до кінця
життя і стільки ж часу шліфуватиме
талант експресіоніста. Свої роботи
амбітна дівчина віднесла на оцінку
майстру Дієго Рівері, який на початок
1920-х уже був відомий усій Мексиці
як видатний художник-монументаліст. Досвідчений живописець відра-

С

велелюбністю
« Більшою
відзначався старший
на двадцять років
Рівера, який старався
не пропускати жодної
спідниці.

»

зу ж розгледів дар гості, проголосивши: «Ця дівчинка — художник від
народження».
Між маститим монументалістом
і експресіоністкою-початківцем була
двадцятирічна різниця у віці, яка їх
зовсім не бентежила. Відомий ловелас якраз розлучився з черговою
коханкою, був вільним і з великим
бажанням захопився молодою колегою з важкою долею і дивовижним
талантом. Досвідчений Дієго став
першим коханням, другом, наставником і справжнім партнером Фріди
по життю й творчості. Весілля відбулося в 1929-му, подружня резиденція
одержала назву «голубий дім» і стала

центром богеми, творчої інтелігенції мексиканської столиці. Чоловіка
з дружиною об’єднували мистецтво
й політичні переконання, проте їхній
любовний темперамент відрізнявся
кардинально.
Парадоксально, але більшою
велелюбністю відзначався старший
на двадцять років Рівера, який старався не пропускати жодної спідниці,
а таких в оточенні зіркового художника завжди було багато. Дружина
страждала. Мучилася, що не може
народити коханому чоловікові дітей і задовольнити його потреби,
але потім порозумнішала, прийняла правила гри, почавши заводити
власні романи на стороні. До того
ж, серед коханців цієї дамочки зустрічалися особи обох статей. Якось
ревнивець-чоловік ледь не застрелив зрадницю, заставши її в обіймах
знайомого скульптора. Захоплення
художницею стало причиною сварки
й розриву стосунків між подружжям
Кало-Рівера та революціонером-іммігрантом Львом Троцьким, який
деякий час проживав у «голубому
домі», знайшовши собі тут політичне
пристанище.
Свого коханого чоловіка Фріда
описувала так: «У мене було дві катастрофи — спочатку автобус, потім
Дієго». Та ось терпінню настав кінець,
сімейні стосунки остаточно дали тріщину — в 1939-му знаменита пара
вирішила розлучитися. Вони більше
не могли жити разом, але й порізно
їм також залишатися було неможливо. Палкі натури витерпіли лише
рік, знову оголосивши про заручини прямо з лікарняної палати, куди
потрапила мексиканка, у якої загострився біль у хребті. Правда, на цей
раз жінка поставила нареченому несподівану умову: тепер їхній зв’язок
буде винятково духовним — ніяких
фізичних контактів. У 1940-му відбулося друге весілля палких художніх
бунтарів, які продовжили свої епічні
сімейні баталії до смерті Фріди Кало,
яка настигла її 13 липня 1954-го. Великій дочці мексиканського народу
було 47 років.
Коли кохана жінка покинула цей
світ, убитий горем вдівець написав:
«Найжахливіший день у моєму житті. Я втратив свою любов назавжди.
Надто пізно мені відкрилося, яке
величезне місце в моєму серці займала любов до Фріди…». І хоч після її смерті Дієго знову одружився
(на хазяйці художнього салону Еммі
Уртадо), він пережив Фріду всього
на три роки. n

14

18 березня 2021 Четвер

■ Пульс тижня

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua

n Бравіссімо!

Фото з особистого архіву Юлії БАТЕНКОВОЇ-БАУМАН.

Вогнеборці виявили тіла двох людей
Пожежа сталася в дерев’яному житловому
будинку на вулиці Центральній у селі Комарове,
що на Старовижівщині
Євдокія ХОМИЧ

березня диспетчер Служби порятунку «101»
отримав повідомлення про загорання помешкання. На місце події виїхали працівники 16–ї
(смт Стара Вижівка) та 19–ї (м. Ковель) державних рятувальних частин, а також МПО села Дубечне. Вогнеборці
з’ясували, що пожежа виникла у підсобній кімнаті житлового будинку. Під час проведення розвідки та гасіння
вони виявили тіла двох загиблих людей –1932 та 1958
років народження. Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі. n
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Стільки нагород світового рівня на Волині ніхто не має!

У Ковелі хочуть запровадити
електронні квитки
Міська влада провела робочу зустріч із
представниками компанії «CityCard» щодо
можливого осучаснення оплати у громадському
транспорті
Власта КРИМСЬКА

нвестори пропонують свої послуги у місті залізничників. Вони готові поставити необхідне обладнання
своїм коштом і отримувати певний відсоток від доходу за перевезення.
Така система уже більше року діє у Луцьку, де
пасажири оплачують проїзд з допомогою картки.
Для цього підприємство «CityCard» встановило у тролейбусах, автобусах відповідне обладнання. Компанія також реалізовує електронні квитки, пропонує їх
кілька видів: персоніфіковані для пільговиків, в тому
числі й учнів, студентів, і стандартні для всіх жителів. Їх
можна поповнювати через термінали самообслуговування, які знаходяться у місті, а також і через онлайн–
сервіси.
«Електронний квиток допоможе здійснювати повний контроль за пасажиропотоком і ми отримаємо
інформацію щодо рівня завантаженості тих чи інших
маршрутів залежно від часу доби», — сказав перший
заступник мера Ковеля Тарас Яковлев. n

І

На озері Пулемецьке
втопився рибалка
Повідомлення про те, що чоловік із риболовлі
додому не повернувся, надійшло до поліції
Євгенія ЖУРАВСЬКА

итель Володимира–Волинського, 1957 року народження, разом із сином приїхав на озеро із
ночівлею. Тож рідні, коли він зник і зв’язатися з
ним не змогли, одразу ж забили на сполох.
Вже вранці на пошуки вирушили фахівці відділення групи водолазно–рятувальних робіт смт. Шацьк
УДСНС України у Волинській області. Вони обстежили
0,48 га дна озера і 300 га поверхні. Однак загиблого не
знайшли. Але вже наступного дня його виявили місцеві рибалки. Вони й повідомили черговому поліції про
потопельника.
Співробітники правоохоронних органів витягнули
тіло загиблого з озера і відправили його на судово–медичну експертизу. n

Ж

Син обікрав матір
До правоохоронців відділення поліції №1
(м. Любомль) із повідомленням про втрату
майна звернулася 54–літня жителька
села Римачі
Євгенія СОМОВА

її обійстя зникли бензопила, шліфувальна машинка, морозильна камера, два газові балони, десять
листів металопрофілю. Тож жінка забила на сполох. Та, звертаючись до поліції, вона й не припускала, що злодій, як то кажуть, під боком. Ним виявився
17–річний син заявниці. Сума збитків, завдана рідній
неньці, сягала 28 тисяч гривень. Викрадене частково
вилучили.
За фактом правоохоронці відкрили кримінальне
провадження за статтею 185 (крадіжка) Кримінального
кодексу України, санкція якої передбачає покарання у
вигляді обмеження волі на строк до 5 років. n

З

Юлія Батенкова-Бауман
у свої 37 років виборола
5 медалей на Кубку світу
Уславлена волинська спортсменка, чемпіонка Паралімпіади-2018
у Пьончхані вішати лижі та гвинтівку на цвях не збирається
і активно готується до Ігор у Пекіні-2022
Петро ПАС

медалей (6 золотих,
10 срібних і 13 бронзових) та друге місце у світі — такий підсумок
виступу національної паралімпійської збірної команди
України з лижних перегонів
та біатлону на Кубку світу,
який нещодавно завершився
в словенських містах Кранська Гора і Планіца. Більше
за наших спортсменів нагород вибороли лише росіяни:
49 (21 золота, 12 срібних і
16 бронзових). Зате ми обійш-

29

Вікторівна Батенкова-Бауман виборола одну
« Юлія
срібну медаль у біатлоні і чотири бронзових
(у лижних перегонах — 3 і одну — в біатлоні).
»
ли сильні збірні США, Австрії,
Італії, Франції, Німеччини.
Приємно, що долучилася до
цього успіху «синьо–жовтих» і
уславлена волинська спортсменка Юлія Вікторівна Батенкова–Бауман, яка здобула аж
5 відзнак: одну срібну в біатлоні і
чотири бронзових (у лижних перегонах — 3 і одну — в біатлоні).
Більше від нашої землячки на-

город в українську скарбничку
поклала лише 27–річна запоріжанка Людмила Ляшенко, яка
в Словенії збагатилась аж на
6 медалей: 5 золотих і срібну!
Колишня ковельчанка, а
нині лучанка Юлія Батенкова–Бауман зараз змагається
на іншому етапі Кубка світу в
Фінляндії, тож тримаємо за неї
кулаки і серця! n
Р Е К Л А М А

n Пам’яті колеги

Обірвалася земна
дорога журналістки
зі Старої Вижівки
У понеділок поховали
колишню редакторку
газети «Сільські
новини» Наталію
Фещук (на фото),
яка з 1979 року
працювала у цьому
виданні й заслужила
повагу земляків
чесним ставленням
до професії
Оксана КРАВЧЕНКО

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

урналістка, яку читачі знають і як
Наталію Легку, завжди перебувала
серед людей, писала про їхні долі.
У червні їй виповнилося б 63. Але коронавірусна інфекція, що призвела до ускладнення
супутнього захворювання, передчасно обірвала земну дорогу Наталії Петрівни.
Понад два місяці жінка боролася з тяжкою
недугою, лікувалася у Ковельському МТМО.
За одужання мами молилися сини Петро
та Роман, невістки, онуки. Наталія Петрівна
була глибоко віруючою людиною. Часто їздила у Милецький монастир, відвідувала Божі
служби, готувала публікації на релігійні теми.
Також Наталія Фещук видала поетичну збірку,
тож життя її продовжиться у Слові. Висловлюємо щирі співчуття родині. n

Ж

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

Тел. 096 40 10 108
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n Самородки із народу
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Фото Людмили ВЛАСЮК.

Фото з архіву Галини ГАЙДУЧИК.

Ткаля відтворює давні традиційні орнаменти
Волинського краю та створює сучасні.

Від унікальних виробів велимченської
майстрині у захваті і закордонні поціновувачі
народного ремесла.

Уся хата жінки — у вишитих подушках, тканих доріжках,
килимах та рушниках.

Дружина Олега Скрипки носить
літник від ратнівської майстрині

Нитка до нитки – з’являється
візерунок.

Ольга Гайдучик із Велимчого, що на Ратнівщині, займається ткацтвом уже
більше сорока п’яти років. Її ткані вироби мають у своєму користуванні мешканці
багатьох зарубіжних країн, зокрема американці, канадці, поляки
Людмила ВЛАСЮК

о, ви ніколи верстата
не бачили? — Ольга
Павлівна усміхається і показує на масивний станок,
який займає майже половину
її кімнати. Червоні, сині, жовті, зелені — різнобарвні клубочки ниток
складені поруч. Її пальці вправно
перебирають їх, і за якусь мить
я бачу, як народжується полотно.
Верстат працює, поскрипуючи,
під натиском. Жінка сидить на високій лавці і час від часу натискає
на «підніжки». Перекидає човник
з боку на бік, міняючи напрям
ниток основи: колір до кольору
і утворюється візерунок.

—Щ

ТКАЦЬКИЙ ВЕРСТАТ
ЩЕ ЧАСІВ ПОЛЬЩІ

— Мій дід Федір служив
у церкві дяком, батько теж. Він
мав невеличку кузню, де майстрував плуги, серпи, люди
весь час до нього зверталися, —
розповідає Ольга Павлівна. —
А ще пасічникував і робив свічки.
Нас четверо дітей у сім’ї було.
Тчу я, може, з якого п’ятого класу: то було полотно для мішків,
настільні скатертини (портки),
рядна, рушники. Ті вироби, що
з матір’ю виткали, і досі ще є.
А найбільш цією справою любила займатися батькова сестра

n

Меланія. Все дуже легко у мене
виходило, якось Богом було
дано з дитинства. Трішки тітка
підучувала, ще й мати. Верстат
то ще дідовий, он він викарбував
на ньому — 1939 рік.
Ольга Павлівна вийшла заміж у сімнадцять років. Такою
невісткою можна було пишатися, бо вміла і шити, і вишивати,
і ткати, і в’язати, і прясти. Чотири
роки тому не стало її чоловіка,
Василя Григоровича. Він гарно
грав на скрипці, той інструмент
Ольга Гайдучик береже. По його
родинній лінії було 12 музикантів,
які навчились цьому мистецтву
самотужки.
Ратнівській ткалі — 73 роки,
вона член Національної спілки
майстрів народного мистецтва
України, почесний заслужений
майстер народної творчості.
Її ткані полотняні вироби — унікальні. Для їх виготовлення вона
використовує нитки з льону, конопель, бавовни, вовни та змішані. Відтворює давні традиційні
візерунки волинського регіону
та створює сучасні. Експонуються вони на різних виставках
та фестивалях районного, обласного та республіканського
значення (Міжнародного фестивалю українського фольклору
«Берегиня» у м. Луцьку, народних
промислів, традиційної культури

та історії Волині «Волинське віче»
у Радивилові, фестивалів «Країна мрій» у Києві, Національному
музеї народної архітектури та побуту України у Пирогові, в Мистецькому Арсеналі, в Американському посольстві у столиці).
Унікальні вироби велимченської
майстрині є у відомих фольклористів та діячів, представників
української діаспори Америки, Канади та інших країн. Ткані

до старих жінок, збирала давні
сорочки і відтворювала їх заново.
Власними руками жінка виготовила сотні, а то й тисячі метрів виробів. В Ольги Павлівни
на підлозі ткані доріжки, наволочки на подушках, всюди рядна
та килими.
— Свєта живе в Італії, Галя —
у Києві, Василь у Заболотті, — каже
ткаля про своїх дітей. — Внучка
Таня приїжджала на канікули, отут

рушники Ольги Гайдучик має також
« Ткані
експрезидент України Віктор Ющенко
та ексміністр культури Євген Ніщук, сорочку —
український режисер Василь Вовкун.

