n Недузі наперекір

У Маневичах пацієнт
із коронавірусом наклав
на себе руки

Фото із фейсбук-сторінки Марії АДАМЧУК-КОРОТИЦЬКОЇ.
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n У номер!

Фото із фейсбук-сторінки Володимира ПАВЛІКА.

Донечка Марії, яка під час першої операції була в маминому лоні,
росте розумницею і красунею.

Носила під серцем
дитину, а в грудях —
злоякісну пухлину
Коли у засновниці фонду «СтопРак» Марії АдамчукКоротицької вдруге діагностували підступне
захворювання, вона розширила діяльність
із запобігання й раннього виявлення онкопатологій
у волинян, створивши Фонд боротьби з раком.
Про цю тендітну і водночас дуже сильну молоду
жінку наша газета розповідала 9 років тому. Тоді
вона, переживши операцію, пройшовши 4 курси
«хімії» і 40 сеансів променевої терапії, взялася
системно допомагати онкохворим дітям. А коли
торік рак вирішив узяти реванш, Марія знову дала
зрозуміти, що вона не зі слабкодухих

Те, що створив митець, опинилося у воді.

Водолаз Сергій Хмара – один із тих, хто прийшов
на допомогу майстрові.

Вандали викинули роботи
скульптора Голованя у Стир

Р

Закінчення на с. 8

Історія порятунку волинянки:
«Із 10 хворих ця нирка підійшла лише мені»
с. 11
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Мене звати Вікторія, мені 72.
З чоловіком все життя працюваали, болячок накопичилося аж заанадто, та щось робимо, як усі. Весь час у русі: город на
5 соток, допомагаємо дітям потроху.
Скаче тиск, аритмія, підвищений цукор, суглоби болять
ть
— але буває гірше. Ось, наприклад, наш сусід: старший
й
всього на 3 роки, а майже не ходить, без допомоги
ніяк. Якось приготувала йому їжу, заходжу до нього,
а він ходить по хаті: «На риболовлю, — каже, — збираюся». Ну, думаю, може вже з головою щось сталося, не надала цьому значення. А через тиждень все
село вийшло дивитися, як він іде по дорозі. А вже з
півроку, як з дому ні ногою! Тут уже я не витримала
і пішла його розпитувати: як? Він вийняв із кишені
вирізану замітку. Замітка про академіка Болотова
і його «Бальзам Болотова». Я, дивлячись на сусіда,
одразу ж зателефонувала і собі замовила.
Бальзам надійшов поштою досить швидко. Через 3
дні прийому помітили легкість у животі, навіть коли
з’їдали зайвого. Випорожнення нормалізувалися,
стала краще спати. Але яким було моє здивування,
коли через 2 місяці вживання я раптом зрозуміла,
що вже давно не вимірювала тиск, бо не турбує! У
нас уже все село п’є Бальзам, і всі ходять задоволені,
ніби друге життя почалася!
НЕ Є ЛІКАРСЬКИМ ЗАСОБОМ
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Миколі Голованю хочеться вірити, що вернісаж, створений
ним за багато літ, потрібний не тільки йому, а й людям.

Е

РЕАЛЬНА ІСТОРІЯ
Фото із сайту volart.com.ua.

«Хотів поставити питання: що
ви бачите на фото? Але поясню
відразу сам. У річці біля берега
сьогодні побачили барельєфи,
виготовлені майстром,
Почесним громадянином
Луцька Миколою Голованем…
Не вкладається у голові — кому
це потрібно нищити створене
митцем, який усе життя
присвятив тому, що радує
око», — повідомив на своїй
фейсбук-сторінці лучанин,
громадський діяч Володимир
Павлік. За інформацію, надану
про недолюдків, які це зробили,
він обіцяє винагороду

Закінчення на с. 12-13
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Доброго дня
вам, люди!

У ніч із 27 на
28 березня о 03:00
стрілки годинників
переводяться на
годину вперед, якщо
Верховна Рада не
внесе зміни.

n Календар
26 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.04, захід — 18.43, тривалість дня — 12.39).
Місяць у Леві, Діві. 13/14 день Місяця.
Іменинники: Олександр, Терентій, Христина, Никифор.
27 БЕРЕЗНЯ

Фото із сайту Волинь-онлайн.

Сонце (схід — 6.01, захід — 18.45, тривалість дня — 12.44).
Місяць у Діві. 14/15 день Місяця.
Іменинники: Ростислав, Михайло, Феодосій, Бенедикт.
28 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.59, захід — 19.47, тривалість дня — 12.48).
Місяць у Діві/Терезах. 15/16 день Місяця.
Іменинники: Агапій, Олександр, Никанор,
Денис.
29 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.57, захід — 19.48, тривалість дня — 12. 51).
Місяць у Терезах. 16/17 день Місяця.
Іменинники: Трохим, Іван, Роман, Юліан,
Павло, Олександр.
На сцені академічний камерний оркестр «Кантабіле», Ім’я нашого земляка поета Ігоря Павлюка
який виконує шедеври світової музики.
знане і в Україні, і в закордонні.

Поезія і пісня на вечір стали молитвою
Минулої суботи напередодні
Всесвітнього дня поезії у
Волинському академічному
обласному театрі ляльок
відбулася традиційна зустріч
учасників міжнародного
проєкту культурнопрофесійних обмінів,
керівник якої — лучанин
Володимир Павлік
Катерина ЗУБЧУК

Гостем волинян був поет Ігор
Павлюк із презентацією своїх
книг, зокрема останньої під назвою
«Спас», у якій зібрана духовна лірика. «Коли поезія стає як молитва, її
слухає Всевишній і вона допома-

гає людям», — зауважив митець.
Він відповідав на запитання зацікавлених присутніх, розкриваючи
своє бачення літератури і того, що
надихає його на творчість.
Вокалістка Галина Конах виконала авторські пісні, що стануть
саундтреком до майбутнього фільму за твором Володимира Павліка
«Гандзя». Перед глядачами виступали юний піаніст Макар Войнаровський, актори театру-студії
«ГаРмИдЕр» із фрагментом еротично-сатиричного твору Костя
Шишка «Епупея», музиканти камерного академічного оркестру
«Кантабіле»…
Упродовж останніх років понад
40 чоловік одержали нагороди

Історія — це не лише
запам’ятовувати факти,
а вчитися думати

міжнародного проєкту культурно-професійних обмінів за причетність до створення позитивного
образу України у світі. Цього разу
було відзначено внесок членів родини Войнаровських у розвиток
музичних традицій Волині. Диплом
для організатора міжнародного
фестивалю «Поліське літо з фольклором» Юрія Войнаровського передали його внуку Макару.
Дипломи також отримали адвокат Євгенія Коваленко, майстер
спорту Василь Вдовенко, громадська діячка Наталія Гуркіна, головний редактор інтернет-видання
«Волинь Online» Мар’яна Метельська, бізнесмен Віктор Білотін, театр-студія «ГаРмИдЕр». n

Війна зберігала
таємницю
77 років

Фото з фейсбук-сторінки Лідії ГОНТАР.

Лідія Гонтар неймовірно
любить працювати із
дітьми, сама себе називає
педагогом-волонтеркою, а
своїх учнів переконує, що
наука про минувшину — це
не трагічно і не сумно

Неподалік села Дольськ на
Турійщині знайшли могилу
солдата Другої світової,
який вважався безвісти
зниклим із 1944-го
Ірина ПАСІЧНИК

Олена МИТРОФАНОВА

Учителька з обласного центру
Волині вже другий рік проводить
заняття у бібліотеці для юнацтва.
Підтягнути знання можуть випускники, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання з
історії України. Увесь необхідний
матеріал пані Лідія згрупувала у
15 занять та займається з учнями раз на тиждень упродовж
години. Далі — робота онлайн,
де педагог постійно на зв’язку
з одинадцятикласниками через
мобільні додатки.
Лідія Гонтар — із родини вчителів, тому викладацька робота,
як то кажуть, у неї в генах. Проєкт
«Щасти на ЗНО», у рамках якого навчалися близько 30 учнів,
діє вже другий рік. «Зазвичай
завдання складені так, що дитина може не знати точно матеріал,
але завдяки логічному мисленню
і обізнаності з інших тем вона зуміє знайти відповідь. Учні, які сумлінно готуються, завжди мають
гарний результат. Мої вихованці
зазвичай отримують 190 балів».

Лучанка безплатно готує школярів
до ЗНО.

Школярі теж у захваті від учительки: мовляв, вона доступно
пояснює інформацію та відкриває цікаві факти, яких не дає підручник. Коли торік уперше шукала приміщення для безплатних
занять, знайшла порозуміння з
керівництвом обласної юнацької бібліотеки. За популярністю
серед предметів на незалежному оцінюванні історія України —
на другому місці у волинян, до
того ж цьогоріч дисципліна залишається напівобов’язковим
предметом для ЗНО. Тож ідея
лучанки-волонтерки може бути
досить актуальною і затребуваною. n

Розкопки проводив пошуковий загін «Відродження» на
чолі з Вадимом Дорофєєнком
та небайдужими волинянами.
Було виявлено останки воїна та
його особисті речі: саперну лопатку, 15 патронів, каску, ложку,
маслянку для змащування зброї
та іменну особисту капсулу. Її
передали до Харкова в науково-дослідний інститут, де провели експертизу тексту. За допомогою електронної архівної
справи вдалося встановити, що
загиблий поблизу Дольська солдат — це Торгашов Олександр
Федорович. Він народився
1913 року в селі Березове Саратовської області. Його дружиною була Торгашова Галина Вікторівна. Призвали воїна у місті
Баку Азербайджанської РСР у
1944 році. У списках значився як
безвісти зниклий 09.06.1944-го.
Відомо, що бійця було представлено до нагородження медаллю «За відвагу», але її він
так і не отримав. Нині ведуться
пошуки рідних Олександра Торгашова. n

30 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.55, захід — 19.50, тривалість дня — 12.55).
Місяць у Терезах/Скорпіоні. 17/18 день Місяця.
Іменинники: Олексій, Макар, Віктор, Павло.
31 БЕРЕЗНЯ

Сонце (схід — 6.53, захід — 19.52, тривалість дня — 12.59).
Місяць у Скорпіоні. 18/19 день Місяця.
Іменинники: Трохим, Кирило, Данило.
1 КВІТНЯ

Сонце (схід — 6.53, захід — 19.53, тривалість дня — 13.00).
Місяць у Скорпіоні/Стрільці. 19 день Місяця.
Іменинники: Дарина, Софія, Іван.

Магнітні бурі у квітні:
2–4 квітня — сильні,
8–12 — середньої інтенсивності,
21 – слабка.

n Погода

Вже грибочки
усміхаються і ясним дням,
і весняному дощику
Гливи знайшов 20 березня на Маневиччині
Юрій Лихач. Неподалік Луцька Віталій
Олійник побачив фламуліну в селі
Боголюби, а Олександр Ісаєв у Жидичині
натрапив на стадіонник звичайний
Трофеї в капелюхах чоловіки підтвердили
світлинами у фейсбуці. І хоч гриби зазвичай
збираємо восени, деякі їх види можуть рости
і навесні за температури 5–10 градусів тепла.
Минулорічні, перемерзлі губи краще обійти —
радять любителі тихого полювання, які вже можуть готувати кошики для нового врожаю.
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя
Климюка, 26 березня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно–західний, 5–10 метрів за секунду. Вночі від мінус 3
до плюс 2 градусів, вдень — 5–10 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 1981 році — плюс 17,
найхолодніше — 1962–го — мінус 17 градусів.
27–го — мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південний, 7–12 метрів за секунду. Вночі очікується від 3 градусів морозу до 2 тепла,
вдень — 8–13 із позначкою «плюс».
28–го — хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вітер північно–західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від 0 до 5 градусів тепла,
вдень — 5–10 вище нуля.
У Рівному 26 березня буде похмуро, без
опадів. Температура повітря від 0 до 6 градусів
тепла. В суботу хмарно, без опадів,
повітря прогріється до 3–9 градусів із позначкою «плюс». 28–го
очікується хмарна погода з
проясненнями, дощ, температура — 4–8 градусів вище нуля.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–38–94
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n Слово до читача

Неймовірний штрих: Лариса
Рожило, працюючи вчителькою у
школі села Скобелка Горохівського
району, змогла написати і
захистити кандидатську дисертацію
у Львівському держуніверситеті.
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n Добра справа
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Фото із сайту eurosolidarity.org.

За словами Порошенка, за кожним благодійним концентратором
закріплений волонтер, який відстежує, щоб апарат
через пошту дійшов до лікарні і був встановлений
у конкретній палаті.

Пане Михайле, Урагане славний, маєте нам ще не раз зіграти
«Ясени» Степана Кривенького. Чуєте?

Про Королеву слова і Героя АТО «Влада безпорадна
у боротьбі
з коронавірусом»
Я ще зі школи чув про необхідні, як хліб, конспекти з її лекцій. Про це не раз говорила
моя вчителька, а її студентка Ганна Чемко (Згоранець). Легенди ж про них пішли в люди
ще в шістдесятих роках минулого століття. І нині, коли мене попросили згадати про
Ларису Павлівну Рожило, якій у січні могло б виповнитись 90 років, залізним аргументом
стала фраза: «Ти ж і твоя дружина ще зберігають її лекції? Бо такі конспекти не палять!»
Але в мене в ту мить постали перед очима… королівські банти на її кофтині чи сукні.
Лариса Рожило. Королева! Володарка не тільки слова, а й стильного одягу. Дівчата–
однокурсниці перешіптувались після її «пар»: «Всі ходять у турецьких кофтинах, а в
Лариси Павлівни — якась особлива кравчиня чи кравець…» Хоч перед випускним усі
дізналися, що цією майстринею одягу була сама Королева, яка скромно зізналась:
«Кожна
вміти пошити собі спідницю…» І звучало це так по–королівському
а жінка повинна вміт

хлопці при Королеві
мали бути мушкетерами. Як же інакше? Вона
ж вручила тобі зброю. «Методику викладання української
мови». А слово — зброя! Тож
застосуй її. Так, щоб вцілити.
Не в десятку. Прямісінько у
серце! І не вбити. А… зцілити. Ти! Хоча вона по–королівському казала: «Ви». «Маєте
так володіти словом, щоб від
Вашої мови квіти розцвітали.
У душі. А вони ж можуть і зів’янути. Враз. За мить. Тож вибір
— за Вами. Як у поета: «Щодня, щоднини, щохвилини…»
Тож, мушкетере, вперед!
Тренуй свою зброю! Щодня,
щоднини, щохвилини… Тепер
розумію, коли вже багато років Лариси Павлівни нема, що
вона поблажливо закривала
очі на те, що я далеко не завжди з’являвся на заняттях. Бо
ж знала: її студент закоханий
у Журналістику і вже щодня
тренує головну свою зброю.
Тобто, продовжує і її справу.
… А сьогодні у мене нічого
не виходить. Маю скористатися своєю «рапірою» — і не
знаю як. Годину, день, ніч…
Опускаються руки. Бо ж маю
повідомити про легендарного
земляка по Горохівщині Лариси Павлівни Рожило — учасника АТО Михайла Васильовича
Харківа, який став «Людиною
2016 року» редакційної акції

А

газети «Волинь» — «Герої нашого часу». Але, на жаль, не
радісну новину.
Михайло Харків, учитель
музики із села Скригове, йшов
на війну з росіянами під псевдо Баян. А після першого бою
став Ураганом. Так всипав москалям перцю зі своїми козаками! Як робив і його батько
з гітлерівцями у Другу світову.
Тепер уже і син Михайла Харківа воює з росіянами.
Пишу про це — і згадую
свого. Мій Олесь — ще малий. Але в теплі, добрі, любо-

вана операція півторарічного
внучка Ромчика у Львові…»
Коли чоловік пішов на війну, Євгенія Іванівна взялася
вишивати ікони. Пообіцяла,
що щомісяця буде творити по
одній, аби тільки його захистили Небеса. Вишивала вдень і
вночі, попри жіночу і чоловічу
роботу, яку взяла на свої плечі. 15 ікон народилося з її рук.
І оберегли Небеса її Михайла.
Захистили! А він — Україну.
…От де зараз потрібна твоя
зброя, журналісте. Застосуй
її!.. Як би нині пригодилися ті

Василь КІТ

онцентратори доставлять у Вінницьку,
Донецьку, Закарпатську, Івано–Франківську,
Київську, Львівську, Одеську, Рівненську, Сумську та
Черкаську області.
За словами лідера «Європейської Солідарності»

К

тисяч кожного дня інфікується.
« 10–15
Держава — безпорадна. Влада — безпорадна.

за останні дні тричі оперували
« Михайла
в обласній лікарні. Виявили онко в підшлунковій.
Тепер на нього за два тижні чекають сеанси
хіміотерапії, якщо назбираємо кошти…
ві… Завдяки йому. Михайлові
Харківу. Завдяки його сину
— Віталієві Харківу. Завдяки
його батьку — Василю Харківу. Які захистили і захищають
Україну.
…Ей, мушкетере словесний, тореро газетний, ну зроби же щось, бо ти ж ще ніколи
не бачив такою розгубленою і
вбитою горем цю жінку — дружину, маму і невістку Героїв?!
Не знав, які слова–зброю підібрати, щоб витерти ці сльози
Євгенії Харків. «Михайла за
останні дні тричі оперували
в обласній лікарні. Виявили
онко в підшлунковій. Тепер
на нього за два тижні чекають сеанси хіміотерапії, якщо
назбираємо кошти… А в нас
ще на 28 березня заплано-

Міністр, прем’єр, Президент Зеленський —
безпорадні.

»

конспекти Лариси Павлівни…
Ті її слова. Згадуй! Щоб достукатись. Донести. Добитись.
Допомогти. Докричатись. Дошептатись. Домолитись. Допроситись. До Людей. До Бога.
P. S. Підкажіть, Ларисо
Павлівно!
P. P. S. Люди добрі, якщо
ви можете хоча б кількома
гривнями допомогти легендарному Урагану назбирати
кошти на сеанси хіміотерапії, подаємо вам номер
його банківської картки:
5168742725018349 (ПриватБанк, отримувач Харків
Михайло Васильович).
Телефон дружини Михайла Васильовича — Євгенії Іванівни Харків —
0987999738. n

відний план, врешті–решт
завезіть вакцину. Коли ви
намагаєтеся зробити дискусію, чи потрібне щеплення
чи ні, скажіть людям правду:
у вас немає вакцини», — зазначає Петро Порошенко.
Він наголосив, що зараз
найбільша біда — це брак
кисню для хворих на коронавірус. «Ми передаємо

Петра Порошенка, Україна,
попри бравурні заяви влади
про «чемпіонство у боротьбі
з коронавірусом», виявилася не готовою до епідемії.
Політик зауважив, що наразі
в нас повну дозу щеплення
отримала лише одна людина, а темпи вакцинації
вкрай низькі. «10–15 тисяч
кожного дня інфікується.
Держава — безпорадна.
Влада — безпорадна. Міністр, прем’єр, Президент
Зеленський — безпорадні»,
— констатує він. «Ми пропонували владі: зберіть РНБО,
імплементуйте наш антико-

»

чергову партію кисневих
концентраторів. Дуже сподіваємося, що ці прилади
вже із завтрашнього дня
почнуть рятувати життя людей», — зазначив лідер «Європейської Солідарності».
Загалом у Порошенка на благодійну допомогу під час
пандемії витратили
120 мільйонів гривень —
на захисні костюми для
лікарів (157 тисяч штук),
антивірусні окуляри,
швейцарські ІФА–тести
Roche, концентратори
тощо. n

Фото із сайту eurosolidarity.org.

Олександр
р
ЗГОРАНЕЦЬ,
ЦЬ,
головний
редактор
«Газети
Волинь»

Ще 30 кисневих концентраторів від п’ятого
Президента Петра Порошенка відправлено
в лікарні країни. Кожен прилад може одночасно
забезпечувати підтримку для двох пацієнтів

n Пряма мова
Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст, про ухвалене Державною Думою Росії рішення,
ення,

«

що дає право Володимиру Путіну ще двічі балотуватись на президента:

»

Отже, 68-літній Путін може очолювати РФ до 2036 року. У 2036-му йому
му
ибуде 84 – звичайно, поважний вік, але диктатори і раніше правили до глибокої старості. Перешкодити Путіну зберегти владу може тільки медицинаа
йі серйозне погіршення соціальної ситуації в Росії. Але ясно одне: сам російський правитель влади не віддасть.

Усього Фонд Петра Порошенка та «Рошен» закупили
понад 100 кисневих концентраторів для хворих.

4

25 березня 2021 Четвер

n Пульс тижня

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n Політика

Нещеплених дітей у школу
не пускатимуть
Заборона відвідувати невакцинованим учням
навчальні заклади — законна. Так держава
захищає «безпеку життя і здоров’я всіх учасників
освітнього процесу», вирішив Верховний Суд
України
Наталка ЧОВНИК

повідомленні пресслужби Суду зазначається, що
закон надає право батькам відмовитися від проведення обов’язкових щеплень дитині, водночас
у справі, яка переглядалася (йдеться про скасування
наказу директора одного з ліцеїв про відсторонення від
занять невакцинованої учениці. — Ред.), індивідуальне
право відмовитися від вакцинації «протиставляється
загальному праву суспільства, інших батьків і їхніх дітей».
«Держава, установивши заборону відвідувати навчальний заклад дитиною, яка не має профілактичних
щеплень, реалізує свій обов’язок щодо забезпечення
безпеки життя і здоров’я всіх учасників освітнього процесу, зокрема й самої нещепленої дитини», — заявили
у Суді.
У Верховному Суді наголосили, що право на здобуття освіти не порушено, оскільки для дітей, які не можуть
відвідувати навчальний заклад за відсутності щеплень,
встановлено альтернативні способи навчання. n

У

Розмальований Офіс Президента
може стати «йолкою»
для
Зеленського
Через ймовірну державну зраду і пандемію позачергове
засідання парламенту «слуги народу» не збирають, а через
побиті шибки в ОП — одразу побігли

Фото depo.ua.

Фото focus.ua.

Главу держави просять
змінити… пори року
Тобто, видати указ, згідно з яким зима
починатиметься із січня, весна — з квітня, літо —
з липня, а осінь — із жовтня. Бо, мовляв, воно так
і є після кліматичних змін
Леонід ОЛІЙНИК

ван Федоришин зареєстрував на сайті Президента
України електронну петицію з проханням перенести
пори року відповідно до сучасних погодних умов. «Як
ми бачимо, через глобальне потепління відповідність місяців до пір року змістилась. Пропоную змістити сезони
на один місяць, щоб вони більше відповідали реальним
кліматичним умовам. Нехай згідно з новим розподілом до зими відносяться — січень, лютий, березень;
до весни — квітень, травень, червень; до літа — липень,
серпень, вересень; до осені — жовтень, листопад, грудень», — йдеться в тексті доволі оригінальної петиції.
І хіба не правий чоловік? n

І

Обробив руки антисептиком,
перехрестився і… обікрав
церкву
Інцидент стався у Сваляві, що на Закарпатті
Микола ДЕНИСЮК

ідеокадри храму зсередини з’явилися на сторінці в Facebook римо-католицької парафії Успіння
Пресвятої Діви Марії. «Побожний злодій у нашій
церкві», — йдеться в підписі до відео. На кадрах видно,
як зловмисник неквапом обробляє руки антисептиком,
бере гроші, хреститься, краде маски, а тоді виходить
із храму.
Можливо, коли прийде сповідатись, то все поверне? n

В

Пряма мова
nП

Андрій СМОЛІЙ, громадський активіст,

«

про те, чому президент США Джо Байден досі не
зателефонував Володимиру Зеленському:

У травні 2020-го на своїй річній пресконфереції особисто Зеленський вимагав розібратись із «плівками Деркача»
та проявляв до них неабиякий інтерес. Пізніше саме Деркача і Дубінського внесли до санкційного списку США за
«втручання у вибори США» саме по кейсу цих плівок.
Тобто маємо ситуацію, коли Офіс Президента
та сам Зеленський сприяли плівкам, які
визнані втручанням Кремля у вибори
США, а відповідно і руйнуванню відносин між Вашингтоном та Києвом.
А ми хочемо, щоб хтось дзвонив Зеленському, який досі грається у
дружбу з Коломойським та хоче
зустрітись з Путіним?

»

Політолог Микола Давидюк (на фото справа), уродженець Волині, сам відмив зображення свастики з будівлі Офісу
Президента, яка, на його думку, була зайвою у загалом «непоганій картині». Щодо власне акції експерт робить висновок:
«Несправедливість та беззаконня в судах та владних кабінетах провокують вандалізм і справедливу агресію на вулиці».
Дарія КЛИЧ

ЧОМУ ПІД ЧАС
ВАНДАЛІЗМУ БЕЗДІЯЛА
ПОЛІЦІЯ?

Після гучної акції на підтримку ув’язненого активіста
Сергія Стерненка біля стін
Офісу Президента 20 березня
владна фракція «Слуга народу»
виступила з ініціативою провести позачергове засідання
Верховної Ради. «Слуги» хочуть
ухвалити постанову «з оцінками цієї події, із завданнями
конкретним міністрам». Справа в тому, що під час акції деякі
її учасники вдались до хуліганських дій, зокрема розмалювали написами частину фасаду,
розбили кілька шибок на дверях, а приміщення закидали
фальшфаєрами.
Цікаво, що поліція бездіяла
під час вандалізму. Деякі оглядачі вважають, що навмисно,
аби дати Зеленському підстави
відвернути увагу громадськості від серйозних проблем, дискредитувати активістів, а також
забалакати дійсно гострі причини, через які протестанти
вийшли на вулиці, — суддівське свавілля, переслідування
патріотів тощо.
У Зеленського одразу ж почали демонстративно підраховувати, скільки грошей треба
витратити на те, аби відмити
стіни Офісу. Щось схоже було
у 2013 році, коли протестанти не дали поставити у центрі
Києва ялинку і Янукович побивався, що дітки будуть без

«йолки». Якщо Володимир
Олександрович і далі буде відмахуватись від проблем, від
того факту, що оточив себе кадрами того ж Яника, і далі буде
уникати відвертої розмови
з активним народом, замінюючи її відосиками, то розписаний

« Інститут
президентства
більше знецінює
присутність вух і рук
Портнова, Татарова і
Смирнова всередині
ОП, а не помальовані
стіни зовні.