»

рушники Ольги Гайдучик має також експрезидент України Віктор
Ющенко та ексміністр культури
Євген Ніщук, сорочку — український режисер Василь Вовкун,
літник — дружина Олега Скрипки.
ЗА СОРОК П’ЯТЬ ЛІТ
ВИТКАЛА ТИСЯЧІ МЕТРІВ
РУШНИКІВ

— Колись працювала на побутовому комбінаті, де створювала килими, — говорить майстриня. — А якось вичитала в газеті, що потрібні ткачі–надомники.
Звернулася туди і, власне, відтоді
й почала активно ткати. Ходила

біля мене і помаленьку вчилася.
А так це ремесло з рідних ніхто й
не перейняв. Буваючи на фестивалях у столиці, почуваюсь некомфортно, бо там шумно. Мене тягне
додому, в село, до землі.
Показує фото своїх дітей
та внуків, з радістю розповідає про них. Потім знову сідає
за верстат і демонструє його
роботу. Дерев’яні дошки запрацювали, пішов легенький стукіт.
Ольга Павлівна поглядає на мене
і усміхається. Я стою близенько,
спостерігаю,
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нитки. Пояснює спокійно і розважливо, видно, що звикла до візиту журналістів, які нерідко бувають у цій хаті. Тут дійсно є чим
зачаровуватись, є що показувати
і чим дивувати. У кожному стібку
стільки людської праці. Дивлюсь
на її руки і думаю, як багато ці
пальці створили полотен за сорок п’ять років.
КОЖЕН ВИРІБ ДЛЯ НЕЇ,
НЕНАЧЕ ДИТИНА

Ольга Павлівна пишається
своїми дітьми, говорить про них
з величезною любов’ю і в цей момент десь світиться зсередини.
З такою ж радістю вона показує
усі свої вироби, бо кожен з них
для неї, ніби дитина, кожний вона
любить по-особливому, у кожен
стібок вкладає всю душу. На дивані розкладені рушники, сорочки, на підлозі лежать ткані килими. Насиченість кольорів вражає,
думаєш, скільки в них людської
праці і захоплюєшся цією людиною ще більше.
— Будь-яку роботу, яку виконуєш, треба любити, щоб у тебе
був стимул займатися нею, —
говорить Ольга Павлівна. — Ткацтво заспокоює нервову систему.
Можна годинами спостерігати за працею цієї жінки. Вона мріє
передати свою справу комусь,
бо це ремесло вже відходить
за нашими бабусями у минуле.
Тож дуже важливо зберегти той
клубочок пам’яті і таланту. Щоб
звук цього старовинного верстата наповнював кімнату. І щоб
у тих тканих виробах продовжужити
любов.
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У Ратному і Любомлі осучаснено
приймальні відділення у лікарнях
Їх реконструювали в
рамках програми
Президента України «Велике
будівництво»
Оксана КРАВЧЕНКО

оботи у відділеннях майже
скрізь наближаються до завершення. Нещодавно справили новосілля в цьому структурному підрозділі Ратнівської
лікарні, повідомляють на сайті
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Волинської ОДА. Загальна кошторисна вартість проєкту становила
11,5 млн грн. Реалізували його за
кошти субвенції на умовах співфінансування із місцевих бюджетів.
Тут створено належні умови для
людей з особливими потребами.
В «арсеналі» медиків УЗД-апарат,
ендоскопічне обладнання, кардіомонітори, дефібрилятор, апарат
ШВЛ, лабораторне обладнання,
МРТ, ангіограф.
Завершено реконструкцію при-

ймального відділення і в КП «Любомльське територіальне медичне
об’єднання». Там капітально відремонтовано та реконструйовано понад 600 квадратних метрів площі на
загальну суму 6,2 млн грн. Уже встановлено комп’ютерний томограф,
придбаний за кошти держбюджету.
Як і в інших приймальних відділеннях, які будуються на Волині в
рамках загальнонаціональної програми, у Любомлі є спеціальний
заїзд для карет швидкої допомоги,
бокси для осіб з ознаками інфекційних захворювань, лабораторія термінових аналізів. n

З Росії і Білорусі – до Євросоюзу
Двох невідомих, котрі рухалися від українськобілоруського кордону, помітив наряд відділу
«Світязь» поблизу пункту пропуску «Піща»
Ольга ГОРА

’ясувалося, що один з порушників – громадянин
Республіки Білорусь, інший – Російської Федерації. Чоловіки мали при собі паспорти, але вирішили обійти пункт пропуску. Затримані зізналися,
що планували продовжити свою мандрівку до країн
Євросоюзу. І також нелегально.
Іноземців доставили у прикордонний підрозділ
для перевірки. За свої незаконні дії тепер їм доведеться відповідати. Тож Євросоюз зачекає. n
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У Любешові виплачують премії
тим, хто «здає» сміттєвих
хуліганів
Зважаючи на те, що у селищі місцевий полігон
майже вичерпав ресурс, а кількість відходів
із року в рік тільки зростає, місцева влада
посприяла підготовці проєкту реконструкції
сміттєзвалища
Олександр ПРИЙМАК

роте оціночна вартість робіт становить понад
10 мільйонів гривень. Фінансово, за словами
голови Любешівської ТГ Олега Куха, це надто
дороге задоволення для громади. Тому любешівці
сподіваються на підтримку Державного екологічного
фонду. Наразі ж третій рік поспіль тут реалізовують
не менш важливу екологічну ініціативу — всерйоз зайнялися сортуванням сміття. Коштом громади придбали спеціальні контейнери, визначили і облаштували місця, де здійснюється розподіл твердих побутових відходів за сортами. Їх вивезення на переробку
фінансують із власного бюджету. Лише в Любешові
найближчим часом з’явиться ще близько 20 майданчиків із контейнерами. Певну їх кількість планують
встановити і в селах.
А ще восени минулого року тут запровадили програму зі стимулювання активних мешканців до збереження довкілля. Скажімо, якщо житель громади побачить, що хтось викинув сміття в неналежному місці або
спалює суху рослинність, і зафіксує порушення за допомогою мобільного телефона, відео/фотокамери,
подасть сигнал у відповідну службу і за результатами
розслідування порушника притягнуть до відповідальності, інформатору виплачують одноразову премію.
Винагорода може становити до 5 тисяч гривень. n
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Чи прозорі аукціони з продажу
ділової деревини?
За ініціативи маневицького селищного
голови було проведено нараду із суб’єктами
підприємницької діяльності, які займаються
лісопереробкою на території населених пунктів
Маневицької громади
Богдана КАТЕРИНЧУК

її роботі взяли участь головні лісничі державних
підприємств «Маневицьке лісове господарство»,
«Городоцьке лісове господарство» та головний
інженер ДП «Поліське лісове господарство».Учасники
наради звернулися до очільника громади з приводу
порушення питання перед депутатами селищної ради,
Волинської обласної ради та Верховної Ради щодо
прозорого проведення аукціонів із продажу ділової
деревини та збільшення частки низькосортної деревини до 40–50 відсотків для приватних лісопереробних
підприємств.
Присутні у залі підприємці підтримали звернення
і запропонували винести його на розгляд найближчого
сесійного засідання Маневицької селищної ради. n
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Білоруса оштрафували
та позбавили водійських прав
Любешівський районний суд нещодавно
розглянув справу, що надійшла з відділу
поліцейської діяльності № 1 (селище Любешів),
про притягнення до адміністративної
відповідальності громадянина сусідньої держави
за керування автомобілем у стані алкогольного
сп’яніння
Мирослава СЛИВА

а матеріалами судової постанови, 3 березня увечері
на автодорозі між селами Дольськ (нині Камінь-Каширського району) і Мохро (Білорусь) водій підприємства «Штуп Клівец» керував автомобілем RENAULT
MAGNUM-440 напідпитку. У судовому засіданні білорус
свою вину визнав. За вчинене адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 130 Кодексу України
про адміністративні правопорушення, суд оштрафував
його на 600 неоподатковуваних мінімумів, що становить
10200 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. n
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n Діло майстра величає

«Якби не мій токарний верстат,
я б давно уже помер»
Фото Катерини ЗУБЧУК.

Михайло Плясун —
з когорти тих людей,
яким улюблена робота
життя продовжує.
І сьогодні, коли
він уже майже два
десятки літ на пенсії,
до нього звертаються
по допомогу не лише
мешканці його рідного
села Велика Глуша, що
на Любешівщині, а й
із сусідніх. Бо як техніка
вийшла з ладу і треба
якусь деталь виточити,
то кращого майстра
не знайти
Катерина ЗУБЧУК

«ЩЕ В 7-МУ КЛАСІ
ПЕРЕМАГАВ СЕРЕД
РОВЕСНИКІВ
НА ЗМАГАННЯХ
ІЗ СЛЮСАРНОЇ СПРАВИ»

У Великій Глуші Михайла Адамовича, як довелося
почути від старости старостинського округу Олександра Токарчука, добре знають за прізвиськом Буржій.
А з приводу того, звідки воно
взялося, чоловік при зустрічі
на моє зацікавлення розповідав почуте свого часу від
батька:
— То ще за Польщі було.
В наше село приїхав якийсь
аматорський колектив з виставою. І був серед самодіяльних акторів хлопчик, який
грав роль Буржуйчика. Хтось
із односельчан вловив, що
він дуже схожий на мого тата.
З того часу і «приліпилося»
до нього це прізвисько. Уже
восьмий десяток літ я також
Буржій, а тепер — і мої діти,
онуки…
З подальшої розмови напрошувалася думка, що особливо живучим прізвисько
стало, мабуть, ще й завдяки
хазяйській жилці нашого героя, його дещо незвичним
для сільської дитини уподобанням. Це ж на землі трудилися дід, прадід, а його потягнуло до металу. І в школі
це помітив учитель трудового
навчання, колишній фронтовик Іван Денисюк. На своїх
уроках не боявся допускати
Михайла до токарного верстата, бо бачив не лише тягу

Вийшовши на пенсію, Михайло Адамович облаштував домашню
майстерню.

хлопця до незнайомого ремесла, а й те, що він тямущий.
— Ще в 7-му класі я перемагав серед ровесників
на змаганнях зі слюсарної
справи, — пригадує чоловік. — Виборов перше місце
на кущових, районних конкурсах. Треба було їхати на обласний до Луцька. А то ж початок
1960-х. Знаєте, який то час
був непростий. Школа не мала
грошей, щоб мене відправити.
Так прикро було! А після 8-го
класу я вже у 9-й не пішов.
Забрав мене до себе учнем
мій хресний батько Михайло
Матвійчук, який працював токарем у Великоглушанському відділі «Сільгосптехніки»
(пізніш — ремонтно-тракторне підприємство). Я у нього
на роботі бував змалку — все
придивлявся, як то він на токарному верстаті працює. Тоді
взяла охота й самому освоїти
це ремесло. То був 1963-й. Три
місяці навчання — і мені дали
сякого-такого, навчального,
як його називали, верстата.

Мусиш, казали старші, на ньому пальці позбивати, а вже тоді
дозволять стати за щось краще.
«НАВІТЬ ІЗ БІЛОРУСІ
ДО НАС У ВЕЛИКУ
ГЛУШУ ПРИЇЖДЖАЛИ
КЛІЄНТИ»

Вертаючись спогадами
у минуле, Михайло Адамович
розповідає, що Великоглушанська «Сільгосптехніка»
обслуговувала багато господарств. Це згодом у колгоспах створять тракторні
бригади, а в той час їхали
до них із усієї округи, як зламається трактор чи комбайн.
А ще як посівна чи жнива,
коли «один день для механізатора — велике діло, то від
замовників відбою не було».
Нові запчастини дорогі та й
дефіцитні були, тож старі наварювали, точили, шліфували. Навіть із Білорусі у Велику
Глушу приїжджали клієнти.
Закінчення на с. 17

■ Добра новина

У школі поселилися шиншили
В опорному закладі загальної середньої
освіти «Сошичненський ліцей» КаміньКаширського району є живий куточок
природи. Першими його мешканцями
стали декоративні кролики
Богдана КАТЕРИНЧУК

кових занять із дітьми з флористики та фітодизайну. Тепер у нас є сад — 30 фруктових дерев,
посаджених восени, — подарунок Центру.
Важливо, що і сад, і благоустрій території задумано партнерами не лише для краси, а й для
того, щоб учні вчилися спостерігати, досліджувати. n
Фото із сайту sites.google.com.

ін з’явився тут торік восени завдяки соціальному партнерству Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
із територіальними громадами. Директор ліцею
Маріанна Журавель у телефонній розмові розповіла:
— Спеціалісти Центру минулої осені, побувавши у нас, працювали з педагогічним та учнівським колективами над першим етапом спільного проєкту із благоустрою території. Завдяки
співпраці наша вчителька мала години для гурт-

В

НОВИНИ З КАМЕНЯ
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Закінчення. Початок на с. 16
Завдяки тому, що Михайло
Плясун був токарем, та ще й тямущим, то під час строкової служби йому вдалося світу побачити.
З цього приводу він розповів:
— Як призвали мене в армію,
то, по правді скажу, перший раз
у Луцьку був. До цього далі райцентру не виїжджав. В Острозі
на Рівненщині проходив «учебку».
Побачили в документах, що я токар, і записали в школу молодших
авіаспеціалістів. Відразу після
навчання місяць був у льотній частині в Луцьку, а вже звідти потрапив у Броди на Львівщину. У вертолітну частину. Там же стояла й
ще одна льотна військова частина,
в якій якраз відбирали групу для
відкомандирування в Монголію.
І от начальник технічно-експлуатаційної частини старший лейтенант
(прізвища не пам’ятаю) побачив
якось мене за роботою й сказав:
«Тобі не біля вертольотів ходити…
Ми не можемо підібрати спеціалістів — токарів, фрезерувальників…». Так я потрапив на цілий рік

дістався
« Намені50-річчя
в подарунок від
«Сільгосптехніки»
токарний верстат. Це й
порятувало, коли став
пенсіонером.

»

«УЛЮБЛЕНА РОБОТА ЖИТТЯ
МЕНІ ПРОДОВЖУЄ»

53 роки мав Михайло Адамович, коли став пенсіонером, бо ж
живе в селі, що належить до чорнобильської зони, для мешканців якої
передбачені пільги. Яке це відчуття, коли прокидаєшся вранці і розумієш, що не треба нікуди поспішати? З приводу цього чоловік каже:
— На щастя, сталося так, що
я пішов на пенсію, але не попрощався із улюбленим ремеслом.
На 50-річчя дістався мені в подарунок від «Сільгосптехніки» токарний верстат. Це й порятувало,
коли став пенсіонером. Забрав
його додому й обладнав свою мінімайстерню. Правда, довго довелося походити біля нього,
поки довів до пуття,
бо ж дата випуску — 1968 рік. Але
зараз він працює,
як годинник. Знають люди, що
у мене є верстат, що я й
далі займаюсь

токарною справою, то й дзвонять,
приїжджають.
— Кожен собі понавозив старої
техніки з Польщі, то рихтує, готуючись до весняних робіт у полі, —
говорить наш герой. — Зараз
замовлень трохи менше. А тоді,
як тільки-но розвалилися колгоспи, кожен старався конячку купити. Вози робили. А віз — то колеса, де багато токарної роботи. Тож
зверталися до мене і великоглушанці, і жителі сіл Невір, Ветли, Гірки, Щитинь, Бірки… Коли у великий
мороз зламався верстат, то я без
нього (поки дістав потрібну запчастину) страх як нудився. Давно б
уже помер, якби не мій токарний
верстат. Улюблена робота життя
продовжує.
…І мені пощастило переконатися в тому, що Михайло Плясун
і на восьмому десятку літ — токар затребуваний. Нашу розмову
в якийсь момент перервав дзвінок
мобілки — телефонував ще один
потенційний замовник. Чоловіки
домовилися про зустріч. Михайло Адамович порадів, що
в його майстерні
знову запрацює
токарний верстат. n

■ Таланти з глибинки
Фото з особистого архіву Дарини СИДОРЧУК.

Робота, яку відзначило авторитетне журі.

Юна поліська
художниця
тріумфувала в
Міжнародному
конкурсі
Довгоочікувану нагороду
отримала Дарина Сидорчук,
яка навчається
в 10-му класі КаміньКаширського ліцею № 1

івчина стала переможницею
Міжнародного дитячого конкурсу-єднання «На одній хвилі» у номінації «Діти за мир». Він
був започаткований Національною
бібліотекою України для дітей спільно з Національною секцією Міжнародної ради з дитячої та юнацької
книги ІВВY, ГО «Українська асоціація працівників бібліотек для дітей»,
Національною спілкою художників
України.
Усього в конкурсі взяв участь
1551 учасник з України, Казахстану,
Молдови та Румунії. На ІІІ (фінальний) тур була відібрана робота Камінь-Каширської районної бібліотеки для дітей, автором якої є Дарина
Сидорчук, котра і здобула перемогу.
«Тож щиро
иро вітаємо Дарину з високою відзнакою!»
знакою!» —
написала
ла на фейсбук-сторінці
ця секочільниця
ультури
тору культури
КаширКамінь-Каширайдерської райдерстрації
жадміністрації
я СиЄвгенія
дорчук. n

Д

38 років пропрацював Михайло Адамович токарем у «Сільгосптехніці» – тепер про
це нагадують збережені чоловіком похвальні грамоти
та подяки за високий професіоналізм.
Р Е К Л А М А
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Олена ВОЛИНЕЦЬ

Фото Катерини ЗУБЧУК.

у Монголію, про яку до цього лише
чув, з її морозною зимою й спекотним літом.
Відслуживши, повернувся Михайло Плясун з далекої Монголії
у рідну Велику Глушу. До свого токарного верстата. Ще декілька літ
похолостякував і женився. Із дружиною Галиною, якої, на жаль, уже
сімнадцятий рік нема з ним — важка недуга вкоротила її життя, —
вони виховали дочку і чотирьох
синів.
— Будувалися, дітей ростили.
Непросто жилося, — пригадує
чоловік. — Треба було старатися, щоб копійку якусь заробити.
В селі без землі (тоді15 соток всього мали) трудно. А в мене платня
в «Сільгосптехніці» була від виробітку. Тому-то любив я працювати
в другу зміну, бо тоді верстат міг

бути мій і до ранку. А ще ж підготував за 38 літ більш як 70 молодих токарів. Серед них — і мій
найстарший син Вітя, який після
десятого класу прийшов до мене
за наукою. Одержав я запрошення до школи на лінійку, коли після
успішно складеного іспиту вручали йому посвідчення токаря III
розряду. У мене аж сльози покотилися, коли викликали його. Вітя
ще два роки після того, як я пішов
на пенсію, на моєму верстаті працював. А потім все розвалилося…
Не стало «Сільгосптехніки», яка
колись була невеличким заводом
на Любешівщині.
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Конкурентів
у Дарини
було
більш ніж
достатньо —
у творчому
змаганні
взяли участь
понад
півтори
тисячі
школярів.

Сергій Романюк і
Юрій Новосад – керівники новостворених
окружних прокуратур
– Камінь-Каширської
та Ковельської (відповідно).
Нових очільників представили колективам.
Вони успішно пройшли три етапи атестації,
під час якої здійснювалося оцінювання за
критеріями професійної компетентності,
етики та доброчесності.
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n Футбол

Фото із сайту sport.bigmir.net.

www.volyn.com.ua

n Перша ліга

Завтра у Луцьк
повертається футбол –
та ще й на шару!
Щоправда, на виїзді «Волинь» вже встигла відгребти
від «морячків»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

же завтра, 19 березня,
луцька «Волинь» проведе
перший домашній поєдинок після тривалої зимової перерви. Підопічні Василя Сачка
прийматимуть на «Авангарді»
клуб «ВПК-Агро» із села Шевченківка, що на Дніпропетровщині. Нагадаємо, у першому
колі ці суперники зіграли між собою внічию 1:1, а здобуте в тому
матчі очко стало для «Волині»
дебютним у нинішній першості.
Завтрашній поєдинок «Волинь» – «ВПК-Агро» розпочнеться о 17.00, а вхід уболівальників
на трибуни буде вільним!
Стартували ж лучани у весняній частині чемпіонату відкладеним виїзним матчем із одеським «Чорноморцем».
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 15-й тур.
«Чорноморець» (Одеса) –
«Волинь» (Луцьк) – 1:0 (Максим Брагару, 23 хв.)
Долю цього матчу вирішив
приголомшливий гол 18-річного вихованця одеського футболу Максима Брагару, який мало
не з 30 метрів зарядив м’яч у
«дев’ятку» воріт Владислава
Леванідова!
Серед найпомітніших досягнень «Волині» у цьому поєдинку – удар ще за рахунку 0:0 від

У
Анатолій Трубін старався з усіх сил, проте Стефан Ель-Шаараві таки розписався у воротах «Шахтаря».

Ахметов почне вживати заходів?
«Вовків» — на устілки! «Жовту субмарину» — на металобрухт! А що ще лишається, як не
храбруватися після перших провальних поєдинків наших клубів в 1/8 Ліги Європи?
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ЗА ВОРОТАМИ

же сьогодні, 18 березня, «Динамо» та «Шахтар» спробують присоромити букмекерів й таки показати себе після дошкульних
поразок у перших матчах 1/8
Ліги Європи з «Вільярреалом»
і «Ромою».
Матч «Шахтар» — «Рома»
розпочнеться о 19.55, а поєдинок «Вільярреал» — «Динамо» — о 22.00.
Ліга Європи. 1/8 фіналу.
Перший матч. «Динамо»
(Київ, Україна) — «Вільярреал» (Вільярреал, Іспанія) —
0:2 (0:1 — Пау Торрес, 30 хв.;
0:2 — Рауль Альбіоль, 52 хв.)

У

враження,
« Склалося
що гравцям
«Шахтаря» не
дуже й хотілося
напружуватися. А,
як відомо, ситий кіт
мишей не ловить.

»

Кияни вдома двічі пропустили від центральних захисників «Жовтої субмарини», тож сьогодні мусять демонструвати справжнісіньке
геройство у поєдинку проти
п’ятої команди за підсумками
попереднього сезону в Прімері — або ж закривати єврокубковий сезон.
Хай там як, «Вільярреал»
точно не якась «ліва» команда. Навіть попри те, що представляє місто, яке за кількістю
населення в чотири рази поступається Луцьку. Скажімо,
отой трохи вже підтоптаний
35–річний бородань, який
спритно добив м’яч у ворота
Георгія Бущана і подвоїв перевагу своєї команди, — той самий Рауль Альбіоль, що свого
часу в складі мадридського
«Реала» вигравав Чемпіонат
Іспанії, а у складі збірної Іспанії ставав чемпіоном світу
і двічі — чемпіоном Європи
(хоча й переважно на тих турнірах лише прогрівав лаву запасних).
Одним словом, чекаємо
сьогодні від «Динамо» мужності і наполегливості. Навіть
якщо не вдасться винести на
берег ту «Жовту субмарину»
— добряче налякати її цілком
реально!

чуб Фонсеки — у ній відчуваМірча
лися енергія та бажання. НаЛУЧЕСКУ,
томість гравці «Шахтаря» своголовний
єю розміреною лінькуватістю
тренер
наче підкреслювали нуднень«Динамо»:
ку сивину на головах Каштру
«Мені немає в
та Марлоса.
чому дорікнути хлопцям, я
Попри катастрофічний
задоволений тим, як вони
результат тиждень тому на
зіграли. Але є різниця в
«Стадіо Олімпіко», сьогодні на
класі, майстерності й осо«Олімпійському» гравці «Шахбливо у досвіді. У нас дуже
таря», вочевидь, таки можуть
молода задня лінія, і ця нездивувати. Якщо, звісно, ду–
стача досвіду була помітна.
у-уже захочуть… Бо ж якщо
Чим далі проходиш у єввже «Реал» двічі обігрували,
рокубках, тим сильніші та
то чого тієї «Роми» боятися?!
складніші суперники, і сьоЗА ВОРОТАМИ
годні опонент був кращим
за нас. Це ж стосується і
В’ячеслав
пропущених голів — відЗАХОВАЙЛО,
сутність у нас досвіду дала
футбольний
змогу супернику вичавити
менеджер:
максимум із двох стандар«Очікував від
тів».
«гірників»
гідної
Ліга Європи. 1/8 фіналу.
гри. На мій погляд, у май1–й матч. «Рома» (Рим, Ітастерності вони точно не
лія) — «Шахтар» (Донецьк,
поступалися італійцям, але
Україна) — 3:0 (1:0 — Лоця думка у мене була перед
ренцо Пеллегріні, 23 хв.; 2:0
матчем. Склалося вражен— Стефан Ель–Шаараві, 73
ня, що гравцям «Шахтаря»
хв.; 3:0 — Джанлука Манчіні,
не дуже й хотілося напру77 хв.)
жуватися. А, як відомо, сиПеред матчем здавалося,
тий кіт мишей не ловить.
що чинний чемпіон України
На полі було всього два
таки зможе нав’язати нічоукраїнці, це так… для загеньку боротьбу за вихід у
мітки. Щось мені підказує,
чвертьфінал п’ятій команді
що Ахметов почне вживати
Серії А сезону 2019/2020.
заходів».
Додатковим стимулом у поРезультати 18–го туру в
люванні на «вовків» для «гір- УПЛ: «Минай» — «Інгулець»
ників» та їхнього наставника — 0:1; «Ворскла» — СК «ДніЛуїша Каштру мав стати той про-1» — 0:1; ФК «Маріуполь»
факт, що «Рому» нині очолює — «Колос» — 1:4; «Шахтар»
колишній головний тренер — «Десна» — 4:0; «Зоря» —
«Шахтаря» Паулу Фонсека.
«Динамо» — 0:2; ФК «ОлекНа практиці ж вийшло тро- сандрія» — «Олімпік» — 2:0;
хи інакше. Гра римлян нагаду- матч ФК «Львів» — «Рух» певала чорнявий парубоцький ренесено.
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
М Команда
І
В Н П М
О
1 «Динамо» (Київ)
18 13 4 1 38-13 43
2 «Шахтар» (Донецьк)
18 11 6 1 40-12 39
3 «Зоря» (Луганськ)
17 9 5 3 31-13 32
4 «Десна» (Чернігів)
18 8 6 4 27-18 30
5 «Ворскла» (Полтава)
18 7 7 4 24-15 28
6 «Колос» (с. Ковалівка)
18 6 8 4 25-19 26
7 ФК «Олександрія» (Олександрія)
18 7 5 6 26-21 26
8 СК «Дніпро-1» (Дніпро)
18 5 4 9 23-30 19
9 «Олімпік» (Донецьк)
17 5 2 10 22-30 17
10 ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
18 4 5 9 17-28 17
11 «Інгулець» (смт Петрове)
18 2 10 6 16-27 16
12 «Рух» (Львів)
17 2 7 8 15-31 13
13 «Минай» (с. Минай)
17 3 4 10 12-33 13
14 ФК «Львів» (Львів)
16 3 3 10 11-37 12
У списку бомбардирів лідирують Віктор Циганков
(«Динамо») — 10 голів, Шахаб Захеді («Олімпік»/«Зоря»)
і Владислав Кулач («Ворскла») — по 9 голів. n

французького новачка команди Майкла Джордана Нкололо,
після якого м’яч влучив у стійку
воріт «Чорноморця». Віритимемо, що це була лише пристрілка і Нкололо принесе «Волині»
значно більше користі, аніж його
співвітчизник Джуліан Рюльє
Кейта (з’явився у складі «Хрестоносців» наприкінці жовтня минулого року, а в кінці листопада
вже покинув команду).
ЗА ВОРОТАМИ

Василь
САЧКО,
головний
тренер
«Волині»:
«На мій погляд, сьогодні грали дві рівні команди
– вони обидві показали непоганий футбол для цієї пори
року. У «Чорноморця» була
невелика перевага у тому, що
вони вже зіграли офіційний
матч, а для нас він був першим. Ми пропустили просто
шалений гол, а свої моменти
не використали. У другому
таймі намагалися змінити хід
гри, домінували. У свою чергу, «Чорноморець» грамотно
захищався. Ми великими силами пішли уперед, однак, на
жаль, забити не вдалося. Підсумок – на табло.
У нас були зміни, ми
працювали – бо не все влаштовує, хочеться підсилюУпевнений, що
вати команду та створювати
наші перемоги ще
конкуренцію. Нам є ще над
чим працювати, адже деякі
попереду. Лідируючі
футболісти прийшли прямо
команди ми дещо
перед відновленням сезону.
відпустили, однак
Упевнений, що наші перемоуся боротьба тільки
ги ще попереду. Лідируючі
команди ми дещо відпустирозпочинається.
ли, однак уся боротьба тільки
розпочинається».
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П М
О
«Чорноморець» (Одеса)
16 10 4 2 26-11 34
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
15 10 1 4 29-13 31
«Верес» (Рівне)
15 9 3 2 22-8 30
«Металіст 1925» (Харків)
16 8 4 4 14-13 28
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 16 8 3 5 26-22 27
«Миколаїв» (Миколаїв)
15 7 4 4 26-12 25
«Волинь» (Луцьк)
14 7 3 4 18-13 24
«Оболонь» (Київ)
16 7 2 6 24-14 23
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
15 7 2 6 18-15 23
«Полісся» (Житомир)
14 5 4 5 15-14 19
«Нива» (Тернопіль)
16 4 6 6 18-25 18
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
16 5 3 8 15-23 18
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 15 4 2 9 14-28 14
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
14 3 4 7 10-20 13
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
15 2 2 11 10-30 8
«Кристал» (Херсон)
16 1 1 14 11-35 4
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 8 голів (6 – з пенальті), Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт») – 7 (4). n

«

»

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ

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

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока заробітна плата. Хороші умови.