»

графіті Офіс може стати його
«йолкою». Янукович теж намагався ігнорувати, маніпулювати та тиснути. Не вийшло.
«Інститут президентства
більше знецінює присутність
вух і рук Портнова, Татарова і Смирнова всередині ОП,
а не помальовані стіни зовні», — так прокоментувала ці
події адвокат Небесної сотні
Євгенія Закревська.
«ЗРАДА В НАЙВИЩИХ
КАБІНЕТАХ КРАЇНИ ТОЧНО
НЕБЕЗПЕЧНІША, НІЖ
ГРАФІТІ»

«Хоч я і проти вандалізму,
війни з будівлями, які аж ніяк
не наближають нас до чесної судової реформи, але
присвячувати позачергове
засідання провокації на Бан-

ковій — це занадто», — заявила народний депутат від
«Європейської Солідарності»
Ірина Геращенко. У фракції
вважають, що позачергова
сесія потрібна, але для того,
щоб «заслухати представників
влади про стратегію подальшої боротьби з пандемією
та нездатність забезпечити
країну вакцинами». А також
для «створення ТСК із розслідування державної зради при
передачі РФ таємної інформації щодо спецоперації із затримки російських військових
злочинців із приватної армії
Вагнера». «Зрада в найвищих
кабінетах країни точно небезпечніша, ніж графіті на стінах
ОП», — зауважила Геращенко.
ТИМ ЧАСОМ

Після подій біля ОП під домашній арешт взяли Влада
Сорда (справжнє прізвище —
Стафійчук), який, як стверджують, і розбивав шибки
у дверях. Влад — ветеран
російсько-української війни
та письменник. До 2014-го він
жив у Криму, потім був активістом Майдану, через що втратив квартиру на півострові.
Далі більше чотирьох років під
псевдо Змій воював на Донбасі у найбільш гарячих точках.
В Іловайську отримав важку
травму спини, після якої фактично заново вчився ходити.
А тепер йому загрожує ув’язнення, бо не стримався через
несправедливість на «фронті»
внутрішньому… n

Щонайменше 250 тисяч українців мають дійсні посвідки на
проживання в Польщі. Про це заявив речник тамтешнього управління
у справах іноземців Якуб Дудзяк. Документ дає право легально мешкати та
працювати в країні три роки. Найбільше українців офіційно живуть у Мазовецькому та Малопольському воєводствах – 52 та 31 тисяча осіб відповідно.
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n Уроки пандемії

Погляд

Коронавірус за добу
вбив 342 українці.
Кажуть, далі буде гірше

Алла ЛІСОВА,
редактор відділу економіки
«Газети Волинь»

«Все нормально:
роги, хвіст і копита
не виросли…»

Темпи поширення в Україні COVID-19 подвоюються приблизно
кожні три тижні. За попередню добу зареєстровано понад
14 тисяч інфікованих, також було встановлено нові антирекорди:
госпіталізували 5438 осіб, 342 людини померло

Я належу до тих людей, які проти, аби виносити своє
особисте життя на загал. Наприклад, розповідати
«всьому світу» про «подвиги» на зразок пірнання в
зимову ополонку, подолання 5–кілометрового кросу
чи підкорення Говерли… Тому довго вагалася, чи
варто публічно повідомляти про те, як майже без
жодних сумнівів одного дня разом із чоловіком, двома
відчайдушними колежанками пішли в амбулаторію і
зробили щеплення від «чуми» (чи як ще можна назвати?)
ХХІ століття. До речі, коли одній із них сказала, що
збираюся оприлюднити наш сміливий, «не до кінця
продуманий крок», як дехто вважав, вона сердито
(просить і переконує колег наслідувати її приклад) та
іронічно мовила: «Напиши коротко: все нормально,
роги, хвіст і копита не виросли…»

Фото із сайту pixabay.com.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ПРИРІСТ У 20 ТИСЯЧ
ХВОРИХ — НЕ МЕЖА…

— Живу поблизу обласної
лікарні в Луцьку. В будні там
щодня стоїть черга на ПЛР–
тестування, у вихідні — нема
нікого. Така ж ситуація і в інших медзакладах, де роблять
аналізи на коронавірус. Тому
й рівень захворюваності в
нас «гойдається», в неділю — мниме благополуччя,
посеред тижня — пік. Кому
потрібна така необ’єктивна
статистика? І як пояснити, що
у нас позавчора виявили 275
заражених, а на Рівненщині
— 540? Невже у волинян імунітет сильніший? — дивується наш читач, житель Луцька.
Втім, є показники, з якими
не посперечаєшся. Це — кількість хворих, які щодня потрапляють до лікарень переважно у дуже важкому стані, та
число жертв коронавірусної
інфекції. Лікарі інфекційних
шпиталів в один голос кажуть:
з таким рівнем смертності раніше не стикалися.
Цими днями на Волині
фіксували по 7— 8 летальних
випадків за добу. В області щоденно госпіталізують
70—80 людей із COVID-19,
серед них стає щораз більше
молоді, дітей.
Учені Національної академії наук прогнозують, що на
початку наступного місяця в
Україні щодня виявлятимуть
близько 20 тисяч інфікованих. Відомий імунолог Андрій Волянський давно застерігав, що скоро людські
втрати через коронавірус
зростуть до 400 осіб за добу.
А глава комісії з біобезпеки та
біологічного захисту при Раді
нацбезпеки і оборони, академік НАН Сергій Комісаренко у
понеділок заявив, що в нас є
всі передумови для введення
повного локдауну.
— Суворі заходи вводяться не тоді, коли хворіє максимум людей, а коли відбувається підйом. Саме зараз
ми з вами на такому етапі, —
заявив Комісаренко.

арти жартами (без
них у подібній ситуації, очевидно, не
обійтися) — тепер про серйозне. Якщо говорити, які
відчуття довелося пережити
в перші дні, то скажу коротко:
майже ніяких, окрім невеликого болю в ділянці руки, куди
зробили ін’єкцію. Звичайно,
з огляду на потік різнобічної, суперечливої інформації, підсвідомість спонукала
більш прискіпливо оцінювати
своє самопочуття. Наступного після щеплення дня, який
був дуже насичений у відрядженні, відчувалася втома,
незначне підвищення артеріального тиску, трохи боліла голова. Але в порівнянні з
тими симптомами, які пережила в жовтні 2020-го, коли
мучив страшенний кашель,
важко було дихати, а недуга
в буквальному розумінні валила з ніг, то стан після вакцинації — дрібниці.
А почалося все з дзвінка
доброї знайомої — фельдшерки Нововолинського відділення екстреної медичної
допомоги, яка й запропонувала зробити щеплення від
COVID-19. На мою відповідь,
що я вже після минулорічної
хвороби аналізами підтвердила наявність антитіл, мовила: «Та ми вже по другому
колу забираємо важкохворих…» Зрештою, когось переконувати — справа, м’яко
кажучи, невдячна. Тому того
ж дня заглибилася у вивчення
ситуації з отриманням вакцини від коронавірусу Covishield
виробництва
Oxford/
AstraZeneca, результатами її
впливу на людей і т. д.
Інформації — навалом.
Спочатку читала всю, потім
— через одну, зрештою —
вибірково. Цікавими видалися фейсбучні пости лікарки зі
Львова Анни Думанської під
рубрикою «Хроніки вакцинації», кілька фраз із яких процитую: «Друга доба. Ускладнення від вакцини наростають. Організм раптом захотів
нове платтячко. Прямо хочу
— хочу, просто до скандалу.
Довелося йти організму на
поступки, здоров’я вартніше». А потім, після «веселеньких», як сама зазначила,
постів, перейшла на серйоз-
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Нині ковід-скептиків, які іронізували, що в страху великі очі,
істотно поменшало.

«БУДЕМО ЙТИ
ПО РЕГІОНАХ», —
ОБІЦЯЄ МІНІСТР

МОЗ розширив червону
зону карантинних обмежень,
там знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано–Франківська, Київська,
Одеська, Сумська, Львівська і
Чернівецька області. Волинь і
Рівненщина на вчорашній ранок були «помаранчевими».
Щоправда, ситуація у сусідів
загрозливіша, що змусило
місцеву владу посилити обмежувальні заходи.
Очільник МОЗ про загальнонаціональний локдаун
не говорить, каже: «Будемо
йти по регіонах». Аби запобігти протестам підприємців
у «червоних» областях, обіцяють їм компенсацію збитків.
Сума виплати буде залежати
від рівня середньої зарплати

нути на ситуацію в містах, де
лікарні вже не можуть вмістити усіх хворих на коронавірус.
«Середня заповненість
ліжок із киснем у цілому по
країні становить зараз 55%»,
— звітує Максим Степанов,
і це схоже на анекдот про
середню температуру в лікарняній палаті. Адже у Києві
цей показник наближається
до 100%, у Житомирській області він понад 70%, а загалом рівень госпіталізації хворих із COVID-19 перевищено
у 17 регіонах.
Значне погіршення ситуації з коронавірусом в Україні
міністр охорони здоров’я пояснює поширенням британського штаму, який втричі заразніший і має інкубаційний
період до трьох діб.
На жаль, сьогодні МОЗ

заходи вводяться не тоді, коли хворіє
« Суворі
максимум людей, а коли відбувається підйом.
Саме зараз ми з вами на такому етапі.
»
у конкретних містах, причому
половину необхідних коштів
мають знайти на місцях.
Ще одне нововведення
уряду: в областях із найсуворішими обмеженнями громадянам заборонено перебувати без масок на вулицях і в
парках. Утім, такими заходами навряд чи можливо впли-

не може похвалитися ні надходженням препаратів для
захисту від COVID-19, ні належними темпами вакцинації.
Перше щеплення отримали
приблизно 140 тисяч людей,
а для формування колективного імунітету в Україні треба
вакцинувати майже 30 млн
осіб. n

n Отакої!

На 1 березня їх в області нараховувалось 75 тисяч 900 голів
Василь КІТ

а рік поголів’я ВРХ скоротилося на 5,8%, а з 2014–го — на 39% (на
а
1 січня 2014–го корів в області було 125 тисяч). Поменшало також і свиней.
Зараз їх 250 тисяч 300 голів, це мінус 3,7% до 1 березня 2020 року. На 6%
%
скоротилася чисельність свійської птиці. На минулорічному рівні тримається лише
е
поголів’я кіз та овець, їх на 1 березня в області нараховувалось 16 тисяч 800. n

Фото із сайту fozzyshop.ua.

Питимемо польське молоко?
На Волині все менше і менше корів

З
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ний тон: «Я вакцинувалася
від ковіду як лікар, на роботі.
Добровільно, переконано,
відповідально. Я задоволена.
Побічних наслідків не було.
Ніяких. Як тільки буде змога
— вакциную всю родину».
Потім на очі потрапила
інформація про те, що глава
УГКЦ Блаженнійший Святослав разом з іншими релігійними діячами отримав щеплення від COVID-19 залишковими дозами Covishield,
пояснивши це коротко: «Церква хоче бути безпечним простором для життя і здоров’я
вірян».
Признаюся, ця новина
заспокоїла мою маму, яка
картала себе, що не відговорила нас від такого вчинку,
й утвердила мою думку про
правильність кроку, незважаючи на істерію з екранів
телевізорів з викривальними заявами наших політиків
про мало не злочинні кроки,
пов’язані з вакцинацією, які,
переконана, захотіли на такій
біді отримати собі дивіденди
(бачите, як дбаємо про здоров’я народу!). Бачите, навіть сам Ляшко захворів після
щеплення!
Але допис керівника
Центру економіки охорони
здоров’я Київської школи
економіки, ексзаступника
міністра охорони здоров’я
України Павла Ковтонюка по
поличках розклав хворобу
головного санітарного лікаря
країни, яка викликала великий резонанс і на кілька днів
стала предметом обговорення усіх, кому не лінь. Його
головний висновок такий:
навіть якщо ви вакциновані
двома дозами, це не гарантує, що не захворієте. Але це
дуже зменшить імовірність
важкого перебігу хвороби.
Тож вакцинуватися не
страшно — страшно лежати
безпорадним. Тим паче, я
переконана, що все в Божих
руках. І, як кажуть багато розумних людей, у житті можна
все змінити, крім дати народження і смерті. Але хоч–не–
хоч виникає одне принципове питання: «Як повноцінно
прожити відведені тобі дні?»
І відповідати на нього доводиться щодня, роблячи той
чи інший вибір. n
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■ Пульс тижня

Підлітки отруїлись наркотиками:
четверо госпіталізовані,
один із них у комі
Неповнолітні під час вечірки вживали
небезпечні для організму речовини –
амфетамін та метадон
Мирослава СЛИВА

ідразу кілька викликів екстреної медичної служби надійшло із села Федорівка, що на Гощанщині. На місці бригади з’ясували, що у чотирьох
пацієнтів віком від 15 до 17 років були однакові симптоми. «Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні наркотичні речовини – амфетамін та
метадон». Трьох хлопців без свідомості доправили
в реанімацію центральної районної лікарні, одного з
них підключили до апарата ШВЛ», – йдеться в повідомленні пресслужби «швидкої». Четвертого парубка
не ушпиталювали, бо батьки промили йому шлунок
одразу. Втім, за якийсь час родичі привезли в медзаклад і його.
Згодом підлітків транспортували у Рівненську обласну дитячу лікарню. Одному з них ввели антидот,
після цього з’явилась м’язева активність. Проте пацієнт залишався в комі.
У поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 315 Кримінального кодексу України: схиляння певної особи до вживання наркотичних
засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене щодо неповнолітніх. n
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Знищили 800 гектарів лісу,
щоб вирощувати на цій землі
коноплі
На водоймах кар’єрів у селі Хотин, що неподалік
Рівного, кілька років тому облаштували
відпочинкову базу – поставили альтанки,
спеціальні контейнери та урни для сміття, відвели
територію для встановлення наметів. Тож місце
відпочинку не просто відоме серед мешканців
області, але й досить популярне
Олена МИТРОФАНОВА

івнянин Богдан Колішко, який час від часу приїздить сюди, аби насолодитися природою, навідавшись цього разу, був шокований від побаченого.
Краєвиди понищені, а місцеві люди у розпачі, бо не
розуміють, хто це робить. За їхніми словами, упродовж кількох місяців поблизу села безперервно працювала техніка. В результаті на землі лишилася купа
колод молодої сосни, а під сокиру поклали майже 800
гектарів дерев.
Як з’ясували журналісти каналу Рівне-1, землю
взяла в оренду столична фірма Generous land. Вони
уклали договір із власниками земельних паїв, аби
вирощувати коноплі. Цю версію підтвердив і голова
Городоцької сільської ради, на території якої і відбуваються ці роботи. Однак дізнатися бодай щось про цю
фірму поки що не вдалось – як кажуть у департаменті
агропромислового розвитку, підприємство лише недавно зареєструвалося. Проте там запевняють, що
нічого протизаконного не відбувається, а можливо,
навпаки: земля нарешті буде використовуватися за
призначенням. Адже господарська територія не може
бути зарослою лісом.
Відтак, як зазначають у сільській раді Городка,
орендар уклав угоди із власниками паїв. Вони
спільно і домовляються, куди подіти деревину, яку
вже зрубали на цій території. Наразі, що робити із колодами, не вирішили, тому вони лежать просто неба
на землі. n
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n Шок!

17-літній хлопець заради
грошей зарубав листоношу
19 березня близько 15.40 медики «швидкої» повідомили поліції про смерть
43-річної жительки села Немовичі, яка мала тілесні ушкодження. На місце
події одразу прибуло керівництво, слідчо-оперативна група Сарненського
відділу та працівники обласного управління
Фото із сайту rv.npu.gov.ua.

Ірина ПАСІЧНИК

результаті проведених
першочергових слідчих
дій та розшукових заходів правоохоронці встановили: 17-річний сарненчанин
саме перебував на подвір’ї,
коли на територію господарства прийшла листоноша. Розуміючи, що в неї можуть бути
гроші, юнак схопив сокиру і
завдав жінці кілька ударів по
голові. Потому швидко сховав
знаряддя злочину під ліжко,
відібрав її сумку, двоколісник
убитої, який стояв біля воріт,
завів на подвір’я, а сам утік на
своєму велосипеді.
Жінку в крові виявила молодша сестра неповнолітнього і зателефонувала до
співмешканця матері. Чоловік,
прибувши до будинку, одразу викликав «швидку», однак
медики лише констатували
смерть потерпілої.
Орієнтовно за два кілометри зловмисник викинув
сумку на територію місцевого підприємства, а знайдені
в ній 18 тисяч гривень сховав
у верхній одяг. Утім, далеко
втекти нападнику не вдалося:
на одній із вулиць міста його
затримали оперативники.
Поліцейські вилучили в нього
крадені гроші.
17-річного жителя міста
Сарни, який наразі перебуває
на іспитовому строку за вчинення крадіжок, затримали у
порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу
України та помістили до ізоля-

У

Двоколісник поштарки убивця завів на своє подвір’я.

тора тимчасового тримання.
20 березня слідчі за процесуального керівництва Сарненської окружної прокуратури

права внесення застави.
Максимальне покарання, яке передбачають санкції
обох статей, — довічне поз-

кілометри зловмисник викинув сумку
« Зана два
територію місцевого підприємства, а знайдені
в ній 18 тисяч гривень сховав у верхній одяг.
»
повідомили йому про підозру
у вчиненні умисного вбивства
з корисливих мотивів та розбою, спрямованого на заволодіння майном, поєднаного
із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав
підозрюваному запобіжний
захід у вигляді тримання під
вартою строком на 60 діб без

бавлення волі. Втім, таке покарання не застосовується до
осіб, які вчинили злочин у віці
до 18 років. Крім того, відомо,
що неповнолітній перебуває
на обліку у психіатра. Відтак
у рамках кримінального провадження буде призначена
судово-психіатрична експертиза. n

n Фотофакт
З годинником фірми Blancpain вартістю понад 38 тисяч доларів прийшов
на засідання Верховної Ради нардеп із Рівненщини Сергій Литвиненко (на фото).
Політик обраний у мажоритарному
виборчому окрузі №156 з центром у
Сарнах від партії «Слуга народу». В декларації парламентаря елітний аксесуар
не вказаний, а за його вартість у Києві
можна придбати однокімнатну квартиру. У вересні 2019 року Литвиненко став
одним із перших кнопкодавів у Раді 9-го
скликання, у зв’язку з чим як покарання
обіцяв віддати свою місячну зарплату до
благодійних фондів.

Знімок фотокореспондента «Апостроф» Олександра ГОНЧАРОВА.

Р Е К Л А М А

27 березня та 3 квітня

НОВИНИ З КАМЕНЯ

www.volyn.com.ua

n Подробиці для «Волині»

Під час пожежі
загинули син і чоловік

17 березня о 23.40 у Маневицькій лікарні всіх підняли на ноги:
в інфекційному відділенні у ванній кімнаті медсестра виявила
закривавленого чоловіка, який уже не дихав
Колаж volyn.com.ua.

Оксана КРАВЧЕНКО

Н

У передсмертній записці чоловік написав, що рішення піти з життя
він прийняв сам.

хічні розлади, викликані
ускладненням COVID-19. Як
правило, ці люди або замкнуті, відсторонені, або навпаки — надмірно пожвавлені й
дратівливі. Колись у нас був
пацієнт у реанімації, який,
як розповідали рідні, «втратив розум», удома хапався
за ножа. У цьому ж випадку
я не помітила жодних таких
ознак. Чоловік, правда, зі

90, з диханням уже майже не
було проблем, — розповідає
завідувачка інфекційного
відділення Оксана Стицюк.
Чому чоловік зважився на такий страшний крок,
що означають його слова із
передсмертної записки, що
він далі «так жити не може»?
Правоохоронці відомості
за цим фактом внесли до
Єдиного реєстру досудових

правда, зі страхом чекав результату
« Чоловік,
ПЛР-тесту, боявся, що він буде позитивним.
страхом чекав результату
ПЛР–тесту, боявся, що він
буде позитивним. Якраз 17
березня ми й отримали з
лабораторії підтвердження
про COVID-19, повідомили
хворому, що переводимо
його в окремий бокс. Він ще
перепитав, чи матиме там
кисневий концентратор. Я
заспокоїла, що доступ до
кисню матиме. Напередодні сатурація у пацієнта була

»

розслідувань за ст. 115 Кримінального кодексу України
з позначкою «самогубство».
А медики висловлюють співчуття родині й наголошують,
що коронавірусна інфекція,
на жаль, нині має значно
важчий перебіг, аніж раніше,
й викликає чимало непередбачуваних ускладнень. Тому
закликають волинян суворо
дотримуватися вимог епідбезпеки. n

19 березня відразу після 5–ї години до служби
«101» надійшла інформація про загоряння у
приватному житловому будинку в селі Раків Ліс
Камінь–Каширського району
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

усіди, які помітили лихо, повідомили, що з охопленого вогнем будинку вдалося вибратися
68–літній господині, а всередині, ймовірно, перебувають її на два роки старший чоловік та 43–річний
син. До місця виклику оперативно прибули працівники
8–ї Державної пожежно–рятувальної частини міста Каменя–Каширського. Вони побачили, що вогонь охопив
хатні речі й меблі, сягнув перекриття й покрівлі. Спеціалісти, які працювали у складі ланки газодимозахисної
служби, виявили у коридорі помешкання тіло господаря, а тіло сина знайшли у спальні. Жінку медики госпіталізували до Камінь–Каширської районної лікарні з
опіками рук, спини та голови. Пожежа була ліквідована
о 6.50. Причина її та обставини загибелі людей встановлюються.
А в селі Лобна на Любешівщині під час пожежі у житловому будинку загинула 85-літня жінка. n

С

У Любешівській ТГ кожен може
позмагатись за «Бюджет участі»
Це конкурс громадських ініціатив, який діє тут
уже три роки поспіль
Богдана КАТЕРИНЧУК

алізницький заклад дошкільної освіти — один із
учасників, який став переможцем у 2020–му. Аби
зробити процес виховання та творчого розвитку дітей значно цікавішим і змістовнішим, підвищити рівень
їхніх навчальних та творчих здобутків, його керівництво
подало власну пропозицію — проєкт «Медіаосвіта для
дошкільнят: облаштування інтерактивного простору в
Залізницькому ЗДО» (його автор — завідувачка Галина
Баран).
За результатами конкурсу, загальна вартість цього
проєкту становить 24859 гривень, із них 5160 — передбачене умовами партнерське співфінансування.
Тепер у садочку для урізноманітнення виховного
процесу є сучасний телевізор, дитячі крісла–груші. n

З

Виявили 41 безгосподарську
рибальську сітку та 4 ятері
З таким результатом закінчилася
рейдова перевірка стосовно дотримання
природоохоронного законодавства, яку провели
працівники Любешівського природоохоронного
науково–дослідного відділення та відділу служби
державної охорони Національного природного
парку «Прип’ять — Стохід»
Олена ВОЛИНЕЦЬ

еманент описаний та переданий на склад для зберігання й подальшого знищення. «Закликаємо громадян дотримуватися правил любительського рибальства та дати можливість рибі віднереститися», – звертаються працівники парку. Екологи нагадують, що з 20
березня на території Національного парку настав нерестовий період, під час якого забороняється використання
плавзасобів у межах нерестовищ, крім суден уповноважених органів, що здійснюють охорону водних біоресурсів.
Дозволяється виключно любительське рибальство
на водоймах з берега однією поплавковою або донною
вудкою з одним гачком та спінінгом, але за межами нерестовищ. n

Р

n Про це говорять

Спроба самогубства і булінг не підтвердилися
Поліція з’ясувала обставини справи щодо неповнолітньої з Любешівщини
Інфографіка 24tv.ua.

Богдана КАТЕРИНЧУК

а початку березня деякі місцеві медіа,
повідомляє на фейсбук–сторінці Камінь–Каширський відділ поліції, оприлюднили інформацію, що в одній зі шкіл на
Любешівщині учениця наковталася таблеток
і потрапила до лікарні.
Більше того, окремі журналісти, посилаючись на «власні джерела» написали, що ймовірною причиною такого вчинку міг бути булінг
з боку однокласників.
Зауважимо, що повідомлення про цей випадок правоохоронці фіксували, однак офіційної інформації не подавали до з’ясування ситуації. Було відкрите кримінальне провадження, в рамках якого встановлено всі обставини
справи. Факт про те, що дитина прийняла
велику кількість таблеток, не підтвердився,
як і булінг з боку однокласників. У школярки
справді виникли певні непорозуміння в сім’ї,
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Пацієнт із коронавірусом
наклав на себе руки
а тілі пацієнта були
помітні сліди ножових
поранень. Знайшли
також передсмертну записку, в якій зазначалося, що
рішення піти з життя він прийняв сам. Трагічний випадок
нині розслідують і правоохоронці, й медики.
— Ми ретельно проаналізували кожен день, який
провів хворий у лікарні, щоб
зрозуміти причину такого
вчинку. Чоловік 1959 року
народження, в селі його поважали як господаря, багатодітного батька. Виростив
хороших дітей. До нас пацієнт
потрапив 13 березня зі скаргами на задишку й слабкість,
із підозрою на COVID-19. Діагностували двобічну пневмонію, призначили відповідне
лікування. Стан пацієнта не
викликав тривоги, сатурація
незабаром підвищилася. Чоловікові було важко ходити,
він страждав від артрозу, а коронавірусна інфекція призвела до його загострення. Тому
доповнили терапію ін’єкціями
знеболювального препарату.
І того вечора о 22–й годині
медсестра зробила укол. Це
підтвердив сусід по палаті,
— відтворює події, які передували трагедії, директор КП
«Маневицька центральна лікарня» Олег Бегаль.
Кажуть, ніщо не віщувало
біди. Чоловіки перед сном
грали в карти. Потім молодший пішов у ванну кімнату. Як
виявилося згодом, прихопив
із собою й ніж, який узяв із
дому.
— Я майже рік працюю
з хворими на коронавірус,
тому відразу бачу тих, хто
має депресію чи певні пси-

25 березня 2021 Четвер

Н

n Факт
16 мільйонерів нарахували на Волині.