Тел.: 0665298726.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА
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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 Продається будинок з усіма надвірними
спорудами у центрі с. Підбереззя Луцького
району. Тел. 066 72 41 684.
l Продається квартира (31,6 кв. м) в 1–поверховому будинку. Пічне опалення, світло,
вода, є господарські споруди. Поряд — зупинка. Заасфальтована дорога (м. Ківерці).
Тел.: 095 24 09 578, 095 46 96 404.
l Терміново продається у с. Мерва Луцького району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3–фазна лінія). Є льох,
5 сараїв, криниця, сад–город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Можливий торг. Тел. 096 35 79
670.
l 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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продаються недорого нова зернодробарка (380 V, 5.5 кВт, 15 хв/ц, компактна,
продуктивна), кабель, пускова апаратура, електродвигуни (7.5 х 1500 об./хв,
7.5х3000об./хв,5.5х1500об./хв,4х1000об./хв,
4 х 1500 об./хв, 2.2 х 3000 об./хв). Тел. 093
62 35 015.
l Продається дискова борона «Bomet»,
шир. захвату — 1.8 м, у дуже доброму стані
(с. Радомишль Луцького району). Тел.: 050
71 82 395, 096 36 42 166.
l Продається тракторна грабарка на
4 гребені у дуже доброму стані (с. Радомишль Луцького району). Тел.: 050 71 82 395,
096 36 42 166.
l Куплю транспортер до картоплесортувалки (можна некомплект) та інші запчастини. Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
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.

РІЗНЕ
l Продається диктофон «Sony» у дуже

ТІЛЬКИ
1 ДЕНЬ
28 березня о 10.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО
ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ,
ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ АДЕНОМИ
ПРОСТАТИ, ІЗ КАТЕТЕРАМИ І З
БОЛЯМИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ
МІХУРАХ, ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ, ОСТЕОПОРОЗ,
ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ,
ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ПРИСТУПИ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ,
ШУМ У ГОЛОВІ, АЛЕРГІЮ, СЛУХ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ,
ПОТЕНЦІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Лише з гарантією і без рецидивів Луцьк, готель
«Профспілковий», просп. Відродження, 24, конференц-зал.
Консультація 300 грн, знижка 50%.

Вартість і запис за тел. 063–643–30–94
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.

доброму стані. Ціна договірна. Тел.: (0332)
24-10-95, 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 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 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.
l Продам насіннєву картоплю, сіно в тюках, насіннєвий овес і ячмінь. Тел. 095 43 85
889.

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

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублений військовий квиток
(№029796), виданий на ім’я Заверуха Володимир Олександрович, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток
(№6093404), виданий на ім’я Семенюк Олександр Миколайович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Завтра, 19 березня, минає рівно рік, як перестало битися серце
В’ячеслава Зіновійовича
МАСЛОША.
Народившись у Польщі, він став справжнім
патріотом Волині. Перша луцька школа, фізмат
педінституту, майже професійний футбол, вчителювання у Володимир–Волинській школі–інтернаті, партійна робота, довгі роки на посаді уповноваженого у справах релігій по Волинській області та
великий життєвий досвід навчили його любити край
та людей. З ними він намагався бути уважним та вникати
у найдрібніші проблеми, завжди поступати по закону та совісті.
В’ячеслав Зіновійович любив життя, умів жартом підняти дух товаришів, годинами просиджував за шахівницею, багато часу
віддавав праці на дачі. Безмежно любив дружину, дочок, опікувався онуками. Але й велике серце буває не витримує…
У цей день просимо усіх, хто знав В’ячеслава Зіновійовича, згадати його щиру посмішку та помолитися за
упокій душі дорогої нам людини.
Родина.

Що віщують зорі
Гороскоп на 22–28 березня
ОВЕН. Сприймайте себе та близьких такими, якими є насправді, не дратуйтеся через дрібниці. Початі справи
будуть успішними, не упустіть шанс. У вихідні доволі емоційним буде спілкування
з протилежною статтю. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся створити собі комфортні умови, спілкуйтеся
з приємними людьми. Ваші плани поступово реалізовуватимуться. Енергійністю
та активністю зможете зміцнити позиції.
Не забувайте про дім, наведення порядку
в ньому. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Ловіть мить удачі і постарайтеся її утримати. У вашій кар’єрі
й особистому житті настає продуктивний період, який відкриває перед вами
блискучі перспективи. Поспішайте реалізовувати свої мрії. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — понеділок.
РАК. Успіх у справах залежатиме
від ваших організаторських здібностей,
хоча навряд чи обійдеться без конкуренції. Перешкоди вдасться подолати,
усе обернеться на вашу користь. Будьте
уважні, не пропустіть вдалих моментів.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Гарний час для вирішення багатьох питань, пошуку компромісів без
шкоди для ваших інтересів. Старайтеся
бути активнішими й більш наполегливими. Вихідні найкраще провести у компанії друзів чи коханої людини. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. Час приємних зустрічей і спілкування з цікавими людьми, налагодження взаємин із дітьми. Але бюрократичні
суперечки й паперова тяганина можуть
затягтися. Вихідні вдалі для вирішення домашніх проблем. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — п’ятниця.
ТЕРЕЗИ. Не зациклюйтеся на попередніх досягненнях, рішуче подолайте
нові рубежі. Затрачені зусилля окупляться сповна. Настає відповідальний період
у кар’єрі та матеріальних досягненнях.
Гарний час для нового жагучого роману.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
СКОРПІОН. Чим чіткіше розплануєте справи, тим простіше буде все
здійснити. Не дозволяйте нікому впливати на ваші наміри. Час звільнитися від
того, що обтяжує, і спілкуватися з тими,
хто вам дорогий. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам хочеться новизни
у взаєминах. Інтуїція зараз на підйомі,
використовуйте її для планування свого
життя. У вихідні можете здивувати друзів
і знайомих несподіваною поведінкою, але
це тільки приверне їхню увагу. Сприятливий день — середа, несприятливий
– вівторок.
КОЗЕРІГ. Основними можуть стати
справи, пов’язані з родиною і домівкою.
Пам’ятайте, що будь-які зміни добрі
лише в розумних межах. Поцікавтеся
думкою рідних чи друзів, не вирішуйте
все наодинці. Сприятливий день — четвер, несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Зустрічі та знайомства
виявляться плідними. Варто закласти
фундамент для майбутніх важливих змін
в особистому житті. У непевній ситуації
проявляйте такт і стриманість, це допоможе уникнути непорозумінь. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.
РИБИ. Підходящий час для нового
виду діяльності, змін у кар’єрі. Завзятості вам не бракуватиме, а щоб результат не розчарував, робіть тільки те, що
виходить саме собою. У вихідні будьте
обережними і лояльними. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.

n Шок!

прийшов
« Убивця
попрощатися з

Нелюд зґвалтував
і вбив 7-річну дівчинку

»

Леонід ОЛІЙНИК

«С

мати помітила в неділю ввечері. Спочатку батьки намагалися знайти її самостійно,
а потім звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологів і волонтерські загони, всього працювало понад
400 людей.
Дитину знайшли мертвою на п’ятий день у місці,
де вже раніше шукали. Увесь
час після вбивства чоловік
ховав тіло, а потім підкинув
у напівзруйнований сарай,

UA: ПЕРШИЙ

дівчинкою, хоча
копати їй могилу
відмовився,
поскаржившись на
здоров’я...

У страшному злочині підозрюють 62-літнього
рецидивіста, який вийшов із в’язниці у 2005 році.
Коли поліцейські прийшли затримувати нелюда,
то застали його із порізаними венами

амогубство
як спосіб уникнути покарання?
Не буде цього! Врятували
цього недочоловіка, щоб він
відповів за свої вчинки!» —
заявив голова Нацполіції
Ігор Клименко.
7-річна Марія Борисова зникла 7 березня в селі
Щасливе
Олешківського
району Херсонської області.
Те, що дитини довго немає,

СЕРЕДА, 24 БЕРЕЗНЯ

Фото із сайту nikcenter.org.

Марійку знайшли мертвою
на п’ятий день...

який раніше вже оглядали.
Тіло вбивця заховав у целофановий мішок, на якому
слідчі знайшли його біоло-

гічні матеріали.
Нелюд, який переїхав
із Росії, жив сам неподалік від
будинку вбитої ним Марійки, був знайомий із її батьками та інколи гостював у них.
Навіть прийшов попрощатися з дівчинкою, хоча копати їй могилу відмовився, поскаржившись на здоров’я…
Виявилося, що раніше
він уже згвалтував маленького хлопчика, який від
шоку став інвалідом. Душогубу загрожує довічне ув’язнення. n

Програма телепередач на 22 — 28 березня
ПОНЕДІЛОК, 22 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ

Чоловіки проти жінок»
(16+)
06:00, 06:00, 03:10 Енеїда 06:30
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
М/ф «Ходить гарбуз по городу»
06:40 М/ф «Історія про дівчинку, 14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
яка наступила на хліб» 06:50 М/ф
15.35 Т/с «Слід» (16+)
«Колосок» 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:05, 18.05 «СуперМама»
05:25 Новини 07:05, 08:05, 09:05, 19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
(12+)
студія 09:30 Т/с «Віра» 11:05
Солодка дача 11:25 Телепродаж 23.00 Т/с «Наречений» (16+)
15:10, 21:25, 00:30, 05:50 Спорт
ICTV
15:20 Країна пісень 15:55 Т/с
«Любов під час війни» 17:25 Д/ц 05.05 Еврика!
«Боротьба за виживання» 18:55 05.10 Служба розшуку дітей
Д/п «Супротивники рифів» 19:55 05.15, 10.10 Громадянська
Д/ц «Світ дикої природи» 21:35
оборона
Суспільно-політичне ток-шоу
06.00 Факти тижня
«Зворотний відлік» 23:30 Перша 08.45 Факти. Ранок
шпальта 00:40 Д/ц «Суперчуття» 09.15, 19.20 Надзвичайні новини
01:10 Т/с «Посольство»
11.05 Секретний фронт
02:40 Бюджетники 04:10 Д/ф
12.10, 13.15 Антизомбі
«Веронські скарби»
12.45, 15.45 Факти. День
13.50, 16.15 Х/ф «БУДЬ
1+1
КМІТЛИВИМ!»
05.35 «Життя відомих людей»
16.25 Х/ф «АГЕНТИ А.Н.К.Л.»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
(16+)
«Сніданок з 1+1»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
20.15 Більше ніж правда
14.00, 16.45, 19.30 ТСН: 21.20 Т/с «Пес» (16+)
«Телевізійна служба
22.35 Свобода слова
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
НОВИЙ КАНАЛ
людей 2021»
06.00, 07.30 Kids’ Time
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
06.05 М/с «Том і Джеррі»
наосліп»
07.35 Орел і Решка. Дива світу
16.00 «Світ навиворіт»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ»
(12+)
(16+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДІ
22.00, 23.05 Т/с «Родичі» (12+)
2» (16+)
15.00 Орел і Решка
ІНТЕР
17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
ВЕСТ» (16+)
Леонідом Каневським»
19.00 Від пацанки до панянки
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
(16+)
Новини
21.00 Х/ф «13 РАЙОН» (16+)
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
22.50 Х/ф «13 РАЙОН:
Інтером»
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
10:05, 18:00, 19:00, 03:55 Токшоу «Стосується кожного»
МЕГА
12:25 Х/ф «ПАРИЖ ЗАЧЕКАЄ»
06:00 Бандитська Одеса 08:40,
14:15 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ ТИ
01:40 Правда життя 10:15,
ЗБЕРІГАТИ СЕКРЕТИ?»
00:30 Речовий доказ 11:25,
16:05 «Жди мене. Україна»
18:05 Мисливці за торнадо
20:00 «Подробиці»
12:25 Зона будівництва 13:25
21:00 «Речдок. Випереджаючи
Україна: забута історія 14:20 Дикі
час»
тварини 15:20, 19:55 Секретні
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
території 16:15, 21:45 НАСА:
01:50 Т/с «Спокуса»
нез’ясоване 17:10, 20:50 Шукачі
неприємностей 19:05 Місця сили
УКРАЇНА
22:30 Океани. Арктика 23:30
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Таємнича світова війна 02:45
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Прихована реальність 05:40
Гордість України
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
К-1
10.40 Місія: краса
06.30 «TOP SHOP»
11.45 Реальна містика
08.00 М/с «Юху та його друзі»
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
08.30 «Навколо М»
2» (16+)
10.10 Х/ф «ДОСЯГНИ УСПІХУ»
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна» 12.00 Х/ф «ЗНАЙОМТЕСЬ:
БІЛЛ» (16+)
21.00 Т/с «Сашка» (12+)
23.10 Т/с «Три сестри» (12+)
13.40 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
СТБ
14.35 «Орел і Решка. Навколо
світу»
05.15 Т/с «Коли ми вдома»
05.55 Т/с «Комісар Рекс»
16.30 «Орел і Решка. На краю
08.50 «Битва екстрасенсів.
світу»
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18.10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.45 Т/с «Дзвонар-2» (16+)
10.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
13.00 Х/ф «ОБЛОГА» (16+)
15.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.20 «Гроші»
22.35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06.00 Інтер - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 07.45 Журнал Ліги Чемпіонів
08.15 Колос - Зоря. Чемпіонат
України 10.00 «Великий футбол»
11.45, 20.35 Топ-матч 12.00
Фіорентина - Мілан. Чемпіонат
Італії 13.50 Барселона - Брюгге
(2002/03). Ліга Чемпіонів
УЄФА 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 16.00 Передмова до 1,
2 та 3 турів. Відбір до ЧС- 2022
Прем’єра 16.55 Львів - Шахтар.
Чемпіонат України 18.45 Рома
- Наполі. Чемпіонат Італії 20.40
Мілан - Селтік (2004 /05). Ліга
Чемпіонів УЄФА 22.50 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 23.45 Десна Дніпро-1. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 19.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 09.45, 23.15 Країна У
10.15 Т/с «Батько рулить 3»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
18.15 Т/с «Батько рулить 4»
21.15 Х/ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ
ТІНЬ»
00.15 Сімейка У
00.45 Казки У
02.00 Рятівники
03.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop»
05.15 Х/ф «ЧОРТОВА
ДЮЖИНА»
06.45, 17.15, 03.20 «Випадковий
свідок»
07.35 Х/ф «ВОНИ ВОЮВАЛИ
ЗА БАТЬКІВЩИНУ»
10.40, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 02.50
«Свідок»
12.50 Х/ф «ПЕРЕМОЖЦІ ТА
ГРІШНИКИ» (16+)
14.55 «Таємниці світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Свідок. Агенти»
23.00 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
00.45 Х/ф «НІЧНА БРИГАДА»
(18+)
03.40 «Речовий доказ»
04.10 «Правда життя»
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06:00, 06:00, 03:10 Енеїда 06:30
М/ф «Бегемот та Сонце» 06:40
М/ф «Братик Кролик та Братик
Лис» 06:50 М/ф «Будиночок
для Равлика» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35, 05:10 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, 00:10,
05:45 Спорт 15:20 Країна пісень
15:55 Т/с «Любов під час війни»
17:25 Схеми. Корупція в деталях
18:55 Д/с «Дика прогулянка»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55, 00:20, 05:55 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Виживання у
дикій природі» 23:00 #ВУКРАЇНІ
00:30 Д/ц «Суперчуття» 01:00
Т/с «Посольство» 02:20 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 02:40 Бюджетники
04:10 Д/ц «Повернення до
природи»

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»
16.00 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
22.00 Т/с «Родичі» (12+)
23.05 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ІЗ НЕАПОЛЯ З
ЛЮБОВ’Ю»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
01:45 Т/с «Спокуса»

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
10.40 Місія: краса
11.45 Реальна містика
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
2» (16+)
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить

Україна»
21.00 Т/с «Сашка» (12+)
23.10 Т/с «Три сестри» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
09.00 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
(16+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
05.35, 20.15 Громадянська
оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12.10, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.45, 22.20 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
15.10, 16.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ГАНГСТЕР» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
23.15 Х/ф «СУДНА НІЧ» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35 Орел і Решка. Невидане
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «КРУТІ ВІРАЖІ»
13.00 Кохання на виживання
(16+)
15.00 Орел і Решка
17.10 Хто зверху? (12+)
19.00 Де логіка? (12+)
20.00 Improv Live Show (12+)
21.00 Х/ф «13 РАЙОН:
ЦЕГЛЯНІ ОСОБНЯКИ»
(16+)
22.50 Х/ф «В ОБЛОЗІ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 09:00,
01:40 Правда життя 10:10,
00:30 Речовий доказ 11:20,
18:05 Мисливці за торнадо
12:20 Зона будівництва 13:20
Україна: забута історія 14:15 Дикі
тварини 15:15, 19:55 Секретні
території 16:15, 21:45 НАСА:
нез’ясоване 17:10, 20:50 Шукачі
неприємностей 19:05 Місця
сили 22:30 Дика природа Японіі
23:30 Таємнича світова війна
02:45 Бандитська Одеса 05:50
Гордість України

15.30 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.10 «Орел і Решка. На краю
світу»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.10 Т/с «Ласко» (16+)
08.10 Х/ф «ПЕРШЕ
ВБИВСТВО» (16+)
10.10 Х/ф «ГНІВ» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 20.35 Топ-матч
06.10 Інгулець - Олександрія.
Чемпіонат України 08.10 Рома
- Наполі. Чемпіонат Італії 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Львів - Шахтар. Чемпіонат
України 12.10 «Великий футбол»
13.50 Ліверпуль - ПСВ (2008
/09). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
Чемпіонат Італії. Огляд туру 16.55
Десна - Дніпро-1. Чемпіонат
України 18.45 Верона - Аталанта.
Чемпіонат Італії 20.40 Рома Арсенал (2002 /03). Ліга Чемпіонів
УЄФА 22.50 Передмова до 1, 2 та
3 турів. Відбір до ЧС- 2022 23.45
Колос - Зоря. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 00.15 Сімейка У
09.45, 00.45 Казки У
10.45, 23.15 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «СВЯТИЙ ВІНСЕНТ»
(16+)
02.00 Рятівники
03.00 Т/с «Хамелеон» (16+)
03.45 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

05.55, 10.45, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.15, 02.35 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.05
«Свідок»
09.00 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
К-1
14.35 «Свідок. Агенти»
06.30 «TOP SHOP»
16.50 «Легенди бандитської
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Одеси»
08.25 «Дай Лапу»
18.20 «Будьте здоровi»
09.10 «Навколо М»
23.00 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
10.00 Т/с «Мисливці за
«СВЯТОГО ЛУКИ»
реліквіями»
00.50 «Склад злочину»
13.30 «Орел і Решка.
01.30, 03.05 «Речовий доказ»
Навколосвітня подорож» 04.05 «Правда життя»

06:00, 06:00, 03:10 Енеїда 06:30
М/ф «Рукавичка» 06:40 М/ф
«Козлик та його горе» 06:50 М/ф
«Як їжачок шубку міняв» 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:00, 05:10 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30, 01:00 Т/с
«Віра» 11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35, 00:35,
05:45 Спорт 15:20 Країна пісень
15:55 Т/с «Любов під час війни»
17:25 #ВУКРАЇНІ 18:55 UEFA
U21 Чемпіонат Європи з футболу
2021 Чехія - Італія 21:55 UEFA
U21 Чемпіонат Європи з футболу
2021 Угорщина-Німеччина 02:40
Бюджетники 04:10 Д/ф «Три
Івани»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
16.00 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.45 Т/с «Папік» (12+)
22.00 Т/с «Родичі» (12+)
23.05 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:00 «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 Х/ф «СУПЕРЗЯТЬ»
14:30, 15:30 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особый случай»
18:00, 19:00, 04:00 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»
23:50 Т/с «Агата Рейзін»
01:50 Т/с «Спокуса»

13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00 Хто зверху? (12+)
19.00 Вар’яти (12+)
21.00 Х/ф «ІЗ ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю» (16+)
23.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 09:00,
01:40 Правда життя 10:10, 00:30
Речовий доказ 11:20, 18:00
Мисливці за торнадо 12:20
Зона будівництва 13:20 Україна:
забута історія 14:15 Дикі тварини
14:45 Суперчуття. Зір 15:15,
19:55 Секретні території 16:10,
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:05,
20:50 Шукачі неприємностей
19:00 Місця сили 22:30 Дика
Бразилія 23:30 Інженерні
ідеї 02:25 Єврорабині 03:15
Професія - альфонс 04:00 Шосте
відчуття 04:45 Секти. Контроль
свідомості 05:35 Гордість України

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Дай лапу»
09.00 «Навколо М»
10.00 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13.30 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
15.10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17.10 «Орел і Решка. На краю
світу»
19.00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
23.00 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.25 Т/с «Ласко» (16+)
08.15 Т/с «Перевізник» (16+)
13.00 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Карпатський
рейнджер» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22.20, 23.55 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Верона - Аталанта. Чемпіонат
Італії 08.10 Ворскла - Олімпік.
УКРАЇНА
Чемпіонат України 10.00, 15.40,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
22.30 Футбол NEWS 10.20
Україною
Ювентус - Беневенто. Чемпіонат
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.50
Італії 12.05 Десна - Дніпро-1.
Сьогодні
Чемпіонат України 13.50 Арсенал
09.00 Зірковий шлях
- Барселона. 1/4 фіналу (2009
10.40 Місія: краса
/10). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
11.45 Реальна містика
Львів - Шахтар. Чемпіонат України
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
17.50 Рома - Наполі. Чемпіонат
2» (16+)
Італії 19.35 Передмова до 1, 2 та 3
17.10 Т/с «Виклик» (12+)
турів. Відбір до ЧС- 2022 г. 20.30,
20.10 Ток-шоу «Говорить Україна»
23.40 «Головна команда» 21.35
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
LIVE. Франція - Україна. Відбір до
Франція - Україна
ЧС- 2022.

СТБ
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
08.55 «Битва екстрасенсів.
Чоловіки проти жінок»
(16+)
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.35 Т/с «Слід» (16+)
18.05 «СуперМама»
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
(12+)
23.00 Т/с «Наречений» (16+)

ICTV
05.35 Громадянська оборона
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
10.10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12.05, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
14.50, 16.15, 22.30 Т/с «Розтин
покаже-2» (16+)
16.25 Х/ф «НА ОДНОГО
МЕНШЕ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
23.30 Х/ф «СУДНА НІЧ-2» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «МЕРЛІН»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 19.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 00.30 Сімейка У
09.45, 01.00 Казки У
10.45, 23.30 Країна У
11.15, 18.15 Т/с «Батько
рулить 4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «ТАК, МОЖЛИВО»
(16+)
02.15 Рятівники
03.15 Т/с «Хамелеон» (16+)
04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop»
06.00, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.55, 17.15, 02.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального
світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
23.00 Х/ф «Чорний принц»
00.50 «Склад злочину»
01.35, 03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 25 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ

23:50 Т/с «Агата Рейзін»
01:45 Т/с «Спокуса»
06:00, 06:00, 03:10 Енеїда
06:30 М/ф «Іванко Та Воронячий 03:45 Мультфільм
Цар» 06:40 М/ф «Котигорошко» 04:55 «Телемагазин»
06:50 М/ф «Тредичіно» 07:00,
УКРАЇНА
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
21:00, 00:25, 05:10 Новини
Україною
07:05, 08:05, 09:05, 12:00,
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
13:10, 18:20 Суспільна студія
Сьогодні
09:30, 01:00 Т/с «Віра» 11:05
Солодка дача 11:25 Телепродаж 09.00 Зірковий шлях
15:10, 21:35, 05:45 Спорт 15:20 10.40 Місія: краса
Країна пісень 15:55 UEFA U21
11.45 Реальна містика
Чемпіонат Європи з футболу
13.55, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
2021 Англія-Швейцарія 18:55
2» (16+)
Д/ц «Виживання у дикій природі» 17.10 Т/с «Виклик» (12+)
19:55 Д/ц «Світ дикої природи» 20.10 Ток-шоу «Говорить
21:55 UEFA U21 Чемпіонат
Україна»
Європи з футболу 2021 Франція21.00, 23.50 Т/с «Кришталева
Данія 00:00 Схеми. Корупція
мрія» (12+)
в деталях 02:40 Бюджетники
23.10 Слідами
04:10 Д/ф «Перехрестя Балу»

1+1
05.10 «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»
16.00 «Світ навиворіт», серiя
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
20.30 Т/с «Папік» (12+)
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ЧОЛОВІК
НАРОЗХВАТ»
14:30, 15:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Випереджаючи
час»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 «Речдок. Випереджаючи
час»

П’ЯТНИЦЯ, 26 БЕРЕЗНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 Kids’ Time
06.05 М/с «Том і Джеррі»
07.35, 15.00 Орел і Решка
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «МЕРЛІН»
13.00 Кохання на виживання
(16+)
17.00, 19.00 Хто зверху? (12+)
21.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
23.10 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 2:
АПОКАЛІПСИС» (18+)