Як правило, диму без вогню не буває...

які викликали тимчасове пригнічення. Нині
ювенальні поліцейські тримають ситуацію на
контролі. Дівчина зростає у безпечному середовищі, їй нічого не загрожує.
Провадження закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину. n

Річні податкові декларації вже подали 2 188 мешканців області. У їхніх руках 275 мільйонів гривень доходів, одержаних торік. Переважно вони відзвітувалися про отриману в
2020-му вартісну спадщину. Цим особам нараховано
7,1 мільйона гривень податку на
доходи фізичних осіб
і 1,2 мільйона гривень військового збору. Торік у червні на
Волині реєстрували 44 мільйонери, у квітні 2019-го – 15.
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n У номер!

Фото із фейсбук-сторінки Володимира ПАВЛІКА.

Історичний Графський парк
перетворився на засмічені хащі
У Горохові занедбали пам’ятку садово-паркового
мистецтва XIX ст.
Леонід ОЛІЙНИК

варійні, пошкоджені дерева, непролазні хащі.
Захаращення з дерев, що впали, зламаних гілок
і хмизу. І все це рясно пересипане купами сміття!» — так описав ситуацію депутат облради Юрій Ройко
після відвідин міста.
У Горохові цей парк місцеві називають Графським. Він
закладений у XIX ст. на площі 12 га, належав великим землевласникам Тарнавським.
Описуючи жахливий стан пам’ятки, обранець у своєму
дописі вколов місцевих посадовців:
— Не нарікатиму на бездіяльність міської влади,
бо в Горохові це як горохом об стінку, — підсумував пан
Ройко. n

«А

62-літній чоловік
розповсюджував світлини дітей
з елементами порнографії
Зловмисника виявили у Луцьку. Він обирав собі
жертв, створюючи в соціальній мережі фіктивні
облікові записи, та долучався в друзі
до неповнолітніх
Леонід ОЛІЙНИК

оліцейські провели два обшуки в оселі підозрюваного та в його автомобілі. Вони вилучили технічні засоби, носії інформації, мобільні телефони, банківські картки тощо.
62-річному лучанину оголосили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених
ч.4, ч.5 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч.1 ст.156
(Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу
України. Йому обрано запобіжний захід – тримання
під вартою, після чого за нього внесли заставу в сумі
315 000 гривень.
Матеріали кримінального провадження із обвинувальним актом скеровані до суду. n

П

Білоруський шпигун на Волині
планував провокації,
щоб звинуватити Україну
в контрабанді зброї
Контррозвідка Служби безпеки України на
території Волинської області викрила та
припинила розвідувальну діяльність на шкоду
державній безпеці нашої країни громадянина
Республіки Білорусь

Володимир Павлік, Микола Головань і водолази водолазно-рятувального відділення міста Луцька
Сергій Хмара та Іван Зіркевич.

Вандали викинули роботи
скульптора Голованя у Стир
Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

ім скульптора Миколи
Голованя вже давно став
туристичним об’єктом
обласного центру Волині.
Його так і називають — «Луцький будинок із химерами». Чи
уявляв митець понад сорок
років тому, коли на своє прохання одержав «п’ятачок землі», аби зробити собі майстерню (першочерговим був такий
задум), що з’явиться його
«Будинок з химерами»? Торік
автору цих рядків і репортажу для нашої газети Микола
Микитович сказав: «Звичайно
ж, коли брався за цю справу,
то думав зробити щось цікаве». Сьогодні ніхто не сумнівається, що цей задум вдався.
Адже кожен, хто тут буває, любується горельєфом,
на якому зображена сім’я Голованів. Це та робота, якою
майстер, як сам каже, гордиться: у центрі глава родини — атлант, який тримає
на собі всі турботи, біля нього — дружина, син і дочка.
А який незвичайний портрет
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Наш Telegram-

канал

долазів водолазно-рятувального відділення міста Луцька,
котрі цього дня були якраз
на тренуванні біля «Будинку
з химерами». Вони й витягли
з води декілька барельєфів.
Може, й ще щось потрапило
у річку, але це вже стане ясно,
коли рівень її понизиться…
Скульптор — то, як висловився Микола Головань, самітник, у якого робота мовчазна.
«А інколи треба виговоритися,
про свої мрії розповісти», які
є в будь-якому віці. Хочеться

цього дня були якраз
« Рятувальникм
на тренуванні біля «Будинку з химерами».
Вони й витягли з води декілька барельєфів.
було, що хтось займався руйнацією. Я вже звик до цього —
«протиотрута» в мене виробилась. Але прикро, звичайно,
бо ж це зроблено для громади. Нащо ламати, нищити?
Микола Микитович тепло
відгукнувся про свого друга
Володимира Павліка, який,
власне, і привернув у соцмережі увагу до неподобства,
і звернувся по допомогу до во-

»

побажати митцю цікавих співрозмовників-шанувальників
з числа екскурсантів, спілкування з якими для нього багато важить. І менше ось таких
прикростей, коли доводиться
включати свою, вироблену
за роки, «протиотруту», аби
не втратити віру в те, що вернісаж, створений за життя,
потрібний не тільки йому, а й
людям. n

n Офіційно

Реабілітаційний та перинатальний центри
у Луцьку покажуть фахівцям
з усієї України

Іванна ПОЛІЩУК

пецслужбовці встановили, що він був завербований КДБ РБ та переїхав на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань.
Співробітники іноземної спецслужби доручили чоловіку збирати актуальну інформацію про ситуацію в прикордонні. Зокрема, він мав дізнатися про захищеність
держкордону України, порядок його охорони, технічне
оснащення, кількість особового складу ДПСУ, компрометуючі дані на прикордонників і митників...
Агент КДБ РБ намагався залучити до таємного співробітництва військовослужбовців ДПС України, які мали
доступ до держтаємниці.
Окрім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали налагодити канали переправлення зброї та
товарів подвійного призначення через державний кордон. Серед іншого йшлося про організацію провокацій
та створення інформаційних приводів для звинувачень
України у нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.
Наразі громадянину Білорусі оголошено про підозру
у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчо-оперативні дії. n

скульптора в камені?! Увагу
привертають натруджені руки
й ноги. А де обличчя? Замість
нього — «Будинок з химерами» в мініатюрі — те, чому майстер присвятив своє життя.
Після побаченого вже не треба говорити, наскільки все, що
було створене за багато літ,
дороге скульптору. І коли вчора ми спілкувалися з Миколою
Микитовичем по телефону
з приводу того, що сталося,
то він сказав:
— На жаль, таке не раз

Програма обміну досвідом запланована
на 26 та 27 березня
Наталка ЧОВНИК

елегації з Київської, Чернігівської, Харківської, Одеської, Вінницької та Тернопільської
областей прибудуть на Волинь на запрошення жіночого руху політичної партії «За майбутнє».
Першим пунктом програми стане ознайомлення
з Центром реабілітації учасників бойових дій, що
входить до структури КП «Луцький центр первинної медичної допомоги». Заклад такого формату —
один із небагатьох в Україні, його послугами користуються не лише учасники бойових дій, а й люди,
які мають потребу в реабілітації. Наприклад ті, які
перенесли інсульт та інші хвороби. Гості з інших регіонів дізнаються про історію створення закладу,
джерела залучення коштів, роботу економічного
менеджменту, матимуть змогу оглянути центр.
Другий день програми буде присвячений Волинському обласному перинатальному центру,
який також є унікальним для всієї України: розрахований на 3000 пологів на рік, має у своїй струк-

Д

турі відділення патології вагітності, анестезіології
та інтенсивної терапії новонароджених, анестезіології та інтенсивної терапії для жінок, пологове
відділення з 11 сучасними пологовими залами

обласний
« Волинський
перинатальний центр унікальний
для всієї України – розрахований
на 3000 пологів на рік.

»

та двома акушерськими операційними. Під час
оглядової екскурсії та бесіди за круглим столом
мова піде про роботу перинатального центру
в умовах реформування медичної галузі, доцільність його створення та перспективи розвитку.
Крім керівників обох центрів Ігоря Гнетньова
та Ірини Горавської, провідних фахівців цих закладів, перед гостями виступлять народні депутати
України Ірина Констанкевич, Вячеслав Рубльов,
голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, луцький міський голова Ігор Поліщук, лідерка
жіночого руху Ірина Сусова. n
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Старший лейтенант Ураган
тепер воює з онкохворобою

Через коронавірус скасували
хресний хід УПЦ (МП)
Захід мали провести у всіх регіонах України
Леонід ОЛІЙНИК

Допоможімо всім миром йому здолати недугу!
Фото volyn.com.ua.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

П

ерез погіршення епідеміологічної ситуації в країні хресний хід, який мав відбутися у Луцьку в неділю Торжества
Православ’я, з благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла УПЦ (МП) перенесли.
В єпархії пояснили, що 20 березня в Києві запроваджені
додаткові карантинні обмеження. Через значне збільшення
кількості хворих на COVID-19 протиепідемічні заходи проводяться і в інших областях країни. Це, своєю чергою, унеможливило проведення запланованого загальнодержавного
хресного ходу. Для цієї масової ходи представники церкви
обіцяють обрати іншу дату, вже після Пасхи.
– Сприймаємо цю ситуацію як наше духовне випробування. Підсилимо піст, покаємося у гріхах і принесемо достойні
плоди покаяння задля того, щоб Господь зцілив наші тілесні й душевні немочі, – прокоментував ситуацію митрополит
Української православної церкви (Московського патріархату)
Онуфрій. n

Ч

В Олиці скажений кіт покусав дітей
Малі гралися з пухнастим, не підозрюючи, що тварина
заразна
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

нями до обласного лабораторного центру надійшло
повідомлення про те, що в селищі Олика через домашнього улюбленця постраждало троє дітей.
Епідеміологи встановили, що кіт поводився дивно і навіть
агресивно, дряпав і кусав дітей, які з ним грались. Крім малечі, в родині з ним більше ніхто не контактував. Через два дні
хвостатий пропав. Діти нині проходять курс антирабічного
профлікування.
До слова, всі домашні тварини в цьому господарстві,
як і той кіт, не щеплені проти сказу, що ускладнює ситуацію.
У лабораторному центрі розповідають, що на Волині щороку реєструють до двох десятків хворих на сказ тварин. Нині
в області зафіксовано 7 випадків, зокрема на Володимирщині, Ківерцівщині, Любешівщині, Шаччині та в Луцькому районі.
Ба більше, майже півтори тисячі волинян щорічно звертаються по медичну допомогу через напади тварин. Торік,
приміром, таких було понад 1300 осіб, а цьогоріч — понад
сотня. Половина випадків пов’язані з укусами саме домашніх
улюбленців, здебільшого собак та котів. n
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Врятуймо спільними зусиллями життя Героя — на знак подяки
за те, що на війні він щодня дивився в очі смерті заради нас і України.

видання Олександр Згоранець вручив редакційний «Оскар» — «Крилатий
плуг» — як Людині 2016 року.
Бачила завжди разом
щасливих, сповнених любові
до людей і до Бога Євгенію
Іванівну й Михайла Васильо-

Україні й людям. Поруч —
дружина Євгенія, а син Віталій, як колись батько, з чоловічою гідністю воює з російським агресором на східному
кордоні держави. Із дружиною Марією він виховує двох
синочків, один із яких — інва-

«злоякісний новоутвір головки
« Діагноз
підшлункової залози» Михайло Васильович

Убив рідного брата

сприйняв так само мужньо, як щодня на війні
дивився у вічі ворогові.

»

вича, які завше поспішали
комусь на допомогу, і навіть
не могла уявити, що в їхній
дім нагряне біда. Недавно
Михайло Харків важко захворів. Протягом двох тижнів
переніс три складні операції
у Волинській обласній лікарні, попереду — курси терапії
у Волинському обласному
центрі онкології.
Діагноз «злоякісний новоутвір головки підшлункової
залози» Михайло Васильович
сприйняв так само мужньо,
як щодня на війні дивився
у вічі ворогові. Він бореться
за життя з притаманною йому
терплячістю, шляхетністю,
вірою в добро, якого зробив
чимало упродовж своїх 58 літ

лід дитинства. Півторарічний
Ромчик уже переніс операцію, а другу цими днями йому
робитимуть у Львові іноземні
фахівці.
Для лікування Михайлові Харківу потрібні чималі
кошти. Допоможімо нашому
захисникові побороти важку
хворобу. Зробімо це на знак
подяки за те, що на війні він
щодня дивився в очі смерті
заради нас і України.
Кошти можна переказати на банківську картку
5168742725018349 (ПриватБанк, отримувач Харків Михайло Васильович).
Телефон дружини пана
Михайла Євгенії Іванівни
Харків — 0987999738. n

На Горохівщині в пожежі загинув чоловік
Біда трапилася 22 березня в селі
Наталин
Тетяна МЕЛЬНИК

ро те, що горить цегляний будинок,
рятувальників повідомили о 22:52.
На місце події прибули співро-

Чоловіки чаркували, потім посперечались, а гість
«розпустив» руки…
Тетяна МЕЛЬНИК

рагедія сталася у селі Наталин Луцького району. Поліцейських повідомили, що в хаті лежить тіло господаря
з тілесними ушкодженнями.
На місце виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що загиблий — 29-річний місцевий мешканець. Постраждалий розпивав спиртне зі своїм 35-літнім
братом. Під час застілля внаслідок суперечки гість побив
чоловіка, від чого той помер.
Співробітники поліції оперативно знайшли зловмисника.
Його доставили до Луцького райуправління. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального
кодексу України. Чоловіку загрожує до п’ятнадцяти років
позбавлення волі. n
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Усіх відвідувачів і працівників
ЦУМу евакуювали через залишений
ранець
На вихідних 33-річний чоловік наробив у Луцьку
переполоху
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

n Будьте обережні!

П
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■ Пульс тижня

n Адреса біди

ро долю земляка,
мешканця села Скригове Михайла Харківа (на фото), краяни не раз
дізнавалися з публікацій
у газетах «Горохівський вісник» і «Волинь». 8 лютого
2015 року Михайло Васильович став у ряди захисників України, коли російські
окупанти зазіхнули на її територію на Донбасі. Воював
за незалежність рідної країни
в Новомихайлівці, що в трьох
кілометрах від Мар’їнки, обороняв Станицю Луганську,
Малінове, Тепле — у кровопролитних боях в найгарячіших точках Донеччини й Луганщини.
Прийшов на передову
з мирним псевдо Баян, яке,
працюючи вчителем музики
в рідній школі, отримав від
скригівських діточок, а під
шквалами ворожих куль
за хоробру вдачу й ненависть
до «непрошених гостей» після першого успішного бою
побратими назвали його Ураганом.
Скільки молитов тоді
промовила до Святого Неба
дружина Євгенія — не порахувати! Протягом тих найдовших у житті п’ятнадцяти
місяців вишила п’ятнадцять
ікон. А як чоловік повернувся
додому, просити в Бога миру
для України вони не перестають удвох. Разом збудували
при дорозі на краю свого
обійстя каплицю, видали альбом-календар «Я не просто
воїн АТО, мої плечі — це щит
України, щоб її не топтав ніхто», в якому розповіли про
всіх учасників бойових дій
із сіл Скригове та Пильгани.
А у 2018-му скромна освітянка на заслуженому відпочинку
і її чоловік-колега, який після
пекла війни ще працював головою Горохівської районної
організації ветеранів України,
стали авторами ідеї створення фільму з не менш влучною
назвою — «Я вірю, що закінчиться війна», знятого журналістами «Газети Волинь».
Незабутньо-прекрасною
була мить, коли переповнена
зала в Горохові гучно аплодувала Михайлові Харківу, удостоєному звання переможця
акції «Герої нашого часу».
Михайлові Васильовичу, чия
доля найбільше вразила читачів «Волині» і працівників
газети, головний редактор
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бітники 22-го державного пожежно-рятувального поста управління ДСНС, а також
місцева пожежна команда селища Сенкевичівка.
Під час гасіння полум’я в будинку виявили тіло чоловіка, 1975 року народження.
О 23:35 пожежу локалізували, а о 23:45 —
ліквідували. Причину лиха з’ясовують. n

центральному універмазі в неділю хтось покинув без
догляду рюкзак. Про це відразу повідомили правоохоронців. Реагуючи на можливу загрозу, поліцейські
та рятувальники вивели усіх людей із приміщення. До ЦУМу
прибули вибухотехніки. На щастя, тривога була даремною.
Вибухівки в ранці не виявили. Власник рюкзака згодом сам
прийшов у головне управління Нацполіції області. Це був
чоловік 1988 року народження, який приїхав на Волинь
із Львівщини. Правоохоронці поспілкувалися з винуватцем
переполоху, а потім відпустили, адже він запевнив, що залишив свої речі в магазині ненавмисне. n

У

10

ЕКОНОМІКА

25 березня 2021 Четвер

www.volyn.com.ua

n Ексклюзив

Волинські меблі — в 30 країнах світу
Фото з особистого архіву Олександра ГОЦКИ.

ТОВ «ВМК-Україна» (донедавна
«БРВ-Україна»), яке розташоване
в Нововолинську, — це нове сучасне
підприємство, що динамічно
розвивається і спеціалізується
на виробництві корпусних меблів,
які користуються попитом в Україні
та далеко за її межами. Як вдалося
втриматися на плаву і не втратити,
а ще й наростити свої позиції
на вітчизняному та світовому
ринках у період пандемії, що стало
основою для формування сталого
висококваліфікованого колективу,
чому їхній керівник не пішов
у політику — на ці та інші запитання
відповів генеральний директор
підприємства
Олександр Гоцка

Алла ЛІСОВА

«КРАЩЕ МАТИ ТИСЯЧІ
ДРІБНИХ КЛІЄНТІВ…»

— Скажіть, будь ласка,
яким для Волинської меблевої компанії (ВМК) видався
«ковідний» рік, коли «просіла»
майже вся економіка країни?
— Торішній потужний карантин похитнув багато солідних підприємств. На щастя, ми
спрацювали так, що жодного
дня не простоювали й нас майже
«не зачепило». Деякі офісні працівники нетривалий період працювали дистанційно. З перших
днів усі були забезпечені масками, антисептиками — і до сьогодні проводимо повну дезінфекцію приміщень. Намагалися
організувати роботу так, щоб
по черзі заходили в роздягальні. Тому масового захворювання
уникнули. А поодинокі випадки
контролював сам, перебуваючи
на зв’язку з санітарно-епідеміологічною службою. Варто сказати, що ми вже почали вакцинацію своїх працівників. До речі,
наше підприємство спрямувало
більше 100 тисяч гривень на купівлю сучасного апарату ШВЛ,
засобів дезінфекції для Нововолинської ЦМЛ, одноразового
одягу для працівників швидкої
допомоги, повне умеблювання нової сучасної лабораторії
у місті Луцьку, де проводять
ПЛР-тестування. Радий, що ця
допомога була своєчасною.
— Чи не переслідувала
вас боязнь за виробництво,
за людей?
— Звісно, спочатку переживали за перспективу роботи підприємства. Меблі — не харчі, які
потрібні завжди, вони не належать до категорії товарів першої
необхідності. А навіть, я б сказав, деколи є предметами розкоші. Тому міркував, скільки нам
вистачить фінансового запасу,
аби забезпечити людей роботою. Боявся втратити колектив
фахівців. Перестрахуватися

Олександр Гоцка: «Ми доклали всіх зусиль, аби ніхто з працівників
під час пандемії матеріально не постраждав».

в кризові моменти можна було,
зменшивши витрати до мінімуму. Але чи чекали б покращення
люди?
До слова, торік також скористалися державною програмою, аби працівники, які були
зайняті неповний робочий день,
отримали через центр зайнятості грошову компенсацію. Тому

симістично. Особливо в країнах південної Європи, таких
як Італія, Португалія, Іспанія,
де, до речі, «бушував» ковід.
Пояснення одне: там вищий
рівень достатку, люди звикли
до більшого комфорту і їх влаштовує наше співвідношення
ціни та якості. Люди менше
ходили по магазинах, салонах,

би пафосно це не звучало, до прийнятих рішень
« Якпідходитиму
з однієї позиції: чи це на користь
громаді.
»
ніхто з працівників матеріально
не постраждав.
Виручило те, що маємо дуже
потужну мережу збуту двох
компаній — «Гербор Холдинг»
і «ВМК-Україна». Саме велика
кількість клієнтів дає можливість
почуватися стабільно. Деякі солідні європейські мережі мали
намір реалізовувати 50 відсотків
наших товарів. Але ми добре розуміли, що більш як четверту частину обсягу виділяти не можна.
Бо це спочатку веде їх до часткової монополізації нашого збуту,
тоді — ціноутворення, а потім
можливе навіть втручання у роботу компанії. Такі випадки,
на жаль, у бізнесі трапляються.
Тому краще мати сотні дрібних
клієнтів по всьому світу, ніж кілька великих.
«ВАЖЛИВО ЗНАТИ
ТЕНДЕНЦІЇ РИНКУ І МОДУ»

— Олександре Івановичу, зрозуміла, що реалізація
меблів у рік пандемії у вас
не «впала». З чим це пов’язано?
— Повторюся, що, на жаль,
не всі вистояли. Тому певні
ніші ринку звільнилися, і ми їх
зайняли. Наша стабільність,
відомо, залежить від темпів
і обсягів збуту. І це втримали,
та й навіть наростили, хоча
я був налаштований більш пе-

але намагалися покращити
собі настрій новим інтер’єром,
купуючи продукцію через інтернет, де широко рекламуються наші меблі.
Насправді бути в фаворі непросто. За цим стоїть потужна
робота всього колективу. Хороші комплектуючі, якісне виконання, правильне ціноутворення, відвідування різноманітних
виставок — ці та інші фактори
впливають на те, щоб люди хотіли купувати саме наші меблі.
Це складно, адже ми виготовляємо товар не на замовлення.
Треба досконало знати тенденції ринку і моду, аби спрогнозувати все правильно.
— І куди ви ще «закинули»
нововолинські меблі?
— Основна частина експорту — європейські країни.
Багато продаємо в Азії: Монголії, Казахстані. Відкрили торговий дім у Білорусі. Додалися
ще три країни Північної Африки.
Є і в Америці наші меблі, хоча
через специфічне законодавство було непросто пробитися.
Загалом нашу продукцію можна придбати в більш як тридцяти країнах світу. Зараз лише
Австралія залишилася єдиним
обжитим континентом, куди немає наших поставок.
— Багатьох цікавить причина зміни назви підприємства…

— Це не чиясь забаганка,
а природний процес. Ребрендинг відбувся через суттєві
зміни в управлінні компанією.
Ми разом із «Гербор Холдинг»
відійшли від польської компанії
BlackRedWhite. Хоча мали певну самостійність, все ж виникали нюанси через те, що польські партнери не до кінця розуміли наші реалії, нестабільні
ціни на сировину, непередбачувані зміни у законодавстві і т.
д. Тому рано чи пізно ми мали
стати конкурентами як на східних, так і на західних ринках.
Як результат — один із співвласників прийняв рішення:
польські підприємства вивести
окремо, а українські залишити
за собою. Таким чином, бренд
BRW лишився за поляками,
а ми з гордістю носимо назву
ВОЛИНСЬКА МЕБЛЕВА КОМПАНІЯ.
— Які головні принципи
в директора щодо відбору
кадрів і керівництва ними?
— Вважаю, що наш колектив
відшліфований, образно кажучи, до блиску. Сповідую правило: вір, але перевір. Втрата довіри однозначно веде до звільнення з підприємства. Більше
того, в трудовий кодекс я би
для менеджерів та керівників
вищої ланки ввів таке формулювання як звільнений за втратою довіри. Я не прихильник
того, щоб керівник щодня ходив
цехами — навряд чи це покращить управлінські функції. Але
і не зовсім кабінетний директор.
Просто настає час, коли спілкуєшся із вузьким колом керівників. Ставиш завдання і контролюєш їх виконання, дивлячись
на результат.
«ПОПУЛІЗМ НІКОЛИ
ДО ДОБРА НЕ ПРИВОДИВ»

— Олександре Івановичу, чи відчули ви як виробничник зміни після того,
як до влади в країні прийшли
інші люди?

— З моменту останніх
президентських і парламентських виборів не можу сказати
про якийсь негатив в умовах
ведення бізнесу. А от щодо
загальних оцінок ситуації,
то як громадянин глибоко занепокоєний тим, що відбувається в країні. Популізм ніколи
не давав нічого доброго. Велике будівництво, велика реставрація — і цей список можна
продовжити… Спостерігаємо
некомпетентність урядовців,
які, на жаль, залежні від політиків. А ще складнощі через
війну, пандемію призводять
до безпорадності в різних
сферах життя.
— Ви — людина, наближена до політики. Чому
не спокусилися на депутатство чи високі посади?
— Я багато років у бізнесі.
Вважаю себе фахівцем і міняти роботу, якій віддав більше
двадцяти літ і яка мені подобається, на крісло чиновника
ніколи не мав у планах, хоча
пропозиції отримував. Щодо
депутатства, то вже працював
у міській, обласній радах. Мав
намір потрапити на цей раз
в обласну раду за списком
«Європейської Солідарності»,
прихильником якої є, але запропоноване місце у списках
мене не влаштувало. Тому
відмовився балотуватися.
Та це жодним чином не вплинуло на мої політичні вподобання. Зараз є членом виконкому Нововолинської міської
ради. Вважаю, що, досконало
володіючи економічною та політичною ситуацією в регіоні,
зможу бути корисним рідному
місту цією громадською роботою. Імпонує те, що нова
владна команда з перших
кроків проявляє активність,
конструктив і невпинне бажання змінювати місто на краще. Я готовий їм підставити
своє плече. І як би пафосно
це не звучало, до прийнятих
рішень підходитиму з однієї
позиції: чи це на користь громаді.
— Ви активно брали
участь у діяльності Волинського обласного об’єднання організацій роботодавців. А нині продовжуєте?
— Зараз робота проводиться більше в онлайн-режимі. Звісно, коли керував Володимир Цибульський, завжди
з великим задоволенням їхав
на засідання. Його особистий
контакт із Кабміном давав
можливість черпати важливу
інформацію, якої більше ніде
не було, — і це позитивно
впливало на нашу роботу. Хочеться вірити, що після пандемії повернуться гарні традиції
плодотворної співпраці з керівниками підприємств Волині
та впливу організації роботодавців на уряд у частині врахування наших інтересів, а отже,
й усіх працюючих.
— Як відновлюєте фізичні
і моральні сили?
— Активними заняттями
спортом: гірські лижі, плавання. Але перевагу надаю настільному тенісу. Вважаю, що
постійні тренування допомагають отримувати необхідну
порцію адреналіну, мати гарну
фізичну форму. І головне — є
доступними. Готовий матеріально посприяти популяризації гри в теніс у Нововолинську,
про що незабаром повідомлю
у місцевих ЗМІ. n
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n Особливий випадок
Фото з сайту bbc.com.
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■ Пульс тижня

Під колеса пасажирського
потяга
потрапив 43-річний чоловік
Трагедія трапилась у Володимир-Волинському
районі
Ірина КРАВЧУК

іж селами Зимне та Фалемичі поїзд збив людину.
Правоохоронці встановили, що на момент руху
поїзда постраждалий знаходився на залізничній
колії. Попри те, що машиніст подавав звукові сигнали,
зменшив швидкість та увімкнув екстрене гальмування,
уникнути трагедії, на жаль, не вдалося. Володимирчанин загинув на місці події. Наразі поліція встановлює всі
обставини трагедії. n

М
Тепер жінка може здійснити свою мрію — відпочити з рідними на морі.

«Із 10 хворих ця нирка
підійшла лише мені»
Наталія Романова із Володимира-Волинського, яка три роки
була на гемодіалізі, повертається до нормального життя
Ірусина ПРИХОДЬКО

роблеми з нирками почалися у жінки
ще 14 літ тому, коли
вона перехворіла грипом.
Відтоді у житті Наталії почалися нескінченні обстеження, консультації лікарів та прийом препаратів.
Коли ж волинянка вийшла
заміж, медики порадили
не ризикувати народжувати:
мовляв, хворі органи можуть
не витримати. Однак вона
все-таки наважилася.
— Хотіла, аби було заради
кого жити. Стан був складний, тому на 7-му місяці вагітності мені зробили кесарів
розтин — Богданчик народився здоровим. Але я була
не в нормі, попри лікування,
нирки відмовили, — пригадує
жінка.
Із 2017-го Наталія стала
повністю залежною від медичних процедур — перебувала на гемодіалізі. Лікарі
наполягали, що краще зробити трансплантацію якомога раніше, та, незважаючи
на бажання близьких допомогти, жоден із них не підхо-

П

див хворій як донор. А коштів
на трансплантацію за кордоном від нерідного донора
сім’я не мала.
— Тричі на тиждень їздила
в райцентр на тригодинну процедуру. Не могла пропустити
жодного разу, інакше — погіршення стану і навіть… смерть.
Мені заборонили пити рідину,

на тиждень
« Тричі
їздила в райцентр
на тригодинну
процедуру. Не могла
пропустити жодного
разу, інакше —
погіршення стану
і навіть… смерть.

»

їсти фрукти, піднімати дитину
на руки. Про те, аби десь відпочити, і мови не було, — розповідає Наталія.
Коли жінка дізналася, що
в Ковелі зробили першу
пересадку нирки, відразу записалася в лист очікування
на трансплантацію. А через

n Кримінал

деякий час до родини зателефонували зі Львова й подружжя почуло омріяні слова:
«Донор знайшовся».
Виявилося, що того дня
внаслідок аневризми судин
головного мозку помер 38-річний львів’янин, а його родичі
дали згоду на трансплантацію
органів. Тож із Києва до Львівської клінічної лікарні терміново виїхала бригада медиків.
Окрім 31-річної Наталії,
на праву нирку претендували аж 10 хворих, але медичні
параметри померлого майже
на 100% збігалися лише з її
даними, тому вже вночі володимирчанку проперували.
Все пройшло добре, а нирка почала виконувати свої
функції ще на операційному
столі! Нині жінка повернулася до нормального життя й
каже, що нарешті зрозуміла, що таке радість:
— Я можу не залежати
від процедур, бачити, як росте син, мріяти про подорож
на море із сім’єю. Я така щаслива…
За матеріалами
bbc.com. n

Ольга БУЗУЛУК

лизько опівночі до поліції звернувся охоронець одного з місцевих магазинів і повідомив, що на нього
напали двоє молодиків. Виявилося, що чоловік зробив їм зауваження за розпивання алкоголю та зухвалу
поведінку, на що хлопці відповіли кулаками. Розбороняти
бійку взявся нововолинець, який став свідком інциденту.
У результаті працівник отримав перелом ребра та забої,
а його захисник – численні гематоми.
Правоохоронці встановили, що до конфлікту причетні
17-річний та 16-річний місцеві мешканці.
За цим фактом поліцейські розпочали провадження за
ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та 122 (Умисне
середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального
кодексу України. Усі обставини пригоди з’ясовуються. n

Б

У шахтарському місті
створили «Банк одягу»
Небайдужих мешканців закликають долучитися
до збору речей
Сергій ВИШЕНЬКА

а словами директорки Територіального центру соціального обслуговування Валентини Журавської, після приєднання Грядівської та Грибовицької громад
її підлеглі об’їхали усіх місцевих мешканців та зрозуміли,
що є потреба у створені так званого «Банку одягу».
Збирати речі будуть в Нововолинську, а потім розподілятимуть по громадах. Там виділять спеціальні кімнати,
де безкоштовно роздаватимуть одяг малозабезпеченим.
Організатори акції закликають усіх милосердних
звертатися за телефоном 0937609162 у робочі дні з 8:00
до 17:00. n

З

Молодики
влаштували «бійку» з ялинкою

За процесуального керівництва Волинської обласної
прокуратури головному державному ревізоруінспектору одного з відділів Головного управління
Державної податкової служби у Волинській області
повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні
неправомірної вигоди

Інцидент трапився у парку Нововолинська
Олена КУЧМА

порушень фінансово-господарської діяльності й не проводили перевірок протягом
року.
Викриття податківця —
спільна робота прокурорів, працівників Управління

вечері 19 березня двоє хлопців поглумилися над нещодавно висадженим деревом у шахтарському місті.
Хлопці по черзі били саджанець ногами, нагинали
його донизу й намагалися зламати. Один із парубків навіть
впав на землю, коли хотів вилізти на тоненький стовбур,
тож цим зайнявся його товариш.
Це неподобство молодики зняли на відео та опублікували в соцмережах, що викликало неабияке обурення
користувачів.
Можливо саме це змусило хуліганів наступного дня
підв’язати бідолашне деревце. n

В

Наталія МУРАХЕВИЧ
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Конфлікт стався 21 березня у селі Будятичі Поромівської громади Володимир-Волинського
району

Фото пресслужби прокуратури Волині.

Податківець «погорів»
на 10 тисячах гривень

березня податківця
затримали під час
одержання 10 тисяч гривень від підприємця.
Гроші бізнесмен платив, щоб
фіскали припинили пошук

Біля Нововолинська
неповнолітні хлопці побили
двох селян

Хабар принесли «волинськими»
грішми.

стратегічних розслідувань
в області та слідчих ТУ ДБР
у Львові. Триває досудове
слідство. n

n Актуально
Фото із сайту google.com.ua.
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n На що скаржитеся?

Хтось уночі завмирає від жаху,
інший вдень на ходу засинає…
Чому з нами таке відбувається? Розповідає доктор
меди
медичних
наук, невролог вищої категорії, завідувачка
невр
неврологічного
відділення КП «Волинська обласна
кліні
клінічна
лікарня» Ольга Дмитрівна Шульга (на фото)
Фото із сайту google.com.ua.

Про цю проблему заговорили у зв’язку
зі щепленнями вакциною від коронавірусної
інфекції. Але вона була надзвичайно гострою
і до початку кампанії з імунізації. І раніше
кожна четверта людина у світі помирала від
станів, спричинених тромбозом
Марія КАЩУК

ромби найчастіше утворюються у глибокій вені ноги
і можуть пересуватися з кровообігом, потрапляти
в легені. Це пряма загроза для життя. Які ж фактори
її збільшують?
Зайва вага. При невеликому ступені ожиріння ймовірність утворення тромбу не надто велика, але в міру
збільшення надлишку тілесної маси вона зростає. Може
виникати венозна тромбоемболія, при якій згустки крові
формуються у вені і переміщуються по ній.
Куріння. Речовини в складі тютюнового диму можуть
пошкоджувати слизову оболонку кровоносних судин,
підвищуючи ризик злипання її фрагментів, що провокує
утворення тромбів.
Вагітність. Одна з причин того, чому майбутні матері виявляються схильними до тромбозу — гормони
(особливо естроген), які циркулюють в крові. Інша —
це зростання плоду. У міру того, як дитина стає більшою,
створюється тиск на кровоносні судини в черевній порожнині і тазу, що може блокувати кровотік і викликати
утворення згустків.
Препарати із естрогеном. Прийом протизаплідних
таблеток або замісна гормональна терапія можуть підвищити ймовірність утворення тромбу в три — чотири рази.

Т

знерухомлення тіла протягом
« Будь-яке
декількох годин підвищує ризик
тромбоутворення.
»
Хронічні захворювання. Згідно з медичними даними, тромби найчастіше виникають при наявності діабету,
ВІЛ, патологіях кишечника (хвороба Крона, коліт), раку
мозку, яєчників, підшлункової залози, товстої кишки,
шлунка, легенів, нирок.
Знерухомлення. Близько половини випадків тромбозу глибоких вен виникає у пацієнтів, які впродовж декількох днів або тижнів пролежали на лікарняному ліжку
після перенесеної операції або хвороби. Але вчені попереджають, що фактично будь-яке знерухомлення тіла
протягом декількох годин підвищує ризик тромбоутворення. Необхідність сидіти в машині, автобусі або літаку
протягом чотирьох або більше годин — ось досить поширена ситуація, в якій виникає небезпека, особливо якщо
людина не п’є достатньо води.
Спадковий фактор. Якщо у вашій родині були випадки смертей від тромбозу, будьте насторожі. Деякі захворювання, які «передаються» з покоління в покоління,
роблять кров густішою і більш схильною до згортання,
формування згустків.
Ця проблема може виникнути в людини незалежно
від віку. Основні ознаки та симптоми тромбозу:
- пульсуючі або переймоподібні болі в нозі, зазвичай
в литці або стегні;
- набряк;
- відчуття тепла на місці враженої ділянки;
- червона або потемніла шкіра на місці враження;
- тверді або хворобливі на дотик вени.
Свідченням того, що тромб перемістився в легені,
вважається утруднене дихання, сильний кашель, біль
у грудях і запаморочення.
У разі виникнення подібних симптомів рекомендується негайно звернутися по медичну допомогу. n

Більше публікацій на
медичну тему — на сайті

VOLYN.COM.UA

n Недузі наперекір

Носила під серцем дитину,
а в грудях — злоякісну пухлину
Закінчення. Початок на с. 1

Фото з домашнього архіву.

Кому загрожує
тромбоз?

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЇЇ МАТЕРИНСЬКЕ ЩАСТЯ
ДАЛОСЯ ДОРОГОЮ ЦІНОЮ

Коли ми познайомилися,
у Марії було двоє діток. Розповідала, що старшенькому не виповнилося ще й року, як вона
завагітніла донечкою. Десь
на п’ятому місяці виявила невелику гульку в молочній залозі.
Не відтягуючи, пішла обстежуватися.У Луцьку мамолог Володимир Федорчук запідозрив, що
утворення, ймовірно, злоякісне.
Скерували до Києва в Інститут
раку, де цей діагноз підтвердила
біопсія (дослідження ураженої
тканини).
— Тоді рак у вагітних був менш
поширеним, аніж нині. В області
подібні випадки траплялися рідко.Тому видаляли мою пухлину
столичні онкологи.Операцію зробили на Водохреще, а подальше
лікування вирішили відкласти,
щоб не нашкодити дитині. Наприкінці квітня я народила Аню.
Відразу з пологового пішла на хіміотерапію, потім тривалий час
проходила опромінення на старому допотопному апараті, який
постійно виходив із ладу. Мені,
27-річній, було важко змиритися, що я стала лисою, безсилою,
допікала депресія. Щоб відволіктися від важких думок і тривог,
почала цікавитися діяльністю
організацій, створених задля боротьби з раком. Вирішила випробувати і свої можливості. Спасибі
моїй турботливій матусі, яка і моїх
дітей доглядає, і у всьому мене
підтримує, — з вдячністю каже
жінка.
Тепер, як і під час нашої першої зустрічі, Марія, спілкуючись,
раз по раз поправляє неслухняні кучерики: знову волосся після
«хімії» відростає і видається чужим. Твердження про те, що сна-

Подарувала життя синочкові Дані —
й удруге стала пацієнткою онкохірургів.

ряд удруге не падає в одне і те ж
місце, як виявилося, в онкології
не спрацьовує. Через 10 років
активного, насиченого подіями й
успіхами життя підступна хвороба знову нанесла удар.
І треба ж було, щоб це сталося у той час, коли молода жінка
купалася в щасті, любові. Вдруге
вийшла заміж, народився маленький Даня. Чоловік готовий
був на руках носити, старші діти
тішились братиком, батьки —
внуком. Раділа кожній миті, кожному дню, світилася від кохання,
бажання жити, працювати, втілювати мрії. А тут — наче грім із неба
у погожий день: повернувся рак
молочної залози.
— Я дуже відповідально ставлюся до здоров’я. Регулярно
проходила обстеження. Коли минуло 5 років після хвороби, здавалося, можна зітхнути з полегшенням. Але як носила під серцем
Даню, то дуже пильно стежила
за змінами в організмі, в молочних залозах, неодноразово проходила комп’ютерну томогра-

фію, інші дослідження. Сучасні
апарати не «побачили» загрози,
а от чутливі пальці досвідченого
лікаря-онколога на місці шраму
після попереднього хірургічного втручання діагностували новоутворення. Це сталося через
кілька місяців після народження
третьої дитини, — згадує Марія
Адамчук-Коротицька.
«НАВІТЬ ПІСЛЯ АМПУТАЦІЇ
ГРУДІ ВВАЖАЮ СЕБЕ
ВЕЗУЧОЮ…»

— По-перше, хворобу в обох
випадках виявили на ранній стадії. По-друге, маю чоловіка, який,
незважаючи ні на що, каже, що
я в нього найкрасивіша. Щодня
зігріває його любов, турбота. Тішуся своїми дітьми. Радію, що
і сама є дитиною, маючи найкращих у світі батьків. Відчуваю
щастя, коли вдається допомагати іншим. Для цього й заснувала
Фонд боротьби з раком. Тож навіть після ампутації груді вважаю
себе везучою, — не падає духом
наша співрозмовниця, ховаючи

Справитися з недугою Марії
допомагав коханий чоловік Роман.

за усмішкою згадки про пережитий біль.
У найскладніші моменти лікування, коли доводилося рятуватися опіоїдами, Марія думала
про те, що далеко не всі хворі мають доступ до таких препаратів.
«Одна з ситуацій, коли на мене
«нападають воші» і бере злість, —
це коли я чую фразу на кшталт

« Видалення
молочної залози —
не трагедія.
»
«не будемо знеболювати морфіном (чи ще чимось), бо стане
наркоманом». У правильних лікарів і в нормальних медичних
закладах існує непорушне правило: «Не можна терпіти біль!»—
написала жінка на своїй сторінці
у фейсбуці, перелічуючи по пунктах, як домогтися призначення
опіоїдних анальгетиків.
Їй ці ін’єкції вдома робив чо-

ловік Роман Коротицький — учасник бойових дій на Сході України,
який був на війні в найважчі роки.
Але бачити страждання коханої
жінки — найгірше випробування.
Розуміючи це, Марія трималася
мужньо, намагалася не скаржитися, навпаки, жартувала про
«кайф» після чергової дози.
— При мамі не знімала перуки
й не роздягалася. Я їй не казала
дуже довго про те, що рак повернувся. Цього разу мені хотілося
вирішити проблему радикально,
тому хвору молочну залозу повністю видалили. Хірургічне втручання провів досвідчений спеціаліст обласного центру онкології
Володимир Федорчук. Пластику грудей Рома мене попросив
не робити. Чоловік не хоче, щоб
я пережила ще дві операції і відповідно два наркози задля корекції зовнішності. Я з ним погодилася, бо й справді, видалення
молочної залози — не трагедія,
головне, щоб голова була на місці. Ношу спеціальний бюстгальтер, який імітує природні форми,
інакше від нерівномірного навантаження болить спина, — не приховує болючої правди наша співрозмовниця.
Зізнається, що робить це задля того, аби додати іншим
жінкам із онкозахворюваннями
впевненості й сили. Власним
прикладом намагається переконати: рак — не вирок. Під час
нашого спілкування Марія розповіла, що вже завершує останній курс хіміотерапії. Рука і бік
ще поболюють. Але впродовж
усього періоду лікування намагалася працювати. І чоловік Роман,
прагнучи вберегти дружину від
надмірних навантажень, включився у громадську роботу, взяв
на себе частину її обов’язків.
— Коли «СтопРак» став
«Фондом боротьби з раком»,
ми, окрім дітей, почали працювати ще й із дорослими. Головне
завдання — популяризувати обстеження, які можуть виявляти
онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Ведемо активну просвітницьку роботу, організовуємо
виїзди лікарів у села. Бо тільки так
можна зменшити смертність від
цієї недуги, — каже Марія Адамчук-Коротицька. n

n Береженого Бог береже
Марія АДАМЧУК, засновниця
«Фонду боротьби з раком»

ЧЕКАЄМО СПРИЯННЯ
ВІД ВЛАДИ НА МІСЦЯХ

Наш фонд має Програму з раннього виявлення онкопатологій серед дорослого населення. У її рамках спільно з Волинським обласним
медичним центром онкології ми
організовуємо виїзні обстеження
жінок, аби запобігти зростанню захворюваності на рак шийки матки й
виявляти недугу на ранніх стадіях.
Якщо бажаєте провести такий
захід у своєму районі/селищі — напишіть нам і ми з радістю приїдемо.
Обстеження є повністю безко-

Спочатку ніколи, а потім — пізно
Типова історія сотень жінок, які стали жертвами підступної недуги: за турботами
про родину нема часу потурбуватися про себе. До лікарів у нас чомусь прийнято
йти тоді, коли терпіти вже несила.
штовними: ми забезпечуємо всіх
оглядовими наборами. Прийом
проводить висококваліфікована
спеціалістка — гінеколог кабінету
патології шийки матки обласного
онкоцентру Жанна Василівна Ващенюк зі своєю командою.
Від адміністрацій ОТГ чи ста-

рост очікуємо, що буде організоване місце прийому, а жіноцтво попередньо поінформують.
ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ,
ЩО ТАКЕ ПАП-ТЕСТ?

Його ще називають цитологічним скринінгом, аналізом Папані-

колау. Все це про мазок на цитологію, який береться у жінок з метою виявлення клітинних аномалій
в шийці матки, які в майбутньому
можуть призвести до розвитку ракових клітин.
Самостійно виявити передракові стани, коли хвороба добре під-

дається лікуванню, майже неможливо. На ранніх стадіях найчастіше
нема болю, відчуття дискомфорту й
інших ознак, що можуть насторожити. ПАП-тест допоможе це зробити,
його результативність становить
95%.
Зверніться до гінеколога. Бажано робити такий аналіз раз на рік.
Тоді ви точно не пропустите ніяких
змін. Оптимальний період для
ПАП-тесту — 10–20 дні місячного
циклу.
Це не стосується жінок, які приймають оральні контрацептиви,
а також при досягненні менопаузи.
В таких випадках для обстеження
можна вибрати будь-яку дату. n

НЕ БІЙТЕСЯ, ЦЕ ПРОСТО
«ПАРАЛІЧ СНУ»…

Пам’ятаєте, як у дитинстві
було страшно залишатися
самому вдома? А піти вночі
на кухню чи в туалет? Ні, ні,
ні…там же ж обов’язково —
привид, чорна рука, чудовисько.
Але трапляється таке
і в дорослому віці. Прокидаєшся — і відчуваєш, що в кімнаті хтось є… І страх сковує
тебе й не дає можливості
поворухнути навіть пальцем.
Безпорадність та відчай. Що ж
відбувається?
У медицині такий стан називають сонним паралічем.
Він виникає внаслідок збою
в роботі мозку на межі фаз
сну, що тимчасово сковує
тіло, залишивши вас між двома реальностями: неспанням
та швидким сном.
Найтиповіші відчуття під
час цього стану, що триває
декілька хвилин:
• ви не спите, але не можете рухатись, говорити, відкривати очі;
• здається, хтось є у кімнаті й штовхає вас у темряві;
• ви можете літати;
• і дуже хочете, щоб це все
припинилось або щоб хтось
вас розбудив.
Подібне трапляється
з людьми при порушенні режиму сну (нічні зміни, авіаційні
перельоти…), при посттравматичному стресовому, панічному, генералізованому тривожному та інших розладах.
Що робити? Спати не менше 6–8 годин, засинати щовечора та прокидатись вранці
в один і той же час. Не вживати важкої їжі щонайменше
за 4 години до того, як лягаєте в ліжко, не пити алкоголь чи
кофеїновмісні продукти. Також не бажано палити.Дуже
важливо не спати на спині,
бо через це ризик паралічу
зростає.
Не панікуй те. Параліч
сну — поширене явище.
Майже кожна п’ята людина
має такий досвід. Проте якщо
причина в тривожному розладі, депресії — слід звертатися до спеціаліста. Не лікуйтеся самостійно. Це призведе
щонайменше до втрати часу,
грошей та погіршення якості
життя.
ЧОМУ ДЕЯКІ ДЕПУТАТИ
СПЛЯТЬ НАВІТЬ ПІД
ЧАС «БАТАЛІЙ»
У ПАРЛАМЕНТІ?

Тележурналісти, оператори люблять підловити
момент, коли на засіданнях
різного масштабу сивочолі
чоловіки з дуже «поважними»
животами не можуть справитися з дрімотою, через що
наражаються на кпини.
Тут, звісно, перша думка, що дядечки не висипаються вночі. Або поїли смачно й
безжурно собі відпочивають.
Насправді ж зазвичай
у всьому винен синдром Пік-

віка — стан, який характеризується альвеолярною гіповентиляцією (мало кисню),
ожирінням та сонливістю

і навіть запахи? Ми називаємо це «дежавю», що в перекладі означає «вже бачене».
Цей неврологічний фе-

маєте знайомих з нездоланною денною
« Якщо
сонливістю, розкажіть їм про синдром
Піквіка. І про те, що вони потребують медичної
допомоги.