війни. Харків-3»
22.25 Т/с «Кістки-11» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Журнал Ліги Чемпіонів
06.30, 09.10 «Головна команда»
07.20 Франція - Україна. Відбір
до ЧС- 2022 10.00, 15.40, 22.30
Футбол NEWS 10.20 Португалія
- Азербайджан. Відбір до ЧС2022 12.05 Фінляндія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до ЧС- 2022
13.50 Туреччина - Нідерланди.
Відбір до ЧС- 2022 16.00, 20.55
МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:55, Огляд 1-го ігрового дня. Відбір до
01:40 Правда життя 10:05, 00:30 ЧС- 2022 18.35 Топ-матч 18.50
LIVE. Ізраїль - Данія. Відбір до
Речовий доказ 11:15, 18:00
ЧС- 2022 21.35 LIVE. Іспанія Мисливці за торнадо 12:15
Зона будівництва 13:15 Україна: Греція. Відбір до ЧС- 2022 23.40
забута історія 14:15 Суперчуття Шотландія - Австрія. Відбір до
15:15 Секретні території 16:10, ЧС- 2022 Прем’єра
21:45 НАСА: нез’ясоване 17:05,
ТЕТ
СТБ
20:50 Шукачі неприємностей
19:00
Місця
сили
19:50
06.00
ТЕТ
Мультиранок
05.15 Т/с «Комісар Рекс»
Фантастичні історії 22:30 Дика 08.15, 09.15, 10.15, 19.45
08.55 «Битва екстрасенсів.
Бразилія 23:30 Інженерні ідеї
Одного разу під Полтавою
Чоловіки проти жінок»
02:35 Скарб.UA
08.45, 00.00 Сімейка У
(16+)
09.45, 00.30 Казки У
13.10, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
К-1
10.45, 23.00 Країна У
14.30, 17.30, 22.00 «Вікна11.15, 18.15 Т/с «Батько
06.30 «TOP SHOP»
Новини»
рулить 4»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
15.40 Т/с «Слід» (16+)
12.15, 16.15 4 весілля
08.35 «Дай лапу»
18.05 «СуперМама»
14.15 Панянка-селянка
09.00 «Навколо М»
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
17.15 СуперЖінка 2
10.00 Т/с «Мисливці за
20.15, 22.50 Т/с «Вірина Любов»
21.15 Х/ф «МІЖ НЕБОМ ТА
реліквіями»
(12+)
ЗЕМЛЕЮ» (16+)
13.15 «Орел і Решка.
23.00 Т/с «Наречений» (16+)
Навколосвітня подорож» 01.45 Рятівники
02.45 Т/с «Хамелеон» (16+)
15.10 «Орел і Решка. Навколо
03.30 Віталька
ICTV
світу»
05.50 Корисні підказки
17.10 «Орел і Решка. На краю
05.35 Громадянська оборона
світу»
06.30 Ранок у великому місті
НТН
19.00 «Орел і Решка.
08.45 Факти. Ранок
05.55,
10.50,
19.30 Т/с
Перезавантаження»
09.15, 19.20 Надзвичайні
«Коломбо» (16+)
23.00
Т/с
«Грань»
(16+)
новини
07.50, 17.15, 03.05 «Випадковий
10.10 Реаліті-шоу «Рішає
свідок»
2+2
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.35
Оністрат»
06.00 Т/с «Ласко» (16+)
«Свідок»
12.00, 13.15, 21.20 Т/с «Пес»
07.50 Х/ф «ЛІТАЮЧІ МЕЧІ
09.00 Х/ф «ЧОРНИЙ ПРИНЦ»
(16+)
БІЛЯ БРАМИ
12.50 «Легенди карного
12.45, 15.45 Факти. День
ДРАКОНА» (16+)
розшуку»
14.50, 16.15, 22.35 Т/с «Розтин 10.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (16+)
14.35 «Вартість життя»
покаже-2» (16+)
12.10 «Загублений світ»
16.50 «Легенди бандитської
17.05 Х/ф «ПАСАЖИР 57»
18.00 «Секретні матеріали»
Одеси»
(16+)
18.15 «Спецкор»
18.20, 04.05 «Правда життя»
23.00 Х/ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
18.45, 21.00 Факти. Вечір
18.50 «Джедаі»
ЗАХИСТ»
19.25 Т/с «Карпатський
20.15 Антизомбі
00.45 «Склад злочину»
рейнджер» (16+)
23.30 Х/ф «СУДНА НІЧ-3»
01.30, 03.35 «Речовий доказ»
20.20, 21.15 Т/с «Ментівські
(18+)

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»
12.50 Т/с «Папік» (12+)
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.15 «Ліпсінк батл»
22.00 «Жіночий квартал 2021»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 Д/п «Планета Земля»
07:05 «Слово Предстоятеля»
07:15, 04:50 Х/ф «ВИСОКИЙ
БЛОНДИН У ЧОРНОМУ
ЧЕРЕВИКУ»
09:00 «Готуємо разом.
Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 Х/ф «КОЛИ Я СТАНУ
ВЕЛЕТНЕМ»
12:50 Х/ф «ПРИГОДИ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА. СКАРБИ

АГРИ»
15:50 Т/с «Слідчий Горчакова»
20:00, 04:15 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
22:10 Т/с «Кров не вода»
01:45 Х/ф «ПОЛІТ ФАНТАЗІЇ»

УКРАЇНА
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
07.25 Реальна містика
08.55, 23.15 Х/ф «КОЛИ МЕНЕ
ПОЛЮБИШ ТИ» (12+)
11.00 Т/с «Утікачка» (12+)
14.50, 15.20 Т/с «Утікачка 2»
(12+)
20.00 Головна тема
21.00 Шоу «Маска»

СТБ
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06.20, 10.50 Т/с «Вірина
Любов» (12+)
07.55 «Неймовірна правда про
зірок»
17.00 «Хата на тата (сезон 10)»
(12+)
19.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
22.20 «Dizel Night» (12+)

ICTV
05.30 Скарб нації
05.40 Еврика!
05.50 Факти
06.15 Т/с «Марк + Наталка»
(16+)
08.10, 09.45, 10.55 Скетч-шоу
«На трьох» (16+)
09.05, 10.15 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
11.30, 13.00 Т/с «Таємні двері»
(16+)
12.45 Факти. День
13.35 Т/с «Пес» (16+)
16.45 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»
(16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
21.25 Х/ф «ХИЖАКИ» (16+)
23.25 Х/ф «ЩОСЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 Вар’яти (12+)
08.30, 10.00 Kids’ Time

1+1
06.05 «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»
14.30, 20.15 «Ліга сміху 2021»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
22.20 «Ліпсінк батл»

ІНТЕР
05:25, 22:50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО НА БОРТ»
14:30, 15:25, 00:30 «Речдок»
16:25 «Речдок. Особливий
випадок»
18:00 Ток-шоу «Стосується
кожного»
20:00 «Подробиці»

21:00 Х/ф «21 МІСТ»
02:15 «Жди мене. Україна»
03:25 Мультфільм
03:55 «Орел і Решка. Дива світу»
04:45 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.50 Т/с «Пробудження
кохання» (12+)
14.45, 15.30 Т/с «Королева
доріг» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
06.55, 19.00, 22.50 «Холостяк»
(12+)
11.50 «Як вийти заміж» (16+)
12.55, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
23.50 «Про що мовчать жінки»
(16+)

15.20 Де логіка? (12+)
16.20 Х/ф «13 РАЙОН» (16+)
18.00 Х/ф «13 РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 3:
ВИМИРАННЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 4:
ПОТОЙБІЧНЕ ЖИТТЯ»
(18+)
23.50 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 5:
ВІДПЛАТА» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:50,
01:40 Правда життя 10:00,
00:30 Речовий доказ 11:10
Секретні території 12:10 Зона
будівництва 13:10 Україна:
забута історія 14:10 Дика
природа Японіі 15:10, 19:50
Фантастичні історії 16:10, 21:45
НАСА: нез’ясоване 17:05, 20:50
Шукачі неприємностей 18:00
Мисливці за торнадо 19:00
Місця сили 22:30 Дика Бразилія
23:30 Інженерні ідеї 02:45
Прихована реальність 04:50
Гордість України

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
ICTV
08.30 «Навколо М»
05.35 Громадянська оборона
10.15 Х/ф «ОСОБЛИВО
06.30 Ранок у великому місті
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
08.45 Факти. Ранок
12.00 «Орел і Решка. На краю
09.15, 19.20 Надзвичайні новини
світу»
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
13.00 «Орел і Решка. Навколо
11.25 Т/с «Вижити за будь-яку
світу»
ціну-2»
17.50 Х/ф «ОРБІТА 9» (12+)
12.45, 15.45 Факти. День
19.35 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
13.15, 16.15, 23.50 Скетч-шоу
(16+)
«На трьох» (16+)
21.10 «Орел і Решка.
16.20 Х/ф «ОБЛАДУНКИ БОГАПерезавантаження»
3: МІСІЯ «ЗОДІАК»
(16+)
2+2
18.45 Факти. Вечір
06.00 Т/с «Ласко» (16+)
22.45 Скетч-шоу «На трьох-9»
07.55 Х/ф «ОБЛОГА» (16+)
(16+)
10.05 Х/ф «ВЦІЛІЛА» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ 11.55 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
06.00, 07.30 Kids’ Time
18.15 «Спецкор»
06.05 М/с «Том і Джеррі»
18.50 «Джедаі»
07.35 Орел і Решка
19.25 Х/ф «ОБІТНИЦЯ
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
МОВЧАННЯ» (16+)
11.20 Від пацанки до панянки
21.10 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»
13.20 Вар’яти (12+)

(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Фінляндія - Боснія і
Герцеговина. Відбір до ЧС- 2022
07.45 Огляд 2-го ігрового дня.
Відбір до ЧС- 2022 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20 Ізраїль
- Данія. Відбір до ЧС- 2022 12.05,
23.45 Німеччина - Ісландія. Відбір
до ЧС- 2022 13.50 Іспанія Греція. Відбір до ЧС- 2022 16.00
Шотландія - Австрія. Відбір до
ЧС- 2022 17.50 Відбір до ЧС2022 Огляд туру. Прем’єра 18.45
Франція - Україна. Відбір до
ЧС- 2022 20.35 Топ-матч 20.40
Туреччина - Нідерланди. Відбір
до ЧС- 2022 22.50 Відбір до ЧС2022 Огляд туру

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 09.15, 10.15, 20.15
Одного разу під Полтавою
08.45, 00.25 Сімейка У
09.45, 00.55 Казки У
10.45, 18.15 Т/с «Батько
рулить 4»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «УПРАВЛІННЯ
ГНІВОМ» (16+)
23.25 Країна У
02.10 Рятівники
03.10 Теорія зради
03.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop»
06.00, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.55, 17.15, 02.40 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.10
«Свідок»
09.00 Х/ф «СИЦИЛІЙСЬКИЙ
ЗАХИСТ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35, 04.00 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємниці світу»
22.50 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» (16+)
00.40 «Склад злочину»
03.00 «Речовий доказ»
04.30 «Легенди бандитського
Києва»

НЕДІЛЯ, 28 БЕРЕЗНЯ

СУБОТА, 27 БЕРЕЗНЯ
06:00, 06:00, 04:00 Енеїда
07:00, 08:00, 09:00, 21:00,
00:00, 05:35 Новини 07:10 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:40
М/ф «Як козаки у футбол грали»
08:05 Д/ц «Тваринна зброя»
09:05 Відтінки України 09:35
#ВУКРАЇНІ 10:00 Спецпроєкт
«Зупини мене, якщо зможеш»
11:00 Х/ф «ДОДОМУ» 12:40
Дитинчата панди 13:40
Неймовірний світ цуценят. 1
сезон 14:25 Телепродаж 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05 Т/с
«Любов під час війни» 17:40
Полювання (Природнича
історія) 18:40 Міста та містечка
18:55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2021
Угорщина-Румунія 21:20 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:55
UEFA U21 Чемпіонат Європи
з футболу 2021 Іспанія-Італія
00:20 Д/ф «Крим, як це було»
02:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 05:00
Бюджетники

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 04:40 Енеїда
06:30 М/ф «Черевички» 06:40
М/ф «Чарівні окуляри» 06:50
М/ф «Нікудишко» 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:55, 02:05, 05:10 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,
02:40, 05:45 Спорт 15:20 Країна
пісень 15:55 Т/с «Любов під час
війни» 17:25 Перша шпальта
18:55 Д/с «Дика прогулянка»
19:55 Д/ц «Світ дикої природи»
21:55, 02:50, 05:55 Спорт.
Аспект 22:00 Х/ф «ДОДОМУ»
00:30 Д/ц «Супер - чуття» 01:00
Схеми. Корупція в деталях
01:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 02:55
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік»

08.35 М/ф «Зачарований
принц»
10.05 Орел і Решка. Ювілейний
сезон
11.00 Орел і Решка. Дива світу
12.10 У кого більше? (12+)
14.20 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
16.20 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
(12+)
18.20 Х/ф «РЕАЛЬНА СТАЛЬ»
(16+)
21.00 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА:
ФІНАЛЬНА БИТВА»
(16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ»

МЕГА
06:00 Випадковий свідок
07:25, 01:00 Містична Україна
08:15, 19:10 У пошуках істини
10:05 Речовий доказ 11:15
Секретні території 12:15
Вирішальні битви 2 світової
14:15, 21:00 Зона будівництва
16:15 Дика Бразилія 18:15
Брама часу 00:00 Фантастичні
історії

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
10.20 Х/ф «ОРБІТА 9» (12+)
12.10 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
(16+)
13.50 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

Відбір до ЧС- 2022 09.30, 21.05
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 Франція - Україна.
Відбір до ЧС- 2022 12.05
Туреччина - Нідерланди. Відбір
до ЧС- 2022 13.50 Шотландія
- Австрія. Відбір до ЧС- 2022
16.00 Відбір до ЧС- 2022 Огляд
туру 16.55 Іспанія - Греція.
Відбір до ЧС- 2022 18.50 LIVE.
Хорватія - Кіпр. Відбір до ЧС2022 г. 20.55 Топ-матч 21.35
LIVE. Чехія - Бельгія. Відбір до
ЧС- 2022 23.40 Нідерланди Латвія. Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 М/ф «Маленький великий
герой»
11.05 М/ф «Ретчет і Кланк:
Галактичні рейнджери»
12.50 Х/ф «ПРЕКРАСНІ
СТВОРІННЯ» (16+)
15.15 Х/ф «МІЖ НЕБОМ ТА
ЗЕМЛЕЮ» (16+)
17.00 Х/ф «СВЯТИЙ ВІНСЕНТ»
(16+)
19.00 Одного разу під
Полтавою
23.00 Ігри Приколів
00.00 Сімейка У
01.00 Панянка-селянка
02.55 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН

06.10 Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК»
13.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
2+2
14.15 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
06.00 «Шалені перегони 2018» 16.05 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
18.05 «Круті 90-ті»
07.30 «Джедаі 2019»
07.50 «Джедаі 2020»
19.00, 02.35 «Свідок»
08.50 «Загублений світ»
19.30 Х/ф «У БІЙ ІДУТЬ ЛИШЕ
13.50 Х/ф «ЛЮДИНА
«СТАРИКИ»
ЛИСТОПАДА» (16+)
21.15 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
15.55 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
(16+)
«НОЇВ КОВЧЕГ» (16+) 23.20 Х/ф «СТРАХОВИК»
18.40 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
(16+)
(16+)
01.25 «Хвороби-вбивці»
22.00 Х/ф «ХИЖАК» (18+)
02.05 «Випадковий свідок»
02.25 «Речовий доказ»
ФУТБОЛ-1
02.55 «Правда життя»
04.25 «Легенди бандитського
06.00 Португалія Азербайджан. Відбір до ЧС- 2022 Києва»
04.50 «Top Shop»
07.45 Болгарія - Швейцарія.