»

(раптовою, в зовсім не передбачуваних під час денної
активності обставинах).
Часто така проблема
турбує осіб зі спадковою
схильністю, проте іноді вона
з’являється у жінок під час
вагітності, після травми чи
перенесених інфекційних
захворювань. І найгірше, що
синдром Піквіка може мати
ускладнення у вигляді інфаркту міокарда, інсульту,
тромбоемболії легеневої артерії. Тобто це не просто сонливість, а тривожний «дзвіночок».
Історія цього синдрому
пов’язана з твором Чарльза
Діккенса «Посмертні записки
Піквікського клубу». У Джо,
слуги містера Піквіка, він був
стовідсотково. У 1918 році
Вільям Ослер вперше вжив
цей термін для опису стану
сонливості у чоловіка з ожирінням.
А от популярним синдром
став у 1956-му, коли лікар
Барвелл описав його в історії літнього бізнесмена,
який при зрості 160 см мав
вагу 120 кг. І грав мужчина
в покер. А в одній з азартних
партій з шаленими ставками мав комбінацію три тузи
і два королі — «повний дім».
Проте саме в цей виграшний
момент бізнесмен заснув
та не зміг скористатись шансом. Після того, розчарований і стривожений, він звернувся до лікарів.
Отож, якщо маєте знайомих з нездоланною денною
сонливістю, розкажіть їм про
синдром Піквіка. І про те, що
вони потребують медичної
допомоги.
ДЕЖАВЮ — ОДНА
З ТАЄМНИЦЬ МОЗКУ

Бувало у вас таке відчуття, що ви вже бачили раніше
і місце теперішньої події, і обставини, і людей, і розмови,

номен був креативно використаний у фільмі «Матриця».
А реально май же 97%
населення стикалися з ним
хоча б раз у житті, 67% —
регулярно. Ми асоціюємо
це відчуття з таємничістю
і навіть паранормальним
явищем, оскільки воно швидкоплинне і зазвичай несподіване.
Згідно з окремими дослідженнями, дежавю є явищем
пам’яті. Наш мозок усвідомлює схожість поточного досвіду з минулим.
Інша теорія пояснює все
помилковими спогадами —
вони видаються справжніми,
але такими не є. Це схоже
на відчуття, коли ти не можеш
відрізнити щось, що насправді сталося, від сну.
Цікаві дані отримані при
проведенні функціональної
магнітно-резонансної томографії у людей, що мали епізоди дежавю. Ділянки мозку,
задіяні в пам’яті зазвичай
такі, як гіпокамп, не були активними, на відміну від тих,
які беруть участь у прийнятті
рішень.
Отже, дежавю може бути
результатом роботи нашого мозку, який напрацьовує
якусь форму вирішення конфлікту. Тобто, він перевіряє
спогади, шукаючи протиріччя
між тим, що ми переживаємо,
і тим, що насправді з нами
сталося. У психіатрії цей феномен частіше спостерігається у пацієнтів з тривогою
та деякими іншими розладами.
У неврології дежавю характерне для людей із епілепсією скроневої частки та зазвичай передує судомам.
Проте може обійтися і без
судом (фокальні напади).
При цьому особа має такий вигляд, наче вона завмерла, ніби дивиться кудись
або мріє. n
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На Любомльщині спіймали
палія сухої трави
Попався «на гарячому» і заплатить чималий
штраф
Євгенія СОМОВА

ойно зійшов сніг, а декотрі «господарі» вже взялися наводити порядок на обійстях і городах. Чоловіка, який палив
траву між селами Римачі та Бережці, не задумуючись, що
завдає шкоди довкіллю і собі, помітив керівник Любомльського
УТМР Олександр Мікульський. Селянин, очевидно, вважав, що з
допомогою вогню швидко і без особливих затрат очистить поле
від залишків рослинності. Однак цього разу йому не пощастило.
Попався «на гарячому».
На палія склали протокол. Тож за самовільний підпал трави
чоловікові доведеться відповідати перед законом. Адже таке правопорушення передбачає штраф від 3 до 6 тисяч гривень. n

Щ

Хотів заробити на водоростях
Шацький суд розглянув справу щодо чоловіка,
який виловлював у Світязі кладофору
Євгенія ЖУРАВСЬКА

ідсудний заготовляв водорості, які користуються
популярністю у любителів акваріумістики. Сподівався заробити на них. Та не вдалося. 15 кілограмів зелених рослин і підсак, яким збирав їх, у нього конфіскували.
За інформацією Шацького національного природного
парку, заказнику завдано шкоди на загальну суму 405 гривень. Суд визнав чоловіка винним у вчиненні адміністративного правопорушення і призначив штраф – 153 гривні. Також йому доведеться сплатити в дохід держави 454 гривні
судового збору та 405 гривень майнової шкоди на користь
Шацького національного природного парку. n

П

Знайшли у квартирі самогон
і 120 літрів браги
З початку нинішнього року працівники Ковельського
районного управління поліції притягнули до
адміністративної відповідальності 316 осіб за виготовлення
та зберігання саморобних алкогольних напоїв
Оксана КРАВЧЕНКО

ехто із порушників налагодив на дому виробництво спиртного у чималих обсягах. Нещодавно дільничні офіцери у квартирі 55-річного жителя Ковеля виявили 120 літрів «закваски»
та 5 літрів самогону. На чоловіка було складено адміністративний
протокол, брагу та готовий продукт поліцейські знищили на місці.
Правоохоронці нагадують, що відповідальність встановлена
як за виготовлення (зберігання без мети збуту) самогону та інших
міцних алкогольних напоїв, так і за придбання їх у власників домашніх гуралень. На жаль, такий «бізнес» процвітає. У боротьбі з
ним поліція розраховує на підтримку громадськості. n

Д

Рибалки разом
із медиками врятували
з крижаної води чоловіка
Прогулянка водоймою, вкритою тонким льодом, ледь не призвела до трагедії.

На озері Чорне у селищі Заболоття, що на Ратнівщині,
56-річний місцевий житель провалився під лід
Власта КРИМСЬКА

волікання могло коштувати
чоловікові життя, адже у крижаній воді людина довго
не витримає. У льодяній пастці він
пробув пів години.
56-річний заболотівчанин
чомусь вирішив прогулятися через озеро. За десятки метрів від
берега крига не витримала, і він
опинився у воді. Пощастило, що
це побачили місцеві жителі, які
були на березі.
— Надзвичайна подія трапилася 17 березня близько 12.45. Нехтуючи власною безпекою, чоловік
вийшов на ледь затягнуту кригою
водойму, — повідомила Віталія
Лукашевич, провідний фахівець
управління ДСНС України у Волинській області. — За свідченнями
очевидців, лід не витримав, і заболотівчанин провалився по пояс
у холодну воду. Вибратися сам

З

його крові було виявлено вміст алкоголю,
« Учерез
що, мабуть, і вирішив прогулятися

»

по тонкій кризі.
не міг, тому кликав на допомогу.
На щастя, його помітили рибалки й
місцеві жителі, які перебували біля
озера. Саме вони кинулися на поміч потерпілому й водночас відправили за працівниками станції медичної допомоги, що розташована
неподалік від водойми. За кілька
хвилин вони прибули до місця виклику.
Підручними засобами усі разом витягнули потерпілого на берег. Там йому надали першу долікарську допомогу, а відтак транспортували до медичної установи
у селище Ратне з попереднім діагнозом «загальне переохолодження».
— Заболотівчанин потрапив

до Ратнівської районної лікарні
17 березня о 14-й годині, — розповідає медичний директор закладу
Володимир Колотюк. — Ми поклали його у відділення анестезіології
та інтенсивної терапії. Через те, що
потерпілий певний час перебував
у крижаній воді й отримав переохолодження тіла, у нього піднявся артеріальний тиск. Крім того,
у його крові було виявлено вміст
алкоголю, через що, мабуть, і вирішив прогулятися по тонкій кризі.
Наші лікарі надали чоловікові необхідну медичну допомогу, стан
пацієнта нормалізувався, і того ж
дня о 17.30 на вимогу він був виписаний додому. Загрози його життю
та здоров’ю немає. n

n Добра новина

Розпочали ремонт дороги
від Ратного до Шацьких озер
У рамках програми «Велике будівництво» цьогоріч
будуть відновлювати туристичний маршрут Шацьк —
Ратне, що веде до найбільшої та найглибшої в Україні
водойми природного походження — озера Світязь
Власта КРИМСЬКА

У

цей напрям входять відрізки двох територіальних доріг: Шацьк — Ві-

лиця — Прип’ять — Любохини
та Любомль — Дубечне — Здомишель — Ратне — Камінь-Каширський — Любешів.
На ділянці Шацьк — Вілиця

вже стартували ремонтні роботи. Цей понад 9-кілометровий відрізок шляху, який нині
має пошкоджене дорожнє покриття з бруківки, буде вкритий двома шарами асфальту.
Наразі проводяться підготовчі роботи для розширення
проїжджої частини з існуючих
4,5 метра до 6. Підрядні роботи виконує ТзОВ «Луцькавтодор-Сервіс». У подальших
планах — ремонт ділянки від
Вілиці до Любохин. n

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ

Прошу з’явитися громадян України, про яких не маємо інформації щодо проживання і зв’язку (так як за місцем прописки громадян
не застали), у ДП «Волинський
інститут землеустрою», який
знаходиться у місті Луцьку,
вул. Винниченка, 63, каб.15, для
підпису актів погодження меж
для оформлення суміжних земельних ділянок, термін, у який
потрібно з’явитись, — 1 тиждень
(5 робочих днів), зокрема таких
осіб:
Савчук Сергій Миколайович
м. Любомль, вул. Островецька, 8. Земельна ділянка, кадастровий номер:
0725784600050020319.
Біднюк Павло Леонтійович
Л ю б о м л ь с ь к и й
р-н, с. Вишнів, вул. Зелена, 47. Земельна ділян-

ка, кадастровий номер:
0725784600050020317.
Бовканюк Олександр Адамович
м. Шацьк, вул. Незалежності.
Земельна ділянка, кадастровий
номер: 0725784600050020311.
Коцура Юрій Анатолійович
Л ю б о м л ь с ь к и й
р-н, с. Вишнів, вул. Зелена, 30. Земельна ділянка, кадастровий номер:
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■ Пульс тижня

До Одеси дістатися стане
простіше
Пасажирський потяг № 58/57 невдовзі курсуватиме кожного дня
Євдокія ХОМИЧ

ро це повідомив директор філії «Пасажирська
компанія» АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський, презентуючи оновлений розклад руху
поїздів у Києві. Однак наразі невідомо, коли точно це
трапиться. Зазвичай щоденне сполучення між цими містами налагоджують на літній період. Починаючи з 28
березня, потяг відправлятиметься з Ковеля о 18:14 та
прибуватиме в Одесу наступного дня о 10:08. У зворотному напрямку відправлення о 18:09 та прибуття о 10:50.
Нагадаємо, що зараз поїзд курсує по непарних числах
із Ковеля та по парних із Одеси. Він проїжджає через Луцьк,
Рівне, Вінницю та інші міста України. n

П
Вода підійшла до селянських обійсть.

Через весняну повінь затоплені
пасовища і городи
На Ковельщині, у Забродівській громаді, у воді опинилися
сотні гектарів сільськогосподарських угідь
Фото з сайту suspilne.media.

Євгенія СОМОВА

зера біля хат, де плавають качки та гуси,
затоплені городи, пасовища… Таку картину спостерігають жителі сіл Забродівської громади, які нині
на Волині від підтоплення
потерпають чи не найбільше. Під водою тут опинилося
1200 гектарів пасовищ та городів. А причина їхніх бід —
повінь. Невеличкі річечки
Вижівка та Хлинище (остання
після проведення у 1976 році
меліоративних робіт функціонує як магістральний канал) вийшли з берегів. Городи Степана Корпачка із села
Якушів та його сусідів перетворилися на заплаву. «Можна лебедів, які підпливають,
з порога годувати», — невесело жартує чоловік.
За словами очільника
Забродівської громади Миколи Калачука, вода вже
трохи пішла на спад, подекуди чорніє земля. Але радіти рано. Адже якщо не припиняться опади, на які щедра цьогорічна весна, грунт
ще довго буде перезволожений. Тож до садіння картоплі, іншої городини селянам доведеться приступати пізніше, ніж зазвичай.
І подібна ситуація виникла
не вперше. Села підтоплює,
бо магістральний канал
«Річка Хлинище» замулився
більш як на 30 відсотків, заріс осокою і не може забезпечити відведення надлишкових вод під час повені.
Капітального ремонту, каже
голова громади, він не бачив уже років із 30. Мешканці та місцева влада неодноразово зверталися
і в Ратнівське міжрайонне
управління водного господарства з приводу необхідності проведення заходів
щодо водовідведення надлишкових вод, і до вищого
керівництва.
«Я вже й у Києві порушував питання про відновлення каналів, насосних
станцій, будівництво меліо-

О

За ДТП судили старшокласника
Ковельський міськрайонний суд виніс ухвалу
щодо дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилася у листопаді 2020 року
Євдокія ХОМИЧ

-класник ковельського ліцею разом зі знайомим
їхав мотоциклом «Sparta Boss 200». На заокругленій дорозі між селами Білин та Колодниця неповнолітній водій не впорався з керуванням, виїхав на
узбіччя та перевернувся. Оскільки пасажир не мав захисного шолома, він отримав тілесні ушкодження середньої важкості. Поліцейські дізналися про ДТП та відкрили
кримінальне провадження.
У судовому засіданні адвокат обвинуваченого подала
клопотання про закриття справи за дійовим каяттям. Потерпілий не заперечив. Ковельський міськрайонний суд
закрив провадження та скасував арешт на мотоцикл. n
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Фото із сайту bug.org.ua.

Заступник начальника Волинського регіонального офісу водних ресурсів
Михайло Тимощук та голова тергромади Микола Калачук вважають,
що очищення меліоративних споруд і їх належне утримання вирішить
проблему паводків.

ративної системи на наших
поліських землях, — каже
Микола Михайлович, — але
чиновники сміялися. Мовляв, яке осушення? Тут води
не вистачає. Треба думати,
де взяти її, а він говорить

ли. До фінансування робіт
залучені кошти місцевого,
обласного та державного
бюджетів. Виділити 600 тисяч гривень готова й сільська рада. Як запевнив Микола Калачук, на сесії вже

Скільки заробив за рік і чим
багатий голова Волинської ОДА

не припиняться опади, на які щедра
« Якщо
цьогорічна весна, грунт ще довго буде
перезволожений. Тож до садіння картоплі,
іншої городини селянам доведеться приступати
пізніше, ніж зазвичай.

»

про осушення. Їм же легше
балакати про велике будівництво у сильних, багатих
громадах, ніж проводити
його в економічно слабких.
А для нас, селян і підприємства «Ратнівський аграрій», яке дає третину коштів до бюджету сільради,
відновлення старих магістральних мереж важливе.
Вкладені у меліорацію гроші дадуть віддачу і зроблять
життя людей кращим, прогнозованішим».
До речі, на розчищення
каналу «Річка Хлинище» потрібно 1 мільйон 250 тисяч
гривень. Згідно з розробленим проєктом необхідно
відремонтувати 22 кілометри. 15 із них уже почисти-

прийнято рішення про виділення першого траншу. Тож
є надія, що цього року розпочате вдасться завершити,
проблема підтоплення буде
знята.
Зазначимо, що нині ситуація з рівнем води у річках Волині, за інформацією
начальниці відділу гідрології обласного гідрометцентру Любові Жайворонок,
с т аб і л ь н а і п р о г н о з о в а на. Рівень її зростає лише
в Стиру. В інших водоймах
області падає. Тож великої
води волинянам, за прогнозами провідного інженера-гідротехніка регіонального офісу водних ресурсів
Миколи Козака, вже не слід
очікувати. n

Понад пів мільйона зарплати, нова машина, земельна ділянка та дохід від продажу авто задекларував посадовець
Тетяна МЕЛЬНИК

гідно з документом, оприлюдненим на сайті НАЗК,
очільник облдержадміністрації Юрій Погуляйко (на
фото) за 2020-й заробив на цій посаді 579 688 гривень.
Торік він і його дружина стали власниками земельної ділянки на Київщині. Також минулого року він купив
автомобіль AUDI Q7 2016 р. випуску. Машиною ніби користується жінка, а вартість авто — 720 тисяч гривень.
Голова ОДА вказав у декларації понад 275 тисяч
гривень доходу дружини від зайняття незалежною професійною діяльністю, а також 800 тисяч — від продажу
рухомого майна.
Готівкою очільник краю тримає 36 тисяч доларів
та 140 тисяч гривень. Олена Погуляйко — 10 тисяч доларів і 120 тисяч гривень.
Окрім того, у спільній власності з дружиною Юрій
Погуляйко має понад 490 тисяч гривень, переданих
в управління юридичній особі АТ АКБ «Аркада». Незначну суму грошей голова ОДА та його дружина зберігають
на банківських рахунках. n
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n

В голові не вкладається

Мирослава КОЗЮПА

-літній чоловік 16 березня близько другої години ночі розбив вікно та проник до оселі самотньої пенсіонерки.
Скотчем зв’язав руки бабусі
та заклеїв рот, а потім виштовхав на вулицю. Перелякана жінка лише в спідньому
пішла по допомогу до сусідки. А в той момент грабіжник
шукав у хаті наживи, а потім
підпалив її відразу в кількох

30

Сусід зв’язав жінці руки і змусив
дивитись, як палає її будинок
У містечку Здолбунів на Рівненщині грабіжник скоїв
жорстокий розбій у будинку 81-річної бабусі
місцях – одночасно горіли
дві кімнати. Старенька із
сусідського вікна бачила, як
палає її оселя. Будинок вигорів вщент, не лишилось май-

же нічого: меблі, документи
та взуття перетворились на
попіл.
У результаті проведених
першочергових розшукових

заходів та слідчих дій, поліцейські розшукали та затримали зловмисника. Ним виявився 30-річний знайомий
жінки, який проживає через

паркан від своєї жертви. Він
має судимість за зберігання
наркотиків. Тепер зловмиснику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою строком на 60 діб. n
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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.

Ɍɟɩɥɢɰɹ ɄɂɅɂɆɈɄ
ɋɦɿɲɧɨɿɦɿɬɭɽ
ɯɯ
ɜɢɝɨɬɨɜ
ɜɚɲɝɨɥɨɫɩɨɜ ɜɿɩɨɤɪɢɲɤɢɥɿɯɬɚɪɢɤɜɿɞɥɹɤɭɜɚɱ
Ɉɩɥɚɬɚɧɚɩɨɲɬɿɩɿɞɱɚɫɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɥɟɧɚɿɡ ɚɩɥɿɤɚɬɨɪ
ɬɨɪɸɽɜɫɟɜɨ
759 ɚɝɪɨɜɨɥɨɤɧɚ Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ
ɞɧɨɱɚɫɪɭɯɚɽȻɊȺɋɅȿɌ ɉɊɈɋɌɂɊȺȾɅɈ
499
,
00
ɦ, 6ɦɉɪɢɨɫɬɟɨɯɨɧɞɪɨɡɿɪɚ
±
ɪɨɬɨɦ
©ɁȾɈɊɈȼ¶əª ȽɊȱɅɄȺ
599ɝɪɧɦ±ɞɢɤɭɥɿɬɿɧɟɜɪɚɥɝɿʀɛɨ
ɝɪɧ
ɇɨɜɢɧɤɚ Ƚɨɞɢɧɧɢɤɛɭɞɢ
299, 499
00
əɤɿɫɧɟɩɪɨɫɬɢ
ɥɹɯɝɨɥɨɜɢɩɨɪɭɲɟɧ
ɪɚɞɥɨɁɿɝɪɿɽɯɨ
ɌȿɇɌɉɈɅȱɉɊɈ
ɥɶɧɢɤɤɪɨɤɨɦɿɪ
ɅəɅɖɄȺɆȺɒȺ
ɧɹɯɫɧɭ
ɥɨɞɧɢɦɢ
599
ɉȱɅȿɇɈ
529
ɉɨɜɬɨɪɸɽɫɥɨɜɚ ɫɟɪɰɟɛɢɬɬɹɬɢɫɤɩɭ
ɨɠɢɪɿɧɧɿ
299
,
00
199, 00
399, 699
00
ɜɟɱɨɪɚɦɢ
ɬɚɪɟɩɥɿɤɢɫɦɿ ɥɶɫɨɦɟɬɪ
899
ȼɂɃ
ɉɨɬɭɠɧɿ Ɋɨɡɦɿɪɯ
ɆȺɋȺɀȿɊ
ɽɬɶɫɹɿɯɨɞɢɬɶ 299, 00
ɓɿɥɶɧɿɫɬɶɝɤɜɦ
ɲɢɣ±
ɝɪɧ
ɋɩɿɜɚɽɩɿɫɧɿɡ
ɯɦ±ɝɪɧ
©ȾȿɅɖɎȱɇª
ȼɂɋɈɄɈəɄȱɋɇȿ±ɝɪɧ

ɦɭɥɶɬȺɉȺɊȺɌȾɅəɉɈ ɋɂɅȱɄɈɇɈȼȱ
ɯɦ±ɝɪɧ
Ǹ ȱɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɢɣɉɨɬɭ
499
ȁ
ɮɿɥɶɦɭ
ɯɦ±
ɝɪɧ

ɠɧɢɣɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨ
ɅȱɉɒȿɇɇəɋɅɍɏɍɉɈɄɊɂɒɄɂ
349, 00
ɯɦ±
ɝɪɧ
ɧɚɥɶɧɢɣ
Ɍɪɢɧɚɫɚɞ ȽɈȾɂɇɇɂɄ
ȺɩɚɪɚɬG%±
ɝɪɧ
Ɋɨɡɬɹɝɭɸɬɶɫɹ
ɤɢɜɤɨɦ
ȺɋȿɇȱɁȺɌɈɊ
ȺɩɚɪɚɬG%±
ɝɪɧ
679
ɧɚ
ɇȱɑɇɂɄ
ɩɥɟɤɬɿ
ɇɟɩɨɦɿɬɧɢɣɭɜɭɫɿ
©ȻȺɃɄȺɅª 399, 00
ɛɿɥɶɲɟɡɚ
Ƚɨɞɢɧɢɛɭɞɢɥɶ
G%±
ɝɪɧ
Ⱦɥɹɨɱɢɳɟɧɧɹɿ
ɫɜɿɣɪɨɡɦɿɪ
ɧɢɤɤɚɥɟɧɞɚɪɬɟɪɦɨ
ȼɈȾɈɇȺȽɊȱȼȺɑ
ɩɟɪɟɪɨɛɤɢɜɦɿɫɬɭɜɢ ©ɆɂɌɌȯȼɂɃª
ɍɧɚɛɨɪɿ
ɦɟɬɪ
540
399
399
229
,
00
ɝɪɿɛɧɢɯɹɦ
199
,
00
ɲɬɭɤ
ɇɚɩɪɨɬɨɱɧɢɣ 199, 00
149, 349
00 ɿɬɭɚɥɟɬɿɜ
ȼɍɅɂɑɇɂɃ
ɤɪɚɧɊɟɝɭɥɸɜɚ
ȺȼɌɈɆȺɌɂɑɇɂɃ ɆȱɇȱɈȻȱȽɊȱȼȺɑ
ȿɤɨɧɨɦɧɢɣɪɟ
ȺɇɌɂȼȺɊɂɄɈɁɇȱɧɧɹɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɉɨ
ɅȱɏɌȺɊ ɌɈɇɈɆȿɌɊ
ɝɭɥɸɜɚɜɚɧɧɹɬɚ
Ⱦɚɬɱɢɤɪɭɯɭɉɪɚȼɢɦɿɪɸɽɬɢɫɤ
ȽɈɅɖɎɂɬɭɠɧɿɫɬɶ±ɤȼɬɇɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɬɟɦɩɟɪɚɬɭ
ɰɸɽɜɿɞɫɨɧɹɱɧɢɯɛɚɬɚ
Ɂɦɿɰɧɸɝɪɿɽɜɨɞɭɡɚ
ɧɚɬɢɫɤɨɦɨɞ
1259
ɪɟɣɉɨɞɜɿɣ
699
, 00
ɸɬɶɜɟɧɢɫɟɤɭɧɞ
ɧɿɽʀɤɧɨɩɤɢɡɪɭɱɧɢɣɪɢɬɚɣɦɟɪ
369
Ⱦɨɤɜɦ
, 00
ɧɢɣ±
ɝɪɧ
, 00
349
ɡɧɿɦɚɸɬɶ
ɭɤɨɪɢɫ
ȱɁȾɍɒȿɆ±
ɝɪɧ
999
, 00
ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ
ɬɭɜɚɧɧɿ
ɋɆȺɊɌɎɈɇ
, 00
ɊȺȾȱɈɉɊɂɃɆȺɑ
ɉɪɚɰɸɽɜɿɞ
ɉɈəɋȾɅə ɇȺɄɈɅȱɇɇɂɄ
©ȻɅɂɋɄȺȼɄȺª ɧɚɚɧɞɪɨʀɞɿɫɟɧɫɨɪ
©ɋɍɉȿɊɉɅɘɋª
ɦɟɪɟɠɿɬɚ
ɞɿɚɝɨɧɚɥɶɞɸɣɦɿɜ
ɋɏɍȾɇȿɇɇə
ɛɥɟɧɞɟɪ %OXHWRRWK86%
Ɏɿɤɫɚɰɿɹɿɫɬɚɛɿ
ɛɚɬɚɪɟɣɨɤ
ɉɨɡɛɚɜɢɬɶɡɚɣ
459
ɥɿɡɚɰɿɹɤɨɥɿɧɧɨ
)0ɪɚɞɿɨ
ɩɨɞɪɿɛɧɸɜɚɱ Ʉɚɦɟɪɚ:,),
, 00
ɜɢɯɠɢɪɨɜɢɯɜɿɞ
ɝɨɫɭɝɥɨɛɚɉɨ
ɉɨɞɪɿɛɧɢɬɶɦ`ясо, ово- )0ɪɚɞɿɨ(PD
ɤɥɚɞɟɧɶɧɚ
Ɂ86%±ɝɪɧ
ɤɪɚɳɭɽɤɪɨɜɨ
349
ɱɿɮɪɭɤɬɢ
899
ɜɚɲɨɦɭɬɿɥɿ
LO
ɝɪɧ
Ʉɨɥɨɧɤɚ-%/±399
, 00
2999
ɨɛɿɝ
549
ɝɨɪɿɯɢɬɚɿɧ
, 00
, 00
ɡɚɯɢɳɚɽ
, 00
ɈȼɈɑȿɊȱɁɄȺ
ɄɈɊɋȿɌȾɅə

199

299

499

159

499

299

249

399

249

1799

ɌɈɑɂɅɈ
ɉɅȿɑȿɃȻɊɂɌȼȺȼ©ɆȺɃɋɌȿɊª ȾɅəɇɈɀȱȼɒɅȺɇȽɂȾɅə 

Ɏɿɤɫɭɽɩɨɩɟɪɟ
Ȼɪɢɬɜɚɬɪɢɦɟɪ
ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɒɜɢɞɤɨɧɚɝɨɫɉɈɅɂȼɍ
199, 659
00
ɤɨɜɨɤɪɢɠɨ
ɞɥɹɧɨɫɚɬɚɜɭɯ
ɧɢɣɦɭɥɶɬɢɫɥɚɣɫɟɪ
Ɂɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹɜɪɚɡɢ
ɜɢɣɜɿɞɞɿɥ
Ȼɨɞɢɝɪɭɦɟɪ
449
Ɍɪɢɧɚɫɚɞɤɢɡɧɟɪɠɚɬɪɢɬɶɧɨɠɿɬɚɧɨɠɢɰɿ
599
, 00 ɇɚɥɢɩɭɱɤɚɯ
ɞɥɹɜɭɫɿɜ
319 ȼɿɞɦɟɪɟ ɦɝɪɧ
ɜɿɣɧɨʀɫɬɚɥɿ
, 00
669
ɠɿ±
ɝɪɧ ɦɝɪɧ
, 00
Ɂɪɭɱɧɚ
ɅȱɏɌȺɊɇȺ
, 00
ɝɪɧ
ɆȺɒɂɇɄȺȾɅə
ȼȱȾɅəɄɍȼȺɑ ɦ
ȽɈɅɈȼɍ
ɦɝɪɧ
ɄȺȼɈȼȺɊɄȺ
ɋɌɊɂɀɄɂ
ɭɥɶɬɪɚɡɜɭɤɨ
ɉɨɬɭɠɧɢɣɿɉɪɚɰɸɽɜɿɞɦɟ
ɦɝɪɧ
Ɇɿɫɬɤɿɫɬɶ
±ɥ
ɜɢɣɜɿɞɤɨɦɚɯ
ɧɚɞɿɣɧɢɣɪɟɠɿɧɚɫɚɞɤɢ
ɇɚɫɚɞɤɚɪɨɡɩɢɥɸɜɚɱ
ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ±
ɬɚɝɪɢɡɭɧɿɜɍɪɨɡɟɬɤɭ ɭɩɨɞɚɪɭɧɨɤ
ɌɪɢɪɟɠɢɦɢȾɚɥɶɧɿɫɬɶ
ȼɬɋɦɚɱɧɚ
ɉɨɬɭɠɧɿɲɢɣ
569 ɉɪɨɮɟɫɿɣ
ɫɜɿɬɿɧɧɹ
299
ɧɚ±
ɝɪɧ
559
ɤɚɜɚɜɤɨ
, 00
ɉɍɅɖɋɈɄɋɂɆȿɌɊ
899
±ɝɪɧ
ɞɨɦ
, 00
, 00
ɠɟɧɞɿɦ
, 00
ȼȱȾɅəɄɍȼȺɑȽɊɂ
ȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɃ
ȼȺȽɂɉȱȾɅɈȽɈȼȱ
ɅɈɋɂɇɂ
ɄȺȼɈɆɈɅɄȺ±ɝɪɧ
Ɉɞɹɝɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɁɍɇȱȼȱɄɊɈɌȱȼ
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ
ȼɫɿɪɨɡɦɿɪɢɩɿɞ
ȿɅȿɄɌɊɈɑȺɃɇɂɄ
ɩɚɥɟɰɶȼɢɦɿ
ɉɪɚɰɸɽɜɿɞɫɨ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶ
ɤɪɟɫɥɹɬɶɜɚɲɭ
Ɇɿɫɬɤɿɫɬɶ±ɥ
ɪɸɽɪɿɜɟɧɶɤɢ
ɧɹɱɧɨʀɛɚɬɚɪɟʀ
ɧɚɜɚɝɚ
ɮɿɝɭɪɭ
ɫɧɸɜɤɪɨɜɿ
Ⱦɨ
299
899
439
ɤɝ
229, 439
00
, 00
ɦɟɬɪɿɜ
ɬɚɩɭɥɶɫ
, 00
269, 629
00
, 00

249

299

269

249

199

299

199

499

149

299

349

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

Людина, яка врятувала
тисячі доль, зберегла сотні
сімей від розлучення!
Завдяки сильному дару допоможе
позбутися алкоголізму, наркоманії,
дитячого переляку, нав’язливої
пристрасті, жіночих та чоловічих
проблем, депресії, заїкання, а також
вінця безшлюбності, заздрощів,
родового негативу, самотності,
безпліддя. Їй відкриті найсильніші
знання, допоможе захистити ваш
бізнес, налаштувати особисте
життя, налагодити гармонію
в шлюбі, захистити дітей від
впливу вулиці та поганих компаній.
Допоможе знайти вихід від складних
та безвихідних ситуацій.
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n Редакційний щоденник
та «майбахи» служителів Феміди
випадково не подряпала якась
негідна машина, варто збудувати для них окремі дороги, а палаци та замки обгородити так,
щоб навіть шпилів та куполів
не було видно.

Підтримайте програму майбутнього
українського князівства
Карикатура із сайту resonancе.ua.

Чим переймався
і з чого дивувався
останнім часом редактор
відділу інтернет-новин
«Газети
Волинь»
Олег
КРИШТОФ
ОФ
Я таки піду в політику,
адже зараз чітко
відчуваю, що совість
у мене атрофувалась, а всі
ідеали майже померли.
Єдина проблема —
відсутність бабла.
Я вживаю це вульгарне
слово навмисне, бо гроші
в мене будуть: невдовзі
зарплата, а кілька тисяч
гривень — це якраз і гроші
для більшості українців.
А бабло — це те, за що я маю
купити голоси виборців
та промити їхні мізки.
Щодо програми, то вона
вже готова, дуже чітка й
абсолютно реалістична.
Моїй майбутній партії
доведеться лише трішечки
поширити чинні тенденції
і назвати речі своїми
іменами. Це наш особливий
шлях, який базується
на давніх традиціях
та ментальних особливостях
народу. Отож, читайте —
знайомтесь — підтримуйте

Маємо суд, на який заслужили?

БАЗИС ПЕРШИЙ: КНЯЗІВСЬКА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Навіщо українцям по всій
території країни годувати армію чиновників облрад та адміністрацій тільки для того, щоб
через них збагачувалися місцеві князьки, якщо можна піклуватися про своїх господарів без
посередників. Владу в державі
необхідно передати олігархам,
а в регіонах княжитимуть трішки бідніші бандити. Кожен із них
має отримати у підпорядкування певну кількість населення, яке
і працюватиме для їхнього процвітання. Для того, щоб це впровадити, навіть референдуму
не треба проводити, оскільки
де-факто за таку систему державного управління вже не одне
десятиліття голосують українські виборці. Цей уклад відразу
дасть змогу вирішити чимало
проблем, адже влада разом
із людьми отримає землю й усі
інші ресурси держави. Князькам не доведеться «віджимати»
через різноманітні схеми на се-

сіях собі ділянки та комунальне
майно, як це відбувається нині,
їм і так усе належатиме.
БАЗИС ДРУГИЙ: СУДОВА
КАСТОВА СИСТЕМА

Для того, щоб сучасні поміщики між собою не побилися
за території та кріпаків, має бути
ще один «залізобетонний» стовп
держави. Він уже існує, і зміни
тут потрібні мінімальні. Варто лише офіційно визнати, що
в Україні є недоторканна суддівська каста, представники якої
мають необмежені права. Вони
можуть хоч немовлят їсти на сніданок, ніхто їм і слова не скаже.
Те, що ця реформа вже проведена, підтверджують сотні прикладів, один з найяскравіших:
суддю Сергія Вовка п’ять разів
відсторонювали від роботи, нардепи свого часу навіть дозволили його арешт, а він і далі продовжує чинити «правосуддя»,
його неможливо взяти під варту,
він, напевно, уже й не людина,

а якась вища істота.
Зрозуміло, що всі суперечки
в оновлених храмах Феміди вирішуватимуться тільки за гроші.
Це й зараз так відбувається, але
чому б не легалізувати?
Пересічні громадяни також
матимуть право звертатися
до суду, але якщо справа стосується князька чи князя, позивач
відразу має сплатити йому компенсацію за образу честі та гідності пана.
Звісно, нікого не здивує,
коли ми легалізуємо право
передавати суддівську владу
у спадок. Ця норма також майже реалізована. Ось нещодавно
членом Вищої ради правосуддя стала представниця суддівської династії з Волині Інна
Плахтій. Її батько Борис Плахтій

справа
« Якщо
стосується князька чи
князя, позивач
відразу має сплатити
йому компенсацію
за образу честі
та гідності пана.

»

у 1987 році (!) підписав смертний вирок бійцю УПА Івану Гончаруку. Й ця родина не виняток,
а одна з багатьох.
Для того, щоб представникам цієї касти нічого не заважало
вершити правосуддя, необхідно
заборонити під страхом довічного ув’язнення усім громадянам
у прямому значенні цих слів дивитися в їхній бік. Щоб «бентлі»

БАЗИС ТРЕТІЙ: ВЛАДУ —
БАТЬКІВСЬКИМ КОМІТЕТАМ

Ці й нині чинні об’єднання мають вийти за межі шкіл
та дитсадків, легалізуватися й
диктувати свою волю всьому
народу. Це — підвалини нового князівського устрою, рух
знизу. Актив батьківських комітетів нині показує нашим дітям, що податки в країні нічого
не означають, вчать основам
підкупу та хабарництва. Коли
моя партія прийде до влади,
вони й далі збиратимуть гроші на подарунки вчителькам
та ремонт класів, але, крім того,
задобрюватимуть князьків, вихвалятимуть головних князів,
забезпечуватимуть правильне
голосування на виборах. Своїм
авторитетом вони тиснутимуть
на малозабезпечені верстви
населення та тих покидьків, які
заявлятимуть, що наших податків достатньо для функціювання бюджетних установ. От нині
в одній із луцьких шкіл батьки
випускників на свято вирішили
із сімейного бюджету виділити
по 11 тисяч гривень… А чому
це тільки в одній школі й чому
так мало?
Чи вистачить цих коштів
на подарунок начальникам
міського та обласного управління освіти, чи вдасться під
час випускного вечора орендувати лімузини для кожної дитини, а лобстерів на святі будуть подавати? Ні! А якби дати
батьківським комітетам волю
та справжні повноваження, вся
країна жила б за новими стандартами. n

Вітаємо!
22 березня
зустрів 65-річчя дорогий чоловік, батько,
люблячий дідусь, житель
села Раків Ліс
Камінь-Каширського району
Володимир
Іванович
ЛІПИЧ.
Бажаємо міцного здоров’я,
гарного настрою, невичерпної
життєвої наснаги, тепла та затишку в родині, щоб майбутні роки
були світлими, дарували радість,
добро, надію і благополуччя.
Скільки років тобі —
не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу твою.
Те бажаєм, що щастям
звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя твоє піснею буде,
А цій пісні не буде кінця.
З повагою та любов’ю
дружина Анна, діти Ірина,
Лілія,
Ігор,
Сергій,
внуки
Дмитро,
Софія,
Артем.

Завтра 70-літній ювілей відзначатиме дбайливий господар,
житель села Диковини Луцького
району
В’ячеслав
Васильович
БОШКО.
Від щирого
серця вітаємо з ювілеєм. Бажаємо
міцного здоров’я, нехай Матінка Божа
охороняє від усякого зла, а мир, любов і спокій панують у вашому домі.
Спинити свої літа ніхто не
в змозі,
Шумить ліс і плодоносить сад.
На вашім сонячнім порозі
З’явились мудрих 70.
Тож хай рідні у вишиванці
Щасливо будять вас уранці,
Дарують радість, надію й тепло
На довгі й щасливі літа.
Хай у серці вашім весна
процвітає,
Хай Мати Пречиста у силах
тримає,
Господь хай дарує надію й тепло
На многії літа, на радість
й добро.
З повагою
кума Люба
з родиною із
с. Прилуцьке
Луцького
району.

Сьогодні 60-річний ювілей завітав
до доброї, щирої людини, чудового батька, чоловіка, дідуся,
свата, жителя села
Видерта Камінь-Каширського району
Василя
Йосиповича
КАМЕЛЬЧУКА.
У цей святковий світлий день, коли
настав ваш ювілей, ми вас усі вітаємо,
добра та радості бажаємо.
Хай сміється доля, як калина в лузі,
Завжди поруч будуть ваші рідні
й друзі.
Тихо, як струмочок, хай роки
спливають,

Вітру й урагану ніколи не знають.
За справи хороші хай люди
шанують,
А віра й любов завжди поруч
крокують.
Хай завжди веселістю повниться
хата,
Родина вся буде здорова й багата.
Довіку у світі щасливо живеться,
Достаток, удача у домі ведеться.
Хай доля дарує довгого віку,
Щоб щастя й здоров’я було
без ліку.
З любов’ю
та повагою
дружина, мама,
син, невістка,
внуки Вова, Віка,
сваха.

У прекрасну березневу пору відзначає славний
60-річний ювілей
наш тато і чудовий
чоловік
Олександр
Афанасійович
ПРИТУЛА.
Нехай буде у вас
усе в порядку,
Добра вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток наш дім
обминали,
Щоб сонечко ясне вам завжди
сіяло.
Веселощів низку, здоров’я міцного,

Від щирого серця бажаєм усього.
Хай надійних людей вам Господь
посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай радість всміхається у нашому
домі
І ліку не буде щасливим рокам.
Іще раз здоров’я, удачі в усьому
Ми зичимо щиро, ріднесенький,
вам!
З любов’ю
та безмежною
вдячністю
дружина
Галина, діти,
внуки.
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n Перша ліга

«Волинь» затягнула
розгромно-переможної,
Сачко – защебетав
солов’їно-калиновою!
Уже завтра лучани мають усі шанси
продовжити свій успіх у зустрічі
з тернопільською «Нивою»
Сергій ХОМІНСЬКИЙ
Хто б міг подумати, що результат цього матчу виявиться аж настільки несподіваним!

ЗА ВОРОТАМИ

емпіонат України з футболу, Перша
ліга. 17-й тур. «Волинь» (Луцьк) – «ВПКАгро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) – 4:0
(1:0 – Богдан Оринчак,
24 хв.; 2:0 – Сіаваш Хагназарі, 71 хв.; 3:0 – Максим
Агапов, 90 хв. (у власні
ворота); 4:0 – В’ячеслав
Шарпар, 90+3 хв.)
19 березня 2021 року.
Луцьк. Стадіон «Авангард».
1300 глядачів. Головний
суддя Олександр Афанасьєв
(Харків).
У першому домашньому поєдинку після зимової
перерви лучани здобули
впевнену перемогу! Чотири «сухі» м’ячі у ворота
суперника – це таки щось у
виконанні останнім часом
не надто забивної «Волині»!
«Хрестоносці» піднімаються
із сьомого на п’яте місце в
турнірній таблиці.

Ч
Шина зі «Львова» втрамбовує
«Шахтар» у багнюку,
наш Назарій Нич — допомагає
Напередодні увечері Національна збірна України стартувала
у відборі до ЧС-2022: підопічні Андрія Шевченка
на «Стад де Франс» билися з чемпіонами світу — французами
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

в УПЛ — найсенсаційніша сенсація з–поміж
усіх сенсацій! Безпросвітний, як здавалося, аутсайдер першості ФК «Львів»
ефектно «взув» чинного чемпіона України — «Шахтар»! У
ворота «гірників» забивали

А

«

гучно зачинити за собою єврокубкові двері. Не склалося.
Україна втрачає пряму путівку
в груповий турнір Ліги чемпіонів із сезону 2022/2023.
Тим часом інше «Динамо» — загребське — довело:
якщо дуже захотіти — можна
не те що в космос полетіти
(цим зараз уже нікого не зди-

Україна втрачає пряму путівку в груповий
турнір Ліги чемпіонів із сезону 2022/2023.

бразильці (ото іронія долі!)
Альваро та Шина (віддав ще й
гольовий пас і визнаний гравцем туру), а також ексгравець
шацького «Світязя» та луцької «Волині» Назарій Нич! Наставника «Львова» Анатолія
Безсмертного, який проводив на містку керманича команди лишень другий матч,
заслужено визнали кращим
тренером туру.
Осічкою підопічних Луїша
Каштру сповна скористалося «Динамо». Кияни у другому таймі таки розчавили
непоступливий «Рух» і збільшили відрив від «Шахтаря» до
семи очок. Підопічним Мірчі
Луческу в семи останніх турах достатньо здобути п’ять
перемог, аби повернути собі
чемпіонський титул.
Також зауважимо, що у
19–му турі було зафіксовано відразу чотири дублі. По
два голи у ворота суперників
забили Маріо Чуже (СК «Дніпро-1»), Руслан Степанюк
(«Ворскла»), Манор Соломон
(«Шахтар») та Олександр Караваєв («Динамо»).
Ну, а передували черговому туру УПЛ матчі–відповіді
1/8 фіналу Ліги Європи. Великих ілюзій щодо перспектив «Динамо» (після домашньої поразки з рахунком 0:2
від «Вільярреала») та «Шахтаря» (після виїзних 0:3 від
«Роми») ми наче й не мали.
Проте сподівалися, що українські клуби хоча б зможуть

»

вуєш), а й неабияк присоромити букмекерів та довести
до екстазу власних уболівальників. Хорвати у першому матчі 1/8 ЛЄ поступилися
на виїзді англійському клубу
«Тоттенгем Готспур» з рахунком 0:2. Проте на рідному
«Максимирі» динамівці в основний час зустрічі відіграли
обидва м’ячі, а в додатковий
— забили переможного третього! 28–річний Мислав Оршич тепер точно матиме про
що розповідати внукам на
пенсії, адже він став автором
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

вікопомного хет–трику!
Ліга Європи. 1/8 фіналу. 2–й матч. «Вільярреал» (Вільярреал, Іспанія)
— «Динамо» (Київ, Україна)
— 2:0 (1:0 — Жерар Морено,
13 хв.; 2:0 — Жерар Морено,
36 хв.)
18 березня 2021 року.
Вільярреал. «Естадіо де ла
Кераміка». Головний суддя
Андреас Екберг (Швеція).
Ліга Європи. 1/8 фіналу.
2–й матч. «Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Рома»
(Рим, Італія) — 1:2 (0:1 —
Борха Майораль, 48 хв.; 1:1
— Жуніор Мораес, 59 хв.; 1:2
— Борха Майораль, 72 хв.)
18 березня 2021 року.
Київ. Стадіон НСК «Олімпійський». Головний суддя Матео Лаос (Іспанія).
Результати 19–го туру
в УПЛ: ФК «Маріуполь» —
«Минай» — 0:0; «Десна» — СК
«Дніпро-1» — 0:2; «Ворскла»
— «Олімпік» — 3:0; «Інгулець»
— ФК «Олександрія» — 1:0;
ФК «Львів» — «Шахтар» —
3:2; «Динамо» — «Рух» — 3:0;
«Колос» — «Зоря» — 1:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР–ЛІГИ:
Команда
І
В Н П М
«Динамо» (Київ)
19 14 4 1 41-13
«Шахтар» (Донецьк)
19 11 6 2 42-15
«Зоря» (Луганськ)
18 9 5 4 31-14
«Ворскла» (Полтава)
19 8 7 4 27-15
«Десна» (Чернігів)
19 8 6 5 27-20
«Колос» (с. Ковалівка, Київщина)
19 7 8 4 26-19
ФК «Олександрія» (Олександрія)
19 7 5 7 26-22
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
19 6 4 9 25-30
«Інгулець» (смт Петрове, Кіровоградщина) 19 3 10 6 17-27
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
19 4 6 9 17-28
«Олімпік» (Донецьк)
18 5 2 11 22-33
ФК «Львів» (Львів)
17 4 3 10 14-39
«Минай» (с. Минай, Закарпаття)
18 3 5 10 12-33
«Рух» (Львів)
18 2 7 9 15-34

О
46
39
32
31
30
29
26
22
19
18
17
15
14
13

У списку бомбардирів лідирують Віктор Циганков
(«Динамо») — 10 голів (4 — з пенальті),
Шахаб Захедітабар («Олімпік» / «Зоря») — 9 (2),
Владислав Кулач («Ворскла») — 9 (3).
Тим часом Національна збірна України після вчорашнього
поєдинку з Францією вже 28 березня зіграє з Фінляндією, а
31 березня — з Казахстаном. У нашій групі відбору на ЧС-2022
також виступає збірна Боснії та Герцеговини. n

26 березня,
« Завтра,
«Волинь»
у Луцьку зіграє
з тернопільською
«Нивою» (початок
зустрічі о 17.00).

»

З такої оказії Василь Сачко на післяматчевій пресконференції «защебетав»
українською, закликавши
з оптимізмом дивитися у
майбутнє. А воно – майбутнє – вже ось. Завтра,
26 березня, «Волинь» у
Луцьку зіграє з тернопільською «Нивою» (початок
зустрічі о 17.00). Формально
цей матч матиме для лучан
статус «виїзного» (про перенесення на луцький «Авангард» попросив суперник).

Василь
САЧКО,
головний
тренер
«Волині»:
«Я хочу
привітати всіх
волинян, лучан із поверненням футболу на стадіон «Авангард». Дуже-дуже
приємно. Вболівальники
скучили, футболісти –
теж.
Також вітаю усіх нас з
упевненою перемогою.
Хлопці демонстрували
приголомшливу самовіддачу. Особливо потужно
провели другий тайм.
Ця перемога надасть
«Волині» впевненості, старатимемося і в наступних
матчах віддаватися так
само, як сьогодні».
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга.
17-й тур. «Верес»
(Рівне) – «Полісся»
(Житомир) – 2:0 (1:0 –
Дмитро Нємчанінов, 10 хв.;
2:0 – Михайло Сергійчук,
31 хв.)
20 березня 2021 року.
Львів. Стадіон «СКІФ». Без
глядачів. Головний суддя
Олександр Кальонов (Львів).
Рівняни перемагають
сусідів-житомирян і продовжують триматися в
чільній трійці. Завтра, 26
березня, «Верес» зіграє в
Івано-Франківську із «Прикарпаттям».
Результати 17-го
туру: «Кристал» – «Агробізнес» – 1:4; «Гірник-Спорт»
– «Чорноморець» – 0:1;
«Прикарпаття» – «Оболонь» – 1:2; «Волинь» –
«ВПК-Агро» – 4:0; «Металіст
1925» – «Миколаїв» – 1:0;
«Альянс» – «Нива» – 4:0;
«Верес» – «Полісся» – 2:0;
матч «Авангард» – «Кремінь»
перенесений.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
М Команда
I В Н П М
О
1 «Чорноморець» (Одеса)
17 11 4 2 27-11 37
2
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
16 11 1 4 33-14 34
3 «Верес» (Рівне)
15 10 3 2 24-8 33
4
«Металіст 1925» (Харків)
17 9 4 4 15-13 31
5 «Волинь» (Луцьк)
15 8 3 4 22-13 27
6
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 17 8 3 6 26-23 27
7
«Оболонь» (Київ)
16 8 2 6 26-15 26
8
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
16 8 2 6 22-15 26
9
«Миколаїв» (Миколаїв)
16 7 4 5 26-13 25
10 «Полісся»
15 5 4 6 15-16 19
11 «Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
16 5 3 8 15-23 18
12 «Нива» (Тернопіль)
17 4 6 7 18-29 18
13 «ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 16 4 2 10 14-32 14
14 «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
15 3 4 8 11-22 13
15 «Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
15 2 2 11 10-30 8
16 «Кристал» (Херсон)
17 1 1 15 12-39 4
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 8 голів (6 – з пенальті), Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт») – 7 (4). n
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ
lПродається 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 Продається земельна ділянка
(0.17 га) для с/г призначення. Гарне місце, можливо під забудову (1 км від Луцька). Тел. 096 11 33 905.

АВТОРИНОК
l Куплю автомобіль «Москвич» або
ЗАЗ, ЛуАЗ, ВАЗ. Тел.: 066 12 99 287,
068 85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам картоплезбиральні комбайни
«AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидачі (3.5,10 тонн), сівалку «Нодет». Ціни договірні. Тел: 050 56 24 572, 095 44 35 663,
098 03 93 636.
l Продам трикорпусний тракторний
плуг у доброму стані. Ціна 13 500 грн.
Тел. 050 671 05 91.
l Продається нова решетна віялка.
Тел. 066 71 51 662.
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 до-

брив, 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 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 Продаються дешево 15 нових пластикових двометрових плінтусів до підлоги (м.
Луцьк). Тел. 095 90 05 624.
l Продається диктофон «Sony» у дуже
доброму стані. Ціна договірна. Тел.: (0332)
24–10–95, 099 01 67 524.
l Продам щебінь різних фракцій, відсів, пісок, цеглу, блоки, клей для блоків,
цемент. Можлива доставка, послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 52 99 520,
068 72 12 229, 099 20 71 721.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24–34–23, 098 48 13 899,
050 52 37 811.

l Продам кольоровий металопрофіль
(117 грн/ кв. м), оцинкований (119 грн/
кв. м), металочерепицю (146 грн/ кв.
м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 75 грн/п. м), прогони для огорожі
(30 х 20 х 2, ціна 48 грн/ п. м), мінвату
(270 грн/рулон). Тел. 050 90 10 508.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81 998.
l Продам цеглу білу та червону (нову

та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь,
відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак,
відсів, цеглу білу та червону, чорнозем,
землю на вимостку, блоки, цемент, гній.
Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.:
099 61 14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній,
цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034, 096 99 43 100.
l Продам торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої
породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит,
цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам пиломатеріали: дошки (обрізні та необрізні), балки, крокви, рейки
монтажні. Доставлю. Тел.: 097 64 92 371,
099 18 13 332.
l Продам спокійну робочу кобилу або лошака (Луцький район). Тел. 066 99 18 673.

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.
l Продам соняшникову смажену макуху. Ціна 6 грн/кг. Доставка по області.
Тел. 096 44 13 490.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю кольорові металеві штахети
у будь-якому кольорі, матові та глянцев,
під світле та темне дерево (шир. — 10,
11, 13 см), капелюхи на стовпці, парапети на фундамент. Доставка. Тел.:
067 49 33 889, 050 64 46 840.
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 Загублене посвідчення тракториста-машиніста (серія АК № 544378),
видане 24.05.1999 р. на ім’я Мушит Ігор
Степанович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника бойових дій, видане на ім’я Стасюк Василь
Васильович, вважати недійсним.
l Загублену
картку
водія
(№ UAD0000005BL000), видану 16.08.2019 р.
на ім’я Душко Сергій, вважати недійсною.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Відійшов у Вічність наш люблячий чоловік,
батько, дідусь
Іван
Тимофійович
КОРЕЦЬКИЙ.
Він чимало встиг
за життя — був депутатом трьох
скликань Луцької міської ради,
очільником ЖКГ міста, почесним
працівником туризму. Проте для
нас він завжди був тією людиною,
яка наповнювала близьких своєю
невичерпною енергією, підтримувала у найскладніші часи, раділа
навіть найменшим успіхам. Ми
вдячні Богу, що такий достойний чоловік був у нашому житті. Дуже сумуємо та пам’ятаємо тебе.
Нехай земля буде пухом!
З любов’ю родина.