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00, 03:55 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00, 00:00, 02:05,
03:30, 05:35 Новини 07:10 М/ф
«Уроки тітоньки Сови» 07:40
М/ф «Як козаки куліш варили»
07:50 М/ф «Як козаки сіль
купували» 08:20, 18:00 Д/ц «Дикі
тварини» 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30
Неймовірний світ цуценят. 1
сезон 14:25 Телепродаж 14:55
Країна пісень 15:55 UEFA U21
Чемпіонат Європи з футболу
2021 Ісландія-Данія 18:40 Міста
та містечка 18:55 UEFA U21
Чемпіонат Європи з футболу
2021 Хорватія-Швейцарія
21:20 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 21:55
UEFA U21 Чемпіонат Європи з
футболу 2021 Португалія-Англія
00:20 Д/ф «Северин Наливайко.
Остання битва!» 02:25 #ВУКРАЇНІ
03:00 Бюджетники

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

ІНТЕР
06:25 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ВИСОКОГО БЛОНДИНА»
08:00 «Удачный проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00 «Інше життя»
12:50 «Речдок. Випереджаючи
час»
17:20 Т/с «Проєкт «Синя книга»
20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ПРИГОДИ

ШЕРЛОКА ХОЛМСА ТА
ДОКТОРА ВАТСОНА. СКАРБИ
АГРИ»
01:00 «Речдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
08.50 Т/с «Сашка» (12+)
12.45 Т/с «Ласкаво просимо на
Канари» (12+)
16.40, 20.00 Т/с «Скажи мені
правду» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21.35 Футбол. Ліга Націй УЄФА
Україна - Фінляндія
23.50 Т/с «Кришталева мрія»
(12+)

СТБ
06.40 Х/ф «ПОКРОВСЬКІ
ВОРОТА»
09.30 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
12.50 «Хата на тата (сезон 10)»
(12+)
15.05 «СуперМама»
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.15 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.40 Більше ніж правда
06.35 Антизомбі
07.30 Секретний фронт
08.25 Громадянська оборона
09.20 Т/с «Розтин покаже-2»
(16+)
12.00, 13.00 Х/ф
«ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»
(16+)
12.45 Факти. День
14.20 Х/ф «ОБЛАДУНКИ БОГА3: МІСІЯ «ЗОДІАК»
(16+)
16.40 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ ДО
МОГИЛИ» (16+)
23.20 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06.00 Вар’яти (12+)
07.30, 09.20 Kids’ Time
07.35 М/ф «Зачарований принц»
09.25 М/ф «Бі Муві: Медова
змова»
11.00 Х/ф «НЕБЕСНІ ГІНЦІ»
13.00 Х/ф «АВТОМОНСТРИ»
(12+)
15.00 Х/ф «13 РАЙОН: ЦЕГЛЯНІ
ОСОБНЯКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ХЕНКОК» (16+)
18.50 Х/ф «МОГУТНІ
РЕЙНДЖЕРИ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСЬКИЙ
РУБІЖ» (16+)
23.40 Improv Live Show (12+)

06.00 Франція - Україна. Відбір до
ЧС- 2022 07.45, 14.30 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС- 2022
10.00, 15.30, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 10.50 Хорватія - Кіпр.
Відбір до ЧС- 2022 12.40 Чехія Бельгія. Відбір до ЧС- 2022 15.50
LIVE. Казахстан - Франція. Відбір
до ЧС- 2022 17.55 «Відбір до
ЧС-2022. Матч-центр» 18.50 LIVE.
Грузія - Іспанія. Відбір до ЧС- 2022
20.55, 23.40 «Великий футбол»
21.35 LIVE. Україна - Фінляндія.
Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.50 Х/ф «МАРМАДЮК»
06:00 Випадковий свідок 07:25, 12.35 Х/ф «УПРАВЛІННЯ
01:00 Містична Україна 08:15,
ГНІВОМ» (16+)
19:10 У пошуках істини 10:05
14.45 Х/ф «ТАК, МОЖЛИВО»
Речовий доказ 11:15 Секретні
(16+)
території 12:15 Вирішальні битви 17.00 Х/ф «ДВОЄ: Я ТА МОЯ
2 світової 14:15, 21:00 Зона
ТІНЬ»
будівництва 16:15 Дика Бразилія 19.00 Одного разу під Полтавою
17:15 Дика Індія 18:15 Брама
22.30 Х/ф «НЯНЬ» (16+)
00.10 Панянка-селянка
часу 00:00 Фантастичні історії
02.25 Т/с «Хамелеон» (16+)
01:50 Війна всередині нас
03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

МЕГА

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Дай лапу»
09.10 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНА» (16+)
11.00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
12.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження.
Америка»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.30 «Джедаі 2019»
10.25 «Загублений світ»
14.15 Т/с «Перевізник» (16+)
18.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
20.15 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
АНГЕЛ»
22.45 Х/ф «ФАР КРАЙ» (18+)

НТН
05.20 Х/ф «ЖІНОЧІ РАДОЩІ
ТА ПЕЧАЛІ»
07.00 «Слово Предстоятеля»
07.05 «Будьте здоровi»
07.50 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.00 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
10.55 Х/ф «КОДЕКС ЗЛОДІЯ»
(16+)
12.55 Х/ф «СКАРБИ
СТАРОДАВНЬОГО ХРАМУ»
15.25 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
ПЛАВАННЯ»
17.15 Х/ф «У БІЙ ІДУТЬ ЛИШЕ
«СТАРИКИ»
19.00 Х/ф «СЕРЖАНТ МІЛІЦІЇ»
(16+)
22.50 Х/ф «КРИВАВА ПОМСТА»
(18+)
00.55 Х/ф «СТРАХОВИК» (16+)
02.50 «Речовий доказ»

n Спробуйте і ви

РЕПЕЛЕНТИ
ДОПОМОЖУТЬ
БОРОТИСЯ
ІЗ ГРИЗУНАМИ
n Добрий хазяїн

Фото із сімейного архіву ДЕМЧУКІВ.

Ці речовини мають неприємний
запах і відлякують шкідників від
плодових дерев
Найпоширеніші такі рецепти репелентів:
1. До 20-відсоткового розчину вапна (2 кг на 10 л води) додають свинячу
жовч.
2.На 750 г крові тварин додають
500 г гашеного вапна і 200 мг нафталіну.
3. Беруть по 1 кг глини й коров’яку,
змішують і додають 1 столову ложку
карбонової кислоти.
4. Готують суміш коров’яку і крові
тварин у рівних частинах.
5. Коров’як замішують зі свіжогашеним вапном у пропорції 10:1 і доводять суміш до сметаноподібної консистенції, розводячи водою.
Репеленти використовують для обмазування штамбів при явній загрозі
пошкодження їх гризунами. Спочатку
варто перевірити дію сумішей на окремих деревах кожного сорту. При їх виготовленні не допускається використання
риб’ячого жиру, олії, оліфи, солідолу та
інших жирних субстанцій. n

Подвір’я щасливого дитинства й сім’я Павла Демчука із його мамою Лідією.

n Треба знати

Майстер дитячих мрій
Гойдалки, каруселі, хатки, пісочниці, атракціони, гірки, стільчики,
лавки та столики спорудив у власному дворі житель села
Гораймівка Колківської ТГ, що в Луцькому районі, Павло Демчук
Юлія МУЗИКА

обачивши, скільки радості дарує його малечі облаштована
ще років п’ять тому на подвір’ї
ігрова зона, Павло Демчук взявся за
втілення усіх їхніх мрій і змайстрував майданчик, де кожному із його
восьми дітей знайдеться розвага до
смаку.
— Насправді, це не так уже й важко. Якщо будеш мати бажання й прикладеш свої старання — все можна
зробити, — зауважує чоловік, якому
для облаштування майданчика згодилось насамперед вміння із виготовлення столярних виробів та праці
з металом.
— Йому вся робота вдається — і в
домі, й у полі, й на обійсті. Коли будувалися, він сам проєктував, планував,
— розповідає його дружина Алла й
додає, що зазвичай її чоловік робить
усе своїми руками, а коли вони зводили будинок та сарай, то було кого
й покликати на допомогу, бо в них велика й дружна родина.
— Якщо мені хтось каже, що не
має грошей на те, щоб щось змай-

П

струвати дітям для відпочинку, завжди повторюю — можна взяти чотири
шини, три вертикально закопати, а
четверту зверху прилаштувати і вже
матимете оригінальний столик зі
стільчиками для розваг, — ділиться
пан Павло, який, підключивши фантазію, майже все виготовив із підручних матеріалів, приміром, круглу карусельку змайстрував із розрізаного
навпіл колеса від КамАЗа.

« Премудростям
столярування, зварювання,
будівельних та ремонтних
робіт Павло ніде не навчався,
перейняв їх у своїх старших
братів або ж у інших
майстрів.

»

Як розповідає господар, премудростям столярування, зварювання,
будівельних та ремонтних робіт він
ніде не навчався, перейняв їх у своїх
старших братів або ж у інших майстрів.
— Ще коли був холостяком, про-

сив у Бога, аби послав мені хорошу
сім’ю й діток. І нині щасливий, що
маю кохану дружину й семеро синів та донечку Вірсавію, — ділиться
чоловік, додаючи, що діти для нього
— найбільша радість, і він повсякчас
намагається дякувати за них Господу
й не ремствувати, коли доводиться
долати якісь життєві труднощі.
— Наші діти — то наш клопіт, — зауважує пані Алла, — та добре, що моя
мама живе через дорогу. Вона у нас
як «швидка допомога». Чоловік зайнявся підприємництвом — продає
будматеріали й часто відлучається із
дому, а часом і мені кудись терміново треба, тож тоді діти лишаються із
бабусею.
До речі, на минулий день народження пан Павло подарував дружині
змайстровану для неї гойдалку, вже
четверту в дворі. На ній найбільше й
подобається жінці відпочивати, а що
вона широка, то гойдаються разом із
нею й діти.
— Найохочіше всі граються в пісочниці. Тільки завеземо пісок, як
його вже й нема — порозвозили машинками на «будівництво». Та нічого,
ще привеземо. Головне, що рухаються всі, бігають, граються, сміються,
— усміхається мама рухливого багатодітного сімейства, до якого часто
долучаються ще й сусідські діти.
— Коли вже Бог послав нам вісьмох діток, то він знає, що ми із цим
справимось, — каже пан Павло, який
сам виховувався у Матейках в багатодітній сім’ї, де ще зростало його
п’ятнадцять братів та сестер. n

Минулого року в Україну завезли екзотичних фруктів та горіхів на 795 мільйонів доларів.
Найбільше їх закупили в Туреччині, Еквадорі, Греції, Коста-Ріці, Іспанії та Єгипті. Близько 60 відсотків становили банани та цитрусові.

Фото agro-market.net.

Вухані навесні часто пошкоджують
плодові саджанці.

ПОГРИЗЕНЕ ЗАЙЦЯМИ
ДЕРЕВО МОЖНА
ВІДНОВИТИ
Якщо замість саджанця застали
лише пеньок, не поспішайте його
корчувати
ерш за все знайдіть місце щеплення і визначте, чи залишилися неушкодженими бруньки
на щепленій частині. Чим їх більше, тим
вищі шанси зберегти дерево. Відтак
замажте садовим варом рану. Щойно
з бруньок почнуть відростати пагони,
виберіть найсильніший і надайте йому
вертикального положення, підв’яжіть до
верхньої частини зіпсованого стовбура.
Решту видаліть, щоб усі поживні речовини дісталися залишеному пагону.
Можете для підстраховки вибрати
два найміцніші відростки (раптом один
відламаєте). Пізніше слабший відріжете.
Наступного року навесні видаліть
непотрібну частину стовбура, яка розташована вище залишеного пагона.
Таким чином за сезон матимете міцне
однорічне дерево. n

П

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

Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (мулатка, башкірка,
благоварка, голубий фаворит, мускусна, чері веллі, пекінка);
 гусенята (легард та велика
сіра);
Концентрат БМВД
індичата (бройлерні БІГ6).
27,96 грн
Також реалізуємо для всіх видів
Комбікорм
тварин та птиці готові корми (ком15,99 грн
бікорми), 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).

n На часі

ЧЕРЕМША ПРИЖИВЕТЬСЯ НА ГОРОДІ
Ця рослина (на фото), яку ще
називають цибуля ведмежа,
заполоняє ринки міст навесні. Адже
після зими так хочеться зелені
ь на салат
і черемшу охоче купують
а це не просто смачний
й продукт, а й рідкісна рослина.
лина.
Аби совість не мучила,, що
нищимо природу, можна спроробувати виростити її вдома.
Вона легко приживається, якщо
їй створити умови, подібні до
о при-

Т

родних. А полюбляє черемша тінисті ліси,
листяні й змішані, заповнює яри, утворюючи
густі зарослі разом із папороттю та осокою.
Рослина потребує пухкого, добре
угноєного
ґрунту, легкого затінку
угноє
та достатнього
зволоження.
д
Цибулини, зібрані до цвітіння у лісі, пересаджують на город.
Протягом
літа виполюють бур’яПро
ни, підтримують належну вологість землі. Зібране восени насіння
можна висіяти навесні і вирощувати
так само, як ріпчасту цибулю. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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SUDOKU

n Спробуйте — не пошкодуєте!

Із добрим салатом навіть пісна каша
смакуватиме!
Весна — період, коли наш організм особливо потребує вітамінів.
Щоб забезпечити достатню кількість їх у своєму раціоні, зовсім
не обов’язково бігти в аптеку — налягайте на овочі! Морква, буряк,
капуста, редька, цибуля — цілком доступні, а варіативність їхнього
поєднання допоможе урізноманітнити меню
«ПІКОВА ДАМА»

Завдяки пікантному
поєднанню буряка
з яблуками,
чорносливом, горіхами
та часником страва має
особливий смак. Салат
можна заправляти
на власний смак олією
(найкраще оливковою),
сметаною, майонезом,
йогуртом з гірчицею

мона, 50 мл оливкової олії,
пучок зелені, сіль до смаку.

Фото із сайту food.obozrevatel.com.

Інгредієнти: 1 варений
буряк, 35 г волоських горіхів,
35 г чорносливу, 1 солоний
огірок, 1 яблуко, 80 мл майонезу, 2 зубці часнику.

Фото із сайту otozh.com.ua.

Приготування. Огірок
дрібно наріжте. Чорнослив
залийте кип’ятком на 10 хвилин, потім вийміть з води,
обсушіть, видаліть кісточки
і нашаткуйте соломкою. Очищені яблуко та буряк натріть
на крупній тертці. Пропустіть
часник через прес. Горіхи
злегка підсушіть у духовці і подрібніть блендером.
У мисці змішайте всі інгредієнти і заправте сметаною
(можна замінити на майонез
або оливкову олію). Викладіть
у салатник, зверху посипте
подрібненими горіхами.
«ДО ПОСТУ»

Приготування. Замочити
квасолю у воді, додати дрібку
солі і залишити на ніч. Потому
промити і зварити до готовності. Моркву почистити і натерти на «корейській» тертці.
Цибулю нарізати тоненькими півкільцями. Помити й
обсушити кріп, максимально
дрібненько посікти. До речі,
можна брати будь-яку зелень (наприклад, петрушку,
кінзу). Змішати в мисці всі інгредієнти, заправити салат:
посолити до смаку й полити
лимонним соком та олією.
«ПІДВЕЧІРОК»

Простий,
низькокалорійний,
корисний, оригінальний,
пісний — одним словом,
ідеальний салат. Яблуко
гармонійно доповнює
смак буряка, а хрін
додає легкої пікантності
Інгредієнти: 2 середні
буряки, 1 яблуко, 1 ч. л. тертого хрону, гарбузове насіння — за смаком, 0,5 ст. л.
лимонного соку, 1–2 ст. л. соняшникової олії, кілька гілочок петрушки, сіль, перець —
за смаком.

Салат легкий
та швидкий
у приготуванні, але
за умови, якщо ви
попередньо зварили
квасолю
Інгредієнти: 300 г червоної квасолі (та й біла згодиться), 2 середні морквини,
1 невелика цибулина, пів ли-

:)) Анекдоти
:)):)):))
Фінансове становище чоловіка
легко визначити за тим, викидає він
діряві шкарпетки чи зашиває.
:)):)):))
Молодість — це коли можеш задерти ногу на раковину, щоб її помити.

Фото із сайту kolizhanka.com.ua.

:)):)):))
Кактус збирає негативну енергію.
Особливо тоді, коли ти на нього несподівано сядеш…
:)):)):))
— Лікарю, я через вас застудилася!
— Як же через мене?
— Ви заборонили мені їсти на ніч!
Я відкрила холодильник і до ранку дивилася на курку… ось мене і протягнуло!!!
Тижневик «Газета Волинь».
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центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
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Приготування. Буряки
загорніть у фольгу і запечіть
у духовці при 180 °C близько
години. Охолодіть. Наріжте
їх та яблуко слайсами (тоненькими скибочками), полийте лимонним соком, заправте салат хроном, добре
змащуючи кожен шматочок
буряка і яблука. Посоліть,
поперчіть, посмачіть олією,
посипте гарбузовим насінням і подрібненою петрушкою.

23

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

8
9
6
5
2
7
1
3
4

1
7
4
6
9
3
5
8
2

5
6
1
2
3
4
7
9
8

9
3
7
8
1
6
4
2
5

4
8
2
7
5
9
3
6
1

2
5
9
3
8
1
6
4
7

6
1
3
4
7
2
8
5
9

7
4
8
9
6
5
2
1
3

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
Й
ОПУБЛІКОВАНИЙ
11 березня

Кросворд

САЛАТ ІЗ РЕДЬКОЮ

Універсальна закуска
з трьох продуктів
і простої заправки.
Можна використати
будь-який сорт
редьки, та й капуста
теж не обов’язково
має бути білоголова —
пекінка стане хорошою
заміною. Заправка —
майонез із зеленню або
олія зі спеціями — вибір
за вами
Інгредієнти: 1 маленька капустина білоголова,
1–2 редьки, 2 морквини, зерна коріандру, олія, сіль.
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Фото із сайту uk.n-life.org.

Приготування. Нашаткувати капусту, присолити
і відтиснути руками, щоб
вона стала м’якшою. Редьку
почистити, натерти на тертці, залити крижаною (!) водою, щоб вийшла гіркота,
через пів години відкинути
на друшляк. Моркву також
потерти, змішати всі компоненти. Присипати зернами
коріандру, досолити за потреби. Посмачити олією і вимішати.
:)):)):))
— Якого біса ти знову приперся
о п’ятiй ранку п’яний?
— А що таке? Я не маю права
поснідати в колі сім’ї?
:)):)):))
Дружина заявляє чоловікові:
— Я подаю на розлучення. Машини ділимо навпіл: мені «Лексус», тобі
пральну.

По горизонталі: 5. Нижче військове звання унтерофіцерського
складу в збройних силах німецькомовних країн. 8. Буддистський храм.
9. Дуже віддалене небесне тіло, що відзначається великою кількістю
випромінюваної енергії. 10. Великий водний простір. 15. Те саме, що
й кухоль. 17. Крилатий постачальник дітей. 18. Поверхня землі без гір і
пагорбів. 19. Отруйна австралійська змія. 20. Напівдорогоцінний камінь,
що високо цінується в ювелірній справі. 21. Верхній шар кори берези.
22. Річка в Анголі; впадає в Атлантичний океан. 23. Зовнішня форма
поведінки; звичка. 27. Кошик для грибів. 29. Повністю заповнений глядачами театр. 30. Місце впадання річки в море. 31. Інфекційне захворювання, характерною рисою якого є поява на шкірі чиряків.
По вертикалі: 1. Деталь ткацького верстата. 2. Оповідання Марка
Вовчка. 3. Шийна прикраса з бісеру у вигляді вузької стрічки. 4. Одиниця мови. 6. Процес цілеспрямованої роботи над розвитком і самовдосконаленням людини від підліткового віку до зрілості. 7. Хвороба
очей. 11. Місяць року. 12. Цей музичний інструмент згадують, коли
байдуже. 13. Річка і штат у США. 14. Дорожній просвіт автомобіля.
16. Український літак-гігант. 24. Царський головний убір. 25. Символ
гетьманської влади; держак із золотою кулею, до якої підвішено кінське волосся. 26. Столиця Афганістану. 28. Копчений свинячий бочок.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.

ВІДПОВІДІ НА ЧАЙНВОРД ЗА 11 БЕРЕЗНЯ:
1-2. Веснонька. 2-3. Архімед. 3-4. Доля. 4-5. Явір. 5-6.
Руслана. 6-7. Афродіта. 7-8. Аполлон. 8-9. «Наймичка». 9-10.
Аксаков. 10-11. Візантія. 11-12. Яків. 12-13. Віночок. 13-14.
Козак. 14-15. Калина. 15-16. Агау. 16-17. Україна. 17-18.
Арал. 18-19. Ладо. 19-20. Оазис. 20-21. Сошенко. 21-22.
Оксана. 22-23. Алла.
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n Ти диви!

Двійник Тараса Шевченка
живе у Камені-Каширському
дей спрямовані на твою
персону. Втім, це швидше
своєрідний перфоманс на
публіку, без жодної користі в
особистих цілях, — зауважив
двійник Шевченка.
Світлина, на якій у відпо-

Помітну схожість
зі славетним Кобзарем
має Сергій Конончук
(на фото)
Леся МІНІБАЄВА

е в юнацькі роки чоловік, дивлячись у
дзеркало, помічав
риси, що поєднували його з
поетом. Подібність із знаменитістю, переконаний Сергій
Вікторович, додає слави та
привертає увагу оточуючих.
— Ти стаєш помітнішим
серед натовпу, погляди лю-

Щ

Ірина, розставивши хіба певні світлові ефекти.
У 2011 році Сергій Конончук брав участь у Всеукраїнському конкурсі двійників
Шевченка. У ту пору йому
виповнилося 47 — якраз у

році Сергій Конончук брав участь
« Уу 2011
Всеукраїнському конкурсі двійників Шевченка.
відному образі постав наш
земляк, за словами пана
Сергія, — без жодних фільтрів та фотошопу. Її свого
часу зробила старша донька

www.volyn.com.ua

Фото Ірини КОНОНЧУК.
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»

такому віці покинув світ великий син українського народу. Втім, перемогу тоді
здобув представник із Чернігівщини. n
Справді – як близнюки!

n Стоп–кадр

Учасник «МастерШеф» із Локачів:
«Мені не потрібен «телевізор»,
мені потрібна кухня»

«Праска музикальна, пральня у плиті,
бо в мого коханого руки золоті!»

Фото телеканалу СТБ.

34-річний Володимир
Юрин нещодавно
залишив відоме
телевізійне шоу.
Чоловік отримав
безліч повідомлень
зі словами підтримки
від шанувальників,
його навіть почали
впізнавати на вулицях.
Та кулінар каже, що від
публічності ніяковіє,
а вихід із проєкту
сприймає як можливість
присвятити більше часу
власній справі

Фото із сайту pixabay.com.

в одному —
« Два
дуже зручно:
Тут білизна —
там капуста!

Н

Волинянин покинув проєкт першим із двадцяти кулінарів.

чив жодного його випуску,
тож, коли пройшов перший
кастинг, на відміну від інших
учасників, від щастя не шаленів.
— Я не шукав проєкт, він
сам мене знайшов. В іншому
випадку я б і не намагався
туди потрапити, бо кулінарію
хоча й люблю, але не фанатично, — ділиться чоловік.
Останнім наїдком, який
Володимир приготував на телевізійній кухні, стала шоколадна цукерка. За словами

ким, — розповідає Володимир.
За його словами, після виходу з проєкту відчув
полегшення, бо для інших
конкурсантів участь в шоу є
більш важливою: «хтось про
це давно мріяв, хтось прийшов за рекламою, а хтось
просто радіє, бо потрапив
на телебачення».
— Не хочу нікого образити, учасники «МастерШеф» — справжні професіонали, але я думаю, що

не шукав проєкт, він сам мене знайшов. В іншому
« Явипадку
я б і не намагався туди потрапити,
бо кулінарію хоча й люблю, але не фанатично.
»
суддів, страва вийшла хороша, але не найкраща. Сам же
волинянин каже, що помилку
допустив, коли прислухався
до порад учасників, а не до
себе.
— Це було дуже смачно,
а от консистенція підвела…
Я впевнений, що увійшов би
до десятки, якби не ця ситуація, навіть не сумніваюся в цьому. Тим більше, що
кастинг, як на мене, був лег-

це шоу для домогосподарок,
щось на зразок «пиріжки
люблю пекти». Його можна
порівняти з бразильськими
серіалами, там навіть є латино-американець. До того
ж нам сказали завести інстаграм-сторінку, бо ми тепер
публічні, але я не розумію,
як цим може займатися доросла людина… Мені не потрібен «телевізор», мені потрібна кухня. n

»

ПІДСУМКИ «СТОПКАДРУ» № 2 (2021):
ІІІ місце
(50 гривень призових):
І перу, і варю,
що завгодно вам зроблю.
Два в одному — дуже зручно:
Тут білизна — там капуста!
(Марія ПІНКЕВИЧ,
смт Ратне).

ІІ місце
(75 гривень призових):
Нехай бачить увесь світ,
Що і ми не лохи,
Бо такі машини роблять в нас,
А не десь в Європі!
(Микола БІДНЮК,
с. Запілля
Ковельського району).
ТУР № 3 (2021):

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

Фото із сайту facebook.com.funfromua.

Ірина КРАВЧУК

ині Володимир продовжує працювати
у своїй піцерії, яку відкрив минулої весни в Локачах Володимир-Волинського району. Каже, що на кухні
вже 11 років, та пошуки себе
почалися з далекого від кулінарії фаху — радіомеханіки.
— Коли навчався в коледжі, зрозумів, що за спеціальністю працювати не буду,
якось не зачіпала мене ця
сфера. Тому вже в 19 подався у торгівлю: продавав морозиво. Це була моя перша
робота, на якій швидко зрозумів, що «впарювати» товари — не моє, тому вирішив
втілити дитячу мрію — спробувати лагодити машини, —
розповідає Володимир.
За словами волинянина,
робота в автомобільному
сервісі дуже швидко набридла, тож, зважаючи на те, що
брат працює в кулінарії, вирішив спробувати себе на кухні.
— Мені дуже сподобалося
готувати, особливо — м’ясо.
Тому встиг попрацювати в багатьох українських закладах.
А згодом відкрив свій, — ділиться волинянин.
Запрошення на телевізійне шоу «МастерШеф» стало
для Володимира справжньою несподіванкою. Кухар
каже, що до зйомок не ба-

Географія ваших
нинішніх текстівок до цієї
конкурсної світлини — від
волинського Любомля
до селища Солоне
на Дніпропетровщині.
Але детально з ними
можуть ознайомитися
лише передплатники
нашого місячника «Так
ніхто не кохав», який уже
надійшов у продаж. Тож
запитуйте в листонош
і точках реалізації газет.
Ми ж лише назвемо
переможців конкурсу

Фото volyn.com.ua.

n Як це було

І місце
(125 гривень призових):
Праска музикальна, пральня
у плиті, бо в мого коханого руки
золоті!
(Надія МІЩЕНКО,

смт Солоне
Дніпропетровської
області).