Перестало битися серце почесної голови Союзу
українок Ковельщини

Алли
ПОЛЯКОВОЇ.
Союз українок Волині
висловлює глибоке співчуття родині покійної. Згадаймо цю світлу українку
добрим словом і помолімося за людину великої душі,
щиру патріотку, якій боліла
Україна. Про таких кажуть:
на одну квітку земля збідніла, на одну зірку багатші
стали небеса. Вічна пам’ять.
Біль утрати невгасимий.
Пам’ятаємо, любимо, молимося за упокій душі. Світла
пам’ять назавжди
залишиться в серцях союзянської
родини Волині.

Ветерани карного розшуку
Волині висловлюють щире
співчуття колишньому начальнику карного розшуку
Ковельського РВВС Павлу
Васильовичу Змієвському
з приводу передчасної смерті
дружини
Тамари
Прокопівни.
Нехай наша волинська земля буде
їй пухом.

Управління освіти і науки облдержадміністрації висловлює глибоке співчуття провідному
фахівцю відділу соціального розвитку закладів
та установ освіти і науки Шагуті Світлані Олександрівні у зв’язку з тяжкою втратою — смертю
матері
Тетяни Володимирівни,
колишнього багаторічного працівника управління.
У цей скорботний час ми сумуємо разом із вами та розділяємо ваше
горе.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 29 березня — 4 квітня
ОВЕН. Успіх неодмінно прийде до вас,
тільки якщо ви докладете максимум зусиль
і проявите свої інтелектуальні здібності.
Не намагайтеся виконати всю роботу самотужки — це зіпсує ваші стосунки з колегами й
позначиться на кінцевому результаті. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Діліться своїм досвідом і знаннями, повертайте борги й завершуйте важливі
проєкти. Проявляйте обачність, зосередьтеся
на головному і не витрачайте сили на вирішення другорядних питань. Потрібно розуміти
завдання і вирішувати його, а не просто пускати пил в очі. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — понеділок.
БЛИЗНЮКИ. Вам може здатися, що все
йде не так, як хотілося б, але насправді ви рухаєтеся до своєї мети. Отож не втрачайте віру
та надію. Можлива переоцінка цінностей. Але
найголовніше залишиться з вами, ви ще раз
переконаєтеся, що кохаєте та кохані. Сприятливий день — середа, несприятливий —
вівторок.
РАК. Вас супроводжуватиме успіх
у будь–якім починанні. Хоча й доведеться займатися малоцікавими справами й терпляче
розгрібати завали дрібних проблем. Приплив
енергії та бажання діяти допоможуть втілити в реальність ваші плани. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — середа.
ЛЕВ. Не поспішайте та не метушіться —
і удача буде на вашій стороні, у вас зараз гарний період для розкриття свого потенціалу.
Вам просто необхідно доводити свої справи
до кінця, не уникати відповідальності й не кидати нічого на пів шляху. У вихідні особливу
увагу приділіть сім’ї. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Ваші плани починають реалізовуватися. Тільки менше говоріть про це,
не давайте приводу для пліток. Зосередьтеся на своїй меті. Робота займатиме досить
багато часу. Ваша енергійність і активність
допоможе зміцнити позиції в бізнесі. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ТЕРЕЗИ. Цілком імовірна досить
різка зміна діяльності. При цьому зовсім
не обов’язкова зміна роботи. Прийміть допомогу колег, вона буде доречною. Ви відчуєте раптову зміну ритму — замість напруги
прийде легкість, у справах відкриється друге
дихання. Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Нещодавно ви прийняли
важливе рішення, і воно вже впливає на ваше
життя. Це вірний шлях, ідіть ним — і вас чекають прибуток та удача. Не займайтеся
плануванням, дійте залежно від обставин.
Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
СТРІЛЕЦЬ. Раптові кар’єрні зльоти трапляються нечасто, однак зараз їх якраз можна чекати. Постарайтеся зрозуміти близьких людей, знайдіть компромісне рішення.
У вихідні пориньте у чудову атмосферу відпочинку. Будьте обережні з новими ідеями
й віяннями. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Варто налаштуватися на активне спілкування. На вас навалиться купа
дрібних незначних справ. Приділіть досить
часу аналізу своїх дій. У вихідні можливий
деякий спад настрою, але не піддавайтеся
зневірі. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Багато справ і проєктів вимагатимуть додаткових витрат і зусиль. Не бійтеся розставатися з непотрібними речами й
старими принципами. Варто прислухатися
до порад близьких людей. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
РИБИ. Постарайтеся не нервувати, вам
необхідно знайти золоту середину між бажаннями та реальністю, і в цьому вам допоможуть
поради близьких людей, які виявляться мудрими й своєчасними. Будьте обережні у висловлюваннях, бережіть свої і чужі секрети.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.

n О часи! О звичаї!

Чоловік «заарканив» співмешканку дротом
і потягнув до «любовного гніздечка»
Фото із сайту narodna-pravda.ua.

Ця історія сталася у селі
Прилісне на Маневиччині
Іван ВИШИВАНИЙ

очалася вона з того, що
кілька подруг влаштували собі дівич-вечір: балакали про те, про се, чаркували.
Під кінець посиденьок одна з товаришок уже ледве могла контролювати власне тіло. Та все ж
навіть у такому стані вирішила
дістатися до будинку, де проживала. А оскільки це було їй
не під силу, то, подолавши якусь
частину шляху, зупинилася перепочити в знайомих. Там, на веранді, її згодом і виявив співмешканець. Він взявся довести

П

Крім синців і крововиливів, медпрацівники встановили
у пацієнтки розрив стінки сечового міхура.

благовірну до їхнього «любовного гніздечка». От тільки щось
пішло не так…
Жінка ледве трималася
на ногах. Тому чоловік не придумав нічого кращого, ніж обмота-

ти її дротом і тягти по асфальту
додому. Приволікши, наче якусь
худобину, кинув співмешканку
в літній кухні на ліжко. Можливо,
щоб проспалася. Проте на свою
біду жінка якось примудрилася

впасти з нього, чим так розізлила чоловіка, що той став її гамселити. У результаті бідолашній
знадобилася допомога лікарів,
адже завдані їй травми виявилися серйозними: крім синців
і крововиливів, медпрацівники
встановили у пацієнтки розрив
стінки сечового міхура.
Оговтавшись від травм, потерпіла не схотіла карати свого
кривдника, оскільки, як вважає,
у тому, що трапилося, є і її вина.
На цьому й наполягала в суді.
Зваживши на всі отримані свідчення, суд виніс більш м’який
вирок, ніж передбачає санкція
статті, за якою обвинувачували чоловіка. Він відбувся лише
трирічним іспитовим терміном
замість того, аби на 5 років сісти
за ґрати. Окрім того, ще має відшкодувати державі понад 19 тисяч гривень, які були витрачені
на лікування постраждалої. n

Програма телепередач на 29 березня — 4 квітня
ПОНЕДІЛОК, 29 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка
дача 11:25 Телепродаж
15:10, 21:25 Спорт 15:20
Країна пісень 15:55 Т/с
«Любов під час війни»
17:25 Д/ц «Боротьба за
виживання» 18:55 Д/с «Дика
прогулянка» 19:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 20:25
Д/ц «Суперчуття» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15
«Одруження наосліп»
16:00 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене
кохати»
20:45 Т/с «Папік - 2»
22:15, 23:15 Т/с «Шукаю жінку
з дитиною»

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»
10.10, 18.00, 19.00, 03.45
Ток-шоу «Стосується
кожного» 12.25 Х/ф «ГРА В
ЧОТИРИ РУКИ» 14.20 Х/ф
«КОЛЕСО ЧУДЕС» 16.10
«Чекай на мене. Україна»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджаючи час»
23.45 Х/ф «ЗАНУРЕННЯ»
01.45 Т/с «Спокуса» 04.30
«Мультфільм»

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»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Помилки
молодості»
23:10 Т/с «Пробудження
кохання»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:50 Т/с «Комісар Рекс»
08:45 «Битва екстрасенсів»
16+
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:35 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Ворожка»
23:00 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:05 Еврика!
05:15 Служба розшуку дітей
05:20, 10:05 Громадянська
оборона
06:05, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
11:00 Секретний фронт
12:10, 13:15 Антизомбі
13:35, 20:15 Більше ніж
правда
14:40, 16:25 Х/ф
«ПАСАЖИР 57»
16:50 Х/ф «ВІД КОЛИСКИ
ДО МОГИЛИ»
21:20 Т/с «Пес-6»
22:30 Свобода слова

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time 06:05
М/с «Том і Джеррі» 07:35,
14:30 Орел і Решка 08:30
Т/с «Надприродне» 10:30
Х/ф «ПОВІНЬ» 16:30 Х/ф
«РЕАЛЬНА СТАЛЬ» 19:00 Від
пацанки до панянки 16+ 21:20
Х/ф «РОБОТ ЧАППІ» 23:40
Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30, 01.40 Правда життя
10.00, 00.30 Речовий доказ
11.10 Зона будівництва
13.10 Скептик
14.10 Суперчуття
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 Індія
23.30 Інженерні ідеї
02.45 Таємниці кримікального
світу

ВІВТОРОК, 30 БЕРЕЗНЯ

23:50 Х/ф «БУДИНОК В
КІНЦІ ВУЛИЦІ»

2+2
06:00, 20:20, 21:15 Т/с
«Ментівські війни.
Харків-3»
09:45 Х/ф «ОБІТНИЦЯ
МОВЧАННЯ»
11:20 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ»
13:10 Х/ф «ЛІТАК ПРОТИ
ВУЛКАНА»
15:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
22:20 «Гроші»
23:35 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1
06:00 Нідерланди - Латвія.
Відбір до ЧС- 2022 07:45
Журнал Ліги чемпіонів 08:15
Румунія - Німеччина. Відбір
до ЧС- 2022 10:00, 12:35
«Великий футбол» 10:45
Україна - Фінляндія. Відбір
до ЧС- 2022 13:30 Огляд
2-го ігрового дня. Відбір
до ЧС- 2022 г. 15:40, 22:30
Футбол NEWS 16:00 Сербія Португалія. Відбір до ЧС- 2022
17:50 Відбір до ЧС- 2022
Огляд туру. Прем’єра 18:45
Чехія - Бельгія. Відбір до ЧС2022 20:35 Топ-матч 20:40
Казахстан - Франція. Відбір
до ЧС- 2022 22:50 Огляд 1-го
ігрового дня. Відбір до ЧС2022 23:45 Грузія - Іспанія.
Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 11.15, 20.15
Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.25 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45 Країна У
11.45, 23.55 Казки У
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
18.15 Т/с «Прибулець»
19.15 Страна У
21.15 Х/ф «БАТЬКО
НАРЕЧЕНОЇ»

К-1

НТН

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Навколо М»
10:15 Х/ф «БОЙФРЕНД З
МИНУЛОГО»
12:10 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
13:50 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
15:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 «Орел і Решка. На краю
світу»
19:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

05.00 «Top Shop»
06.00, 08.10 Х/ф «СЕРЖАНТ
МІЛІЦІЇ» (16+)
07.15, 17.10 «Випадковий
свідок»
10.55, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+)
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
12.50 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
14.45 «Таємниці світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Свідок. Агенти»
22.50 Х/ф «СУМКА
ІНКАСАТОРА»

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00, 06:00 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05, 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 09:30 Т/с
«Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 Країна
пісень 15:55 Т/с «Любов
під час війни» 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:55
UEFA U21 Чемпіонат Європи
з футболу 2021 Німеччина
- Румунія 21:55 UEFA U21
Чемпіонат Європи з футболу
2021 Іспанія - Чехія

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:55 Т/с «Комісар Рекс»
08:50 «Битва екстрасенсів»
16+
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Ворожка»
23:00 Т/с «Пізнє каяття»

1+1
05:40 «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»
20:45 Т/с «Папік - 2»
22:05 Т/с «Шукаю жінку з
дитиною»
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
«СІМ’ЯНИН» 14.40, 15.40
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок.
Злочинець мимоволі»
18.00, 19.00, 03.50 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.45
Х/ф «СПРАВА ВБИВЦІ №1»
01.55 Т/с «Спокуса» 04.35
«Мультфільм»

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»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Помилки
молодості»
23:10 Т/с «Утікачка»

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12:00, 13:15 Т/с «Пес»
14:45, 16:15, 22:30 Т/с
«Розтин покаже-2»
16:45 Х/ф «НАЙМАНЕЦЬ»
21:20 Т/с «Пес-6»
23:25 Х/ф «ТРИ
БІЛЛБОРДИ У
ЕББІНГУ, МІССУРІ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35, 15:00 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:20 Х/ф «В ОБЛОЗІ»
13:00 Кохання на виживання
16+ 17:00 Хто зверху? 12+
19:00 Де логіка? 12+ 20:00
Improv Live Show 12+ 21:00
Х/ф «ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ»
23:30 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 2:
АПОКАЛІПСИС»

МЕГА
06.00 Теорія Змови
07.00 Бандитський Київ
09.05, 01.40 Правда життя
10.05, 00.30 Речовий
доказ
11.15, 17.50 Зона
будівництва
12.15 Мисливці за торнадо
13.05 Скептик
14.05 Суперчуття
15.05, 19.50 Фантастичні
історії
16.05, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
16.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
18.50 Там, де нас нема
22.30 Дика Індія
23.30 Інженерні ідеї
02.45 Телеформат

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його
друзі»
08:25 «Дай Лапу»
09:00 «Орел і Решка.
Шопінг»

10:50, 23:00 Т/с «Грань»
14:00 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
15:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 «Орел і Решка. На краю
світу»
19:30 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:55 Х/ф «ОЛЕКСАНДР»
11:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20, 21:15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-11»

ФУТБОЛ-1
06:00 Сербія - Португалія.
Відбір до ЧС- 2022 07:45,
21:05 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 08:15, 16:55
Нідерланди - Латвія. Відбір
до ЧС- 2022 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Грузія - Іспанія. Відбір до ЧС2022 12:10, 14:45 «Великий
футбол» 12:55, 23:40
Україна - Фінляндія. Відбір до
ЧС- 2022 16:00 Відбір до ЧС2022 Огляд туру 18:50 LIVE.
Азербайджан - Сербія. Відбір
до ЧС- 2022 20:55 Топ-матч
21:35 LIVE. Бельгія - Білорусь.
Відбір до ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45, 23.25 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «БАТЬКО
НАРЕЧЕНОЇ 2»
23.55 Казки У

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.50, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.15 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «СУМКА
ІНКАСАТОРА»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Свідок. Агенти»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Будьте здоровi»
23.00 Х/ф «У КВАДРАТІ 45»

СЕРЕДА, 31 БЕРЕЗНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00
Новини 07:05, 08:05, 09:05,
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 09:30 Т/с «Віра»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 15:10, 21:35 Спорт
15:20 Країна пісень 15:55 Т/с
«Любов під час війни» 17:25
Наші гроші 18:55 UEFA U21
Чемпіонат Європи з футболу
2021 Швейцарія - Португалія
21:55 UEFA U21 Чемпіонат
Європи з футболу 2021 Ісландія
- Франція

1+1
05:00 «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»
20:45 Т/с «Папік - 2»
21:45 Т/с «Шукаю жінку з
дитиною»
22:45, 23:45 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
«САБРІНА» 14.40, 15.40
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 18.00, 19.00,
04.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час» 23.45 Х/ф «ЛІНКОЛЬН
ДЛЯ АДВОКАТА» 01.55 Т/с
«Спокуса»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:50 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:55, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 2»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Футбол. Відбір до
ЧС- 2022 Україна Казахстан

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
10:20 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:40 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:50 Т/с «Ворожка»
23:00 Т/с «Пізнє каяття»

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
12:00, 13:15 Т/с «Пес»
14:40, 16:15, 22:35 Т/с «Розтин
покаже-2»
17:00 Х/ф «БРЕЙВЕН»
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Пес-6»
23:30 Х/ф «ФОРМА ВОДИ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time 06:05
М/с «Том і Джеррі» 07:35,
15:00 Орел і Решка 08:30 Т/с

«Надприродне» 11:10 Х/ф
«З ПАРИЖУ З ЛЮБОВ’Ю»
13:00 Кохання на виживання
16+ 17:00 Хто зверху? 12+
19:00, 20:00 Вар’яти 12+ 21:00
Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» 23:00 Х/ф
«ОСЕЛЯ ЗЛА 3: ВИМИРАННЯ»

МЕГА
06.00, 05.15 Теорія Змови
07.00 Бандитська Одеса
09.05, 01.40 Правда життя
10.05, 00.30 Речовий доказ
11.15, 17.55 Зона будівництва
12.15 Мисливці за торнадо
13.05 Скептик
14.05 Суперчуття
15.05, 19.55 Фантастичні
історії
16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.00, 20.50 Шукачі
неприємностей
18.55 Там, де нас нема
22.30 Дика Індія
23.30 Інженерні ідеї
02.25 Ризиковане життя

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Дай Лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30, 23:00 Т/с «Грань»
13:45 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
15:40, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:30 «Орел і Решка. На краю
світу»
19:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:15 Т/с «Ласко»
08:10 Т/с «Перевізник»
11:55 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20, 21:15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-11»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:15 Грузія
- Іспанія. Відбір до ЧС- 2022
08:05, 19:35 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 г. 10:00,
15:40 Футбол NEWS 10:20
Люксембург - Португалія. Відбір
до ЧС- 2022 12:10 Албанія
- Англія. Відбір до ЧС- 2022
13:55 Болгарія - Італія. Відбір
до ЧС- 2022 16:00 Румунія Німеччина. Відбір до ЧС- 2022
17:50 Бельгія - Білорусь. Відбір
до ЧС- 2022 20:30, 22:30, 23:40
«Головна команда» 21:35 LIVE.
Україна - Казахстан. Відбір до
ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45, 23.00 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
(16+)
23.30 Казки У

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.30, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.15 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «У КВАДРАТІ 45»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.40 «Таємниці кримінального
світу»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Вартість життя»
23.05 Х/ф «АЛМАЗИ ДЛЯ
МАРІЇ»

ЧЕТВЕР, 1 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
15:55 Т/с «Любов під час війни»
17:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/с «Дика прогулянка» 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:55 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 23:00 Схеми.
Корупція в деталях

1+1
05:35 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
16:00 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене
кохати»
20:20 «Чистоnews 2021»
20:25 Т/с «Папік - 2»
21:45 «Право на владу 2021»

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
«АНЖЕЛІКА, МАРКІЗА
ЯНГОЛІВ» 14.40, 15.35
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 18.00, 19.00, 04.05
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджаючи час»
23.45 Х/ф «ВЕДМЕЖАТНИК»
02.00 Т/с «Спокуса»

П’ЯТНИЦЯ, 2 КВІТНЯ

УКРАЇНА

«ЗОРЯНИЙ ДЕСАНТ» 13:00
Кохання на виживання 16+
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 21:00 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»
23:40 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА 5:
Сьогодні
ВІДПЛАТА»
09:00 Зірковий шлях

ФУТБОЛ-1

06:00 Бельгія - Білорусь. 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, 13:20 «Головна
10:40 Місія: краса
команда» 11:30 Україна МЕГА
11:45 Реальна містика
Казахстан. Відбір до ЧС- 2022
06.00
Бандитський
Київ
13:55, 15:30 Т/с «Жіночий
14:10 Огляд 1-го ігрового
08.30,
01.40
Правда
життя
лікар 2»
дня. Відбір до ЧС- 2022 16:00
09.55,
00.30
Речовий
доказ
17:10 Т/с «Виклик»
Англія - Польща. Відбір до ЧС11.05,
14.05
Суперчуття
20:10 Ток-шоу «Говорить
2022 17:50 Відбір до ЧС- 2022
12.05 Дика природа Чилі
Україна»
Огляд туру. Прем’єра 18:45
13.05 Скептик
21:00, 23:50 Т/с «Довга дорога
Люксембург - Португалія. Відбір
15.05, 19.50 Фантастичні
до щастя»
до ЧС- 2022 20:35 Топ-матч
історії
23:10 Слідами
16.00, 21.45 НАСА: нез’ясоване 20:40 Боснія і Герцеговина Франція. Відбір до ЧС- 2022
16.55, 20.50 Шукачі
СТБ
неприємностей
22:50 Д/п «УЄФА - рік з
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
17.50, 22.30 Дика Індія
пандемією» 23:45 Азербайджан
06:45 Т/с «Комісар Рекс»
18.50 Там, де нас нема
- Сербія. Відбір до ЧС- 2022
10:30 «Слідство ведуть
23.30 Бойові машини
екстрасенси» 16+
02.35 Ліліпути
ТЕТ
13:10, 14:50 Т/с «Сліпа»
03.20 Доктор Хайм
06.00 ТЕТ Мультиранок
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна04.10 Дракула та інші
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
Новини»
05.00 Теорія Змови
під Полтавою
15:40 Т/с «Слід»
08.45, 23.00 Сімейка У
К-1
18:05 «СуперМама»
09.15 Танька і Володька
19:05 «Як вийти заміж» 16+
06:30 «TOP SHOP»
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
20:15, 22:50 Т/с «Ворожка»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
23:00 Т/с «Пізнє каяття»
08:30 «Дай Лапу»
12.15, 16.15 4 весілля
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
14.15 Панянка-селянка
ICTV
10:35, 23:00 Т/с «Грань»
17.15 СуперЖінка 2
05:35 Громадянська оборона
13:50 «Орел і Решка.
21.15 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»
06:30 Ранок у великому місті
Навколосвітня
(16+)
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
подорож»
23.30 Казки У
Факти
15:45, 22:00 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Реаліті-шоу «Рішає
Оністрат»
11:55, 13:15 Т/с «Пес»
14:45, 16:15, 22:35 Т/с «Розтин
покаже-2»
16:50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ»
20:15 Антизомбі
21:20 Т/с «Пес-6»
23:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ҐАМП»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time 06:05
М/с «Том і Джеррі» 07:35,
15:00 Орел і Решка 08:30 Т/с
«Надприродне» 10:20 Х/ф

Навколо світу»
17:30 «Орел і Решка. На краю
світу»
19:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Т/с «Ласко»
07:50 Х/ф «ПОМПЕЇ:
АПОКАЛІПСИС»
09:25 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
11:10 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20, 21:15 Т/с «Ментівські
війни. Харків-3»
22:20, 23:55 Т/с «Кістки-11»

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 10.40, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.10 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «АЛМАЗИ ДЛЯ
МАРІЇ»
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.30 «Вартість життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Правда життя»
22.25 Х/ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ»
(12+)

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»
12:40 Т/с «Папік - 2»
18:20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Ліпсінк батл»
22:00 «Жіночий квартал
2021»
23:20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.05 «Телемагазин» 05.35
Д/п «Планета Земля 2»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.05 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ
«ТУШОНКА» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ПОКРОВСЬКІ ВОРОТА»
13.40 Х/ф «САМОГОННИКИ»
14.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС
ТА НЕЗВИЧАЙНИЙ КРОС»
14.15, 04.50 Х/ф «ЗА
ДВОМА ЗАЙЦЯМИ» 15.40
Т/с «Слідчий Горчакова» 20.00
«Подробиці» 20.30 «Місце
зустрічі» 22.00 Т/с «Зозуля»
01.35 Х/ф «БЕБІ-БУМ» 03.05

Х/ф «ПОКИ ВЕСІЛЛЯ НЕ
РОЗЛУЧИТЬ НАС»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
08:40 Х/ф «БЛИСКУЧА
КАР’ЄРА»
10:40 Т/с «Помилки
молодості»
14:50, 15:20 Т/с «Виховання
почуттів»
20:00 Головна тема
21:00 Шоу «Маска»
23:00 Т/с «Перехрестя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:20, 10:50 Т/с «Ворожка»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
22:10 «Звана вечеря» 12+

ICTV
05:20 Скарб нації
05:30 Еврика!
05:35, 12:45, 18:45 Факти
06:00 Т/с «Марк + Наталка»
07:50, 09:55, 11:35 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
09:15, 10:55 Т/с «Вижити за
будь-яку ціну»
12:10, 13:00 Т/с «Таємні двері»
13:25 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ»
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНІВ»
22:50 Х/ф «ПОМПЕЇ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 Вар’яти 12+ 08:00,
10:00 Kids’ Time 08:05 М/ф
«Вольт» 10:05 Орел і Решка.
Дива світу 11:00 Орел і Решка.
Невидане. Дива світу 12:10
У кого більше? 12+ 14:00
Х/ф «ДЕНЬ, КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» 16:10 Х/ф
«ТИХООКЕАНСЬКИЙ РУБІЖ»
18:50 Х/ф «ОБЛІВІОН» 21:10

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 «Ліга сміху 2021»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 Х/ф «СКАЖЕНЕ
ВЕСІЛЛЯ»
22:10 «Ліпсінк батл»
23:55 Х/ф «ПІРАМІДА»

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30,
22.50 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
Новини 07.10, 08.10, 09.20
«Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.25 Х/ф «ПОКИ
ВЕСІЛЛЯ НЕ РОЗЛУЧИТЬ
НАС» 14.40, 15.35, 00.30
«Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок. Злочинець
мимоволі» 18.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 Х/ф
«ВИХОДУ НЕМАЄ» 02.20
«Чекай на мене. Україна» 03.25

«Орел і решка. Дива світу»
04.15 Д/п «Планета Земля 2»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:55 Т/с «Кровна помста»
14:45, 15:30 Т/с «Скажи мені
правду»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Х/ф «ТЕРМІНАЛ»
07:50, 19:00, 22:50 «Холостяк»
12+
11:50 «Як вийти заміж» 16+
13:00, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
23:45 «Про що мовчать жінки»
16+

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10, 20:05 Дизель-шоу 12+
11:20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-2»
13:15, 16:15, 23:45 Скетч-шоу
«На трьох» 16+
16:55 Х/ф «ПРОРОК»
22:45 Скетч-шоу «На трьох-9»
16+

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка 08:30
Т/с «Надприродне» 10:20 Від
пацанки до панянки 16+ 12:50
Вар’яти 12+ 14:50 Де логіка?
12+ 15:50 Х/ф «РОБОТ ЧАППІ»
18:00 Х/ф «ЗОРЯНІ ВІЙНИ:
ОСТАННІ ДЖЕДАЇ» 21:00
Х/ф «ХАН СОЛО» 23:40 Х/ф
«ОСЕЛЯ ЗЛА: ФІНАЛЬНА
БИТВА»

МЕГА
06.00, 05.05 Теорія Змови
07.00 Бандитська Одеса
08.55, 01.40 Правда життя
09.55, 00.30 Речовий доказ
11.05, 14.00 Суперчуття
12.05 Дика природа Чилі
13.00 Скептик
15.00, 17.50, 19.50
Фантастичні історії
16.00, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
16.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
18.50 Там, де нас нема
22.30 Дика Індія
23.30 Бойові машини
02.45 Ролан Биков
03.25 Володимир Івасюк
04.20 Легендарні замки
Закарпаття

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Дай Лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
10:30 Х/ф «НА ІНШОМУ КІНЦІ
ДРОТУ»
12:20, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:50 Х/ф «НЯНЬКИ»
19:30 М/ф «Планета 51»
21:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:30 Т/с «Ласко»
07:20 Х/ф «СЛІД СМЕРТІ»
09:10 Х/ф «ГІСТЬ»
11:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ЧИСТИЛЬНИК»
21:20 Х/ф «СТІЙ! АБО МОЯ
МАМА СТРІЛЯТИМЕ»
23:05 Х/ф «НАПАД НА УОЛЛСТРІТ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Огляд 1-го ігрового
дня. Відбір до ЧС- 2022 07:15
Албанія - Англія. Відбір до
ЧС- 2022 09:05 Відбір до ЧС2022 Огляд туру 10:00, 15:40,

22:30 Футбол NEWS 10:20
Німеччина - Півн. Македонія.
Відбір до ЧС- 2022 12:10
Люксембург - Португалія.
Відбір до ЧС- 2022 13:55
Вірменія - Румунія. Відбір до ЧС2022 16:00 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру. Прем’єра
16:30 Бельгія - Білорусь. Відбір
до ЧС- 2022 18:20 Україна Казахстан. Відбір до ЧС- 2022
20:10 Англія - Польща. Відбір до
ЧС- 2022 22:00 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 22:50 Чемпіонат
Італії. Передмова до туру 23:20
Туреччина - Латвія. Відбір до
ЧС- 2022

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
08.45 Сімейка У
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15 Страна У
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
12.15, 16.15 4 весілля
14.15 Панянка-селянка
17.15 СуперЖінка 2
21.15 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ» (16+)
23.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
ПИРІГ: ЗНОВУ
РАЗОМ» (18+)

НТН
05.00 «Top Shop»
06.00, 11.00, 19.30 Т/с
«Коломбо» (16+)
07.50, 17.15 «Випадковий
свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок»
09.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ»
(12+)
12.50 «Легенди карного
розшуку»
14.35 «Правда життя»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси»
18.20 «Таємниці світу»
22.30 Х/ф «ЗАРУЧНИКИ
СТРАХУ»

НЕДІЛЯ, 4 КВІТНЯ

СУБОТА, 3 КВІТНЯ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00, 23:45
Новини 07:10 Мультфільм
08:05 Д/ц «Тваринна зброя»
09:05 Відтінки України
09:35 #ВУКРАЇНІ 10:00
Домашні улюбленці - Дикі в
душі 11:05 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 12:00 Х/ф
«ДВОРЕЦЬКИЙ» 14:25
Телепродаж 15:00 UA:Фольк.
Спогади 16:05 Х/ф «ЦАР
СОЛОМОН. НАЙМУДРІШИЙ
З-ПОМІЖ МУДРИХ» 17:50
Полювання: Фільм після
фільму 18:50, 21:25 Х/ф
«КАТЕРИНА»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05, 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 09:30
Т/с «Віра» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 15:10,
21:35 Спорт 15:20 Країна
пісень 15:55 Т/с «Любов
під час війни» 17:25 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Виживання
у дикій природі» 19:55 Д/ц
«Суперчуття» 21:55 Спорт.
Аспект 22:00 Пряма трансляція
з Ватикану Хресної Дороги
за участю Святішого Отця
Франциска

Х/ф «МЕЖА МАЙБУТНЬОГО»
23:30 Х/ф «СІМ СЕСТЕР»

до ЧС- 2022 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20,
21:10 Журнал. УЄФА ЄВРО
МЕГА
2020 10:50 Англія - Польща.
Відбір до ЧС- 2022 12:40,
06.00 Випадковий свідок
07.20, 01.00 Містична Україна 15:25, 18:50, 20:55, 23:40
08.10, 19.05 У пошуках істини Топ-матч 13:25 LIVE. Мілан
10.00 Речовий доказ
- Сампдорія. Чемпіонат Італії
11.10, 00.00 Фантастичні
15:55 LIVE. Аталанта - Удінезе.
історії
Чемпіонат Італії 17:55 Д/п
12.10 Вирішальні битви
«Визначальні моменти». 1
ІІ світової
епізод. Прем’єра 18:55 LIVE.
13.10 Халіфат та Королівство Торіно - Ювентус. Чемпіонат
16.10 Дика Індія
Італії 21:40 LIVE. Болонья 18.10 Брама часу
Інтер. Чемпіонат Італії 23:55
21.00 Відень: Імперія, династія
Маріуполь - Інгулець. Чемпіонат
та мрія
України
02.00 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Дай Лапу»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
11:00 Х/ф «НЯНЬКИ»
12:40 М/ф «Планета 51»
14:15 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
07:50 «Джедаі 2020»
08:50 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ПЕРЛИНИ
ДРАКОНА»
14:15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 2:
ЗОЛОТА АРМІЯ»
16:30 Х/ф «АЛІТА: БОЙОВИЙ
АНГЕЛ»
19:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ
СВІТ»
20:55 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
22:50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
ГЕРКУЛЕСА»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.20 Х/ф «ПАПЕРОВІ
МІСТА» (16+)
12.30 Х/ф «ЯК ВСЕ
ЗАПЛУТАНО» (16+)
14.45 Х/ф «БАТЬКО
НАРЕЧЕНОЇ»
16.55 Х/ф «БАТЬКО
НАРЕЧЕНОЇ 2»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Страна У
23.00 Ігри Приколів

НТН

05.55 Х/ф «ОСТАННІЙ ГЕЙМ»
07.20 Х/ф «ВІЧНИЙ ПОКЛИК»
13.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
14.10 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
ВЕДМЕДИЦІ»
16.00 Х/ф «ПРОЕКТ А» (16+)
18.05 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок»
ФУТБОЛ-1
19.30 Х/ф «ТИ - МЕНІ, Я ТОБІ»
06:00 Огляд 2-го ігрового
21.10 Х/ф «НА ГРЕБЕНІ
дня. Відбір до ЧС- 2022
ХВИЛІ» (16+)
07:45, 12:55 Чемпіонат Італії.
23.40 Х/ф «ОСТАТОЧНИЙ
Передмова до туру 08:15
РАХУНОК» (16+)
Люксембург - Португалія. Відбір

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда
07:00, 21:00 Новини
07:10 Мультфільм 08:00
Великодня свята меса
Римсько-Католицької церкви
в Україні 09:00 Божественна
Літургія Православної церкви
України 11:00 Меса під
проводом Святішого Отця
Франциска у Ватикані 13:00
Великоднє послання та
Апостольське Благословення
для Риму і цілого світу
«Urbi et Orbi» Святішого
Отця Франциска 13:30
Неймовірний світ цуценят.
1 сезон 14:25 Телепродаж
15:00 Країна пісень 16:05
Х/ф «КАТЕРИНА» 20:25 Д/ц
«Боротьба за виживання»
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «ДВОРЕЦЬКИЙ»

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»
18:15 «Українські сенсації
2021»
21:00 «Голос країни 11»

ІНТЕР
06.00 Х/ф «СИНЬЙОР
РОБІНЗОН» 08.00 «Удачний
проект» 09.00 «Готуємо
разом» 10.00, 11.00, 12.00
«Інше життя» 12.50 «Речдок.
Випереджаючи час» 17.10 Т/с
«Проект «Синя книга» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф
«БЕРЕЖИ МЕНЕ ДОЩЕ»
00.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ. 9
БЕРЕЗНЯ» 01.25 «Речдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні

06:50 Реальна містика
09:10 Т/с «Між любов’ю і
ненавистю»
17:00, 21:00 Т/с «Уроки життя і
водіння»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Кров янгола»

СТБ
07:05 Х/ф «ЗНАХАР»
09:55 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:05 «Хата на тата» 12+
15:05 «СуперМама»
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:20 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:20, 12:45, 18:45 Факти
05:45 Не дай себе обдурити!
06:35 Більше ніж правда
07:30 Антизомбі
08:25 Секретний фронт
09:20 Громадянська оборона
10:10, 13:00 Т/с «Розтин
покаже-2»
13:15 Х/ф «ПОМПЕЇ»
15:05 Х/ф «БИТВА ТИТАНІВ»
16:55 Х/ф «ГНІВ ТИТАНІВ»
21:15 Х/ф «ОСТАННІЙ
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВІДЬОМ»
23:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ НА
ВІДЬОМ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
07.25, 20.05, 01.00 Містична
Україна
08.15, 17.10 У пошуках
істини
10.10 Речовий доказ
11.20, 19.10, 00.00
Фантастичні історії
12.20 Вирішальні битви
ІІ світової
13.20 Відень: імперія, династія
та мрія
16.20 Дика Індія
18.20 Брама часу
21.00 Халіфат
та Королівство
01.45 Бандитський Київ
04.40 Підроблена історія

Аталанта - Удінезе. Чемпіонат
Італії 13:00, 15:55, 16:30,
18:55 «Тур ONLINE» 13:55
LIVE. Минай - Колос. Чемпіонат
України 16:55 LIVE. Ворскла
- Шахтар. Чемпіонат України
19:25 LIVE. Олександрія Динамо. Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол» 23:20
Журнал Ліги чемпіонів

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.20 М/ф «Якось у лісі»
10.30 М/ф «Жовтодзьоб»
12.15 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА: ДОВГА
ДОРОГА»
14.00 Х/ф
«АМЕРИКАНСЬКИЙ
К-1
ПИРІГ» (16+)
06:30 «TOP SHOP»
15.40 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
(16+)
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
17.15 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ 2»
09:30 Х/ф «НА ІНШОМУ
(16+)
КІНЦІ ДРОТУ»
19.00, 20.00, 21.00, 23.00
11:20 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ
Одного разу під
НА ЩО»
Полтавою
13:25 «Орел і Решка. Навколо 19.30, 20.30, 22.00, 23.30
світу»
Страна У

2+2

06:00 «Шалені перегони
2018»
07:00 «Джедаі 2019»
09:15 «Загублений світ»
13:15 Т/с «Перевізник»
16:15 Т/с «Перевізник-2»
18:15 Х/ф «211»
20:00 Х/ф «РОЗПЛАТА»
НОВИЙ КАНАЛ 22:00 Х/ф «ЗБРОЙНИЙ
БАРОН»
05:30 Вар’яти 12+ 06:20, 08:20
Kids’ Time 06:25 М/ф «Вольт»
ФУТБОЛ-1
08:25 М/ф «Луїс і прибульці»
06:00,
08:00, 12:40 Топ-матч
10:00 Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ
06:10 Мілан - Сампдорія.
ПОЛ» 12:00 Х/ф «МОГУТНІ
Чемпіонат Італії 08:10 Рух
РЕЙНДЖЕРИ» 14:20 Х/ф
- Зоря. Чемпіонат України
«ОБЛІВІОН» 16:50 Х/ф
10:00, 14:45, 16:20, 17:45,
«МЕЖА МАЙБУТНЬОГО»
20:15, 23:00 Футбол NEWS
19:00 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
21:00 Х/ф «ГОДЗИЛА» 23:40 10:20 Журнал Ліги чемпіонів.
Прем’єра 10:50, 23:50
Improv Live Show 12+

НТН
05.00 «Top Shop»
05.30 Х/ф «ЗУХВАЛІСТЬ»
07.25 «Слово Предстоятеля»
07.35 «Будьте здоровi»
08.15 «Випадковий свідок.
Навколо світу»
09.30 Х/ф «СИНИ ВЕЛИКОЇ
ВЕДМЕДИЦІ»
11.20 Х/ф «НА ГРЕБЕНІ
ХВИЛІ» (16+)
13.50 Х/ф «ТИ - МЕНІ, Я ТОБІ»
15.25 Х/ф «ЧОРНА СТРІЛА»
17.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
19.00 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
20.55 Х/ф «ХІД У
ВІДПОВІДЬ»
22.30 Х/ф «НА МЕЖІ
БОЖЕВІЛЛЯ» (16+)

n Варто знати

КРОТИ
НЕ ЛЮБЛЯТЬ ЙОДУ
Разом із теплими весняними
днями активізуються ці шкідники
Фото superagronom.com.

n Домашня ферма
Фото з архіву Юрія ВЕРЕМЧУКА.

Юрієві під силу влаштувати казкову фотосесію для
донечки в стилі «Аліси в Задзеркаллі» із розумними
кроликами на руках.

Фото Юлії ПАШКОВОЇ.

Французьких баранів важко розводити
насамперед через лінькуватість
та пасивність самців.

Юрій Веремчук
із Володимира-Волинського
розводить 12 порід кролів
Від англійських строкачів до французьких баранчиків
Юлія ПАШКОВА

три поверхи в господарських спорудах розміщені клітки, де окремо
живуть кролиці зі своїми виводками, поважні титуловані
кролі, обладнані місця для
народження потомства, набирають вагу тваринки м’ясної породи, що їх вирощують
на продаж.
На невеличкій території
у Юрія — ідеальний порядок,
а кролики дуже чисті та доглянуті. Порається коло них щодня після роботи. Жартує, що
мусить працювати, бо це хобі,
де треба більше вкладати,
ніж згодом заробиш. Любов
до цих тваринок у нього з дитинства. Тепер господар дає
корисні поради тим, хто приїздить до нього купувати кролів.
Він радить годувати їх лише
збалансованими кормами,
сам таку фасовану продукцію
разом з іншими кролівниками
замовляє із заводу в Кременчузі.
— Краще заплатити

У

за корм, ніж потім втратити
все поголів’я через неправильне харчування. Нині кролі
не мають міцного імунітету,
крім того, у них дуже вразлива

баранчики, і європейське
срібло, і каліфорнійці. До речі,
більшість із цих порід характеризується тим, що лише
за кілька місяців життя тва-

що мусить працювати, бо це хобі, де треба
« Жартує,
більше вкладати, ніж згодом заробиш.
»
травна система. Тому у великих кількостях овочі та фрукти
їм протипоказані, як і різне
зілля. Можна лише іноді кілька маленьких шматочків моркви чи яблука. Слід давати
тваринам сухе сіно та зерно
вівса, воду обов’язково підкислювати, наприклад, яблучним оцтом у розрахунку ложка
на літр води. У жодному разі
не можна перегодовувати, —
ділиться секретами господар
та показує представників різних порід.
У нього є і англійські строкачі, і німецькі строкаті велетні, і білі м’ясні, і французькі

ринка виростає до «дорослих»
розмірів і стає придатною для
забою на м’ясо чи для реалізації.
Щоб зібрати таку колекцію
та довести поголів’я до звичних для господарства Юрія
Веремчука пів тисячі, потрібні
чималі вкладення. Один кролик для розплоду може коштувати від 1,5 до 5 тисяч гривень. Якщо додати харчування, облаштування місць, інші
затрати, набігає стільки, що й
рахувати страшно.
У нашій державі є п’ять
клубів кролівників, до трьох
із них Юрій вступив. Спочат-

ку увійшов до найвідомішого
ужгородського, а згодом —
до чернівецького та молодого
львівського. Основною діяльністю цих об’єднань є організація виставок, які всі власники розплідників розцінюють
і як рекламу, і як майданчик
для зустрічей та спілкування.
І хоч поїздки на такі заходи
обходяться недешево, вони є
надзвичайно важливими для
власників розплідників. Увесь
минулий рік виставок не було,
бо завадив карантин. Цього
року така зустріч уже відбулась 14 лютого в Тернополі.
Але добралися на неї лише
близько третини постійних
учасників. Юрій їздив попри
заметені дороги і складні погодні умови — такий подарунок зробив собі на день народження.
Зате у 2019-му це були масові заходи. Пан Веремчук відвідав багато виставок і за кордоном, звідки привозив нових
кролів. Своїх тварин демонстрував в Україні. Одного разу
він із товаришем із Сокаля
представив на виставці стільки вуханів, що вони становили
шосту частину всієї експозиції. Окрім призів за найбільшу
колекцію, вони отримали чемпіонів з трьох порід. А Юрій
почерпнув дуже багато знань
про оцінювання виставкових
екземплярів, адже уважно
спостерігав за роботою суддів
міжнародного класу.
Тепер він ще ретельніше
готує своїх вихованців — стежить за коливанням ваги
і за потреби садить їх на строгу дієту, вичесує і доглядає хутро, підстригає кігтики та чистить вушка, а також вчить їх
приймати необхідну стійку.
Після успіху на всеукраїнському рівні інакше до захоплення чоловіка почала ставитись і його дружина Катерина
(до речі, вона знана у Володимирі-Волинському майстриня
з випікання пряників). І хоч
його хобі кардинально відрізняється від її, Катя розуміє,
наскільки важливо для Юрія
реалізовувати власні мрії.
Кролівник пригадує, що
спочатку мав багато однодумців, які з плином років
відмовились від розведення
кроликів: ця справа затратна
і відповідальна. Але, запевняє,
варта зусиль, бо кращого дієтичного, корисного та водночас смачного м’ясного продукту годі й шукати. n

Господарі різними способами намагаються
позбутися тварин, які псують городи.

озбутися їх важко. Що тільки не роблять, аби вигнати кротів з ділянки:
і ллють воду в нори, і кладуть туди
рештки оселедця, і ще вживають чимало
заходів.
Можна спробувати й такий спосіб. Коли
минуть приморозки і рослини вже можна
поливати, приготуйте розчин борної кислоти, йоду та марганцівки. Кроти не зносять
такої суміші і тікають з ділянки.
Отож, на відро води дайте 3 краплі йоду,
1 г борної кислоти та додайте марганцівки
(аби розчин був рожевого кольору). Цією
сумішшю можна поливати рослини та заливати її в нори. n

П

n На часі

Видаліть ушкоджені гілки до першої
живої бруньки.

ЧИ НЕ ПІДМЕРЗЛИ
КУЩІ?
Саме настала пора перевірити,
як поживають ягідники
важно огляньте рослини. Ті, що добре перезимували, мають пружні
й гнучкі гілки. Бруньки у них пробуджуються по всій довжині пагона відносно рівномірно. Кора не зморшкувати.
Пошкрябавши її, видно здоровий зелений
шар тканини.
Якщо кущі трохи ушкоджені, треба
видалити підмерзлі гілки, обрізавши їх до
бруньок, що розвиваються. При цьому не
забудьте у півтора раза збільшити норму внесення азоту. Адже рослині треба
швидше відновлюватися. Отож, удобріть
ґрунт під кущами як звичайно – 10–20 г
сечовини або 15–25 г аміачної селітри на
квадратний метр. Затим у фазі активного
росту ще 1–2 рази зробіть позакореневе
підживлення таким розчином: 50 г добрив
на 10 л води.
Коли загинув майже весь кущ, не поспішайте корчувати. Малина чи ожина має
багато бруньок, які проростуть. Ви зможещ. n
те сформувати нормальний кущ.

У

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.
Р

Е

К

Л

А

М
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Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:

n Спробуйте і ви

Насіння нагрійте в термосі
Городники вважають, що прогріте насіння перцю краще сходить

ukr.media.
Фото Фото
google.com.ua.

об виконати цю процедуру, знадобиться
тепла вода. Аби вона швидко не вистигала,
скористайтеся термосом. Залийте в нього
нагріту до 50 градусів воду і всипте насіння перцю.
Витримайте дві години, а тоді висівайте у підготовлений ґрунт.
А от прогрівати біля батареї чи грубки не варто.
Насіння надто підсохне і може втратити схожість. n

Фото ukr.media.

Щ

І нехай щедро вродить!

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).

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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SUDOKU

n Спробуйте — не пошкодуєте!

«Чорно-біла одежина,
зверху – листяна хустина.
Навесні дарує сік – п’ємо радо цілий рік»
Щойно починає танути сніг, першими серед дерев прокидаються берези
і упродовж приблизно трьох тижнів дарують людям цілющий напій, який
люблять і з нетерпінням чекають, напевно, всі без винятку, адже це справжнє
джерело мікроелементів, вітамінів, поліцукрів, білків, кислот, ароматичних
і дубильних речовин. Насиченість березового соку мікроелементами й
іншими корисними речовинами унікальна. На жаль, період, коли можна
збирати його, дуже короткий. Щоб смакувати довше цим тонізуючим
напоєм, його можна законсервувати чи приготувати з нього квас

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

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРДД

ЗІ СМОРОДИНОЮ

SUDOKU,
НИЙ
Й
ОПУБЛІКОВАНИЙ
18 березня

Якщо хочете чогось
пікантного, тоді вам
сподобається березовий
сік зі смородиновим
смаком. Вибирайте
обов’язково молоді
пагони, вони багаті на
вітаміни

Фото із сайту food.obozrevatel.com.

Кросворд

Інгредієнти: 6 л березового соку, 25 г лимонної кислоти,
10–12 гілочок смородини, 160
г цукру.
Приготування. Сік процідіть у каструлю, поставте на
вогонь та доведіть до 90–95°C.
Зніміть піну, додайте цукор і кислоту, добре розмішайте. Гілочки смородини вимийте, наріжте
шматочками, які легко помістяться на дно банки. Розлийте
сік у слоїки, закатайте, переверніть і загорніть ковдрою.

1

9

5

4

6

7

ІЗ М’ЯТОЮ

Особливих весняних
ноток додасть напою
ароматна м’ята

тя, влийте в каструлю, поставте
на вогонь і доведіть до кипіння,
але не кип’ятіть. Зберіть піну.
Всипте цукор, лимонну кислоту,
покладіть гілочки м’яти. Знову
доведіть до кипіння і розлийте
напій у підготовлені простерилізовані банки. Закатайте слоїки з
соком, переверніть їх, укутайте
ковдрою і залиште так до повного охолодження.
КВАС ІЗ БЕРЕЗОВОГО СОКУ

Інгредієнти: 3 л березового соку, 15 г лимонної кислоти,
200 г цукру.
Приготування. Проціджений сік у каструлі доведіть до
90°C, але не дайте йому закипі-

Інгредієнти: 7 л березового соку, 3 гілочки сухої м’яти,
1,5 скл. цукру, 0,5 ч. л. лимонної
кислоти.
Приготування. Процідіть
сік, щоб очистити його від сміт-

ОСНОВНІ ПРАВИЛА КОНСЕРВАЦІЇ БЕРЕЗОВОГО СОКУ

1. Підготуйте банки, переконайтеся, що шийка слоїка ціла,
добре вимийте та простерилізуйте ємності зручним для вас способом: над парою, кип’ятком, у духовці, в мікрохвильовій печі чи
в посудомийці.
2. Процідіть березовий сік. Рідина може містити дрібні гілочки, листя, комах, тож пропустіть його через кілька шарів марлі чи
густе ситечко.
3. Сік підігрівайте до 90–95°C, але не кип’ятіть, адже це спричинить втрату корисних речовин.
4. Піну, що утворюється, потрібно зібрати, інакше вона осяде
на дні банки та зіпсує смак напою.
5. Щоб банка не лопнула, поставте всередину звичайну столову ложку. Коли заповните слоїк рідиною, дістаньте ложку.
6. Закатавши кришку, переверніть банку догори дном і вкутайте ковдрою до повного охолодження.

:)) Анекдоти
:)):)):))
– Розо Марківно, чого ж то ваша Циля заміж не йде? Чекає
принца на білому «Бентлі»?
– Я вас прошу... Аби чоловік був хороший, то зовсім не
важливо, якого кольору в нього «Бентлі»...
:)):)):))
У кожному великому торговому центрі, окрім кімнати для

Цей корисний напій має
цілющі властивості,
благотворно впливає
на людський організм.
А ще березовий квас
чудово втамовує спрагу
Інгредієнти: 5 л березового соку, 25 родзинок, 200 г
цукру.
Приготування. Бажано не
використовувати пластиковий
посуд, краще взяти скляні або
емальовані ємності. Процідити
березовий сік через кілька шарів марлі, щоб очистити його
від сміття. Додати родзинки
та цукор і залишити бродити
в прохолодному місці на 3–4
доби. Готовий квас процідити,
закупорити пляшки і поставити
у темне холодне місце. Напій
може зберігатися до осені.

дітей, повинно бути облаштоване місце, де можна залишити
чоловіка, щоб він не скиглив...
:)):)):))
– Якщо тебе ображають, принижують – бий кривдника
лопатою по морді.
– Тату, я ж дівчинка!
– Ну можеш узяти рожеву...
:)):)):))
– Офіціанте, я ж замовляв морепродукти!..
– Я й приніс вам макарони по-флотськи...
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Борох Сергій Іванович

770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102
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72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94
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27
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По горизонталі: 1. Підсобне приміщення у квартирі. 4. Трав’яниста рослина
родини лободових, листя якої споживають свіжим, вареним і консервованим.
9. Насадження із плодових дерев. 10. Одиниця напруги. 11. Рідка страва. 14.
Труднопрохідні місця, які заросли лісом, чагарником. 15. Те саме, що й смолоскип. 16. Наука про монети. 19. Багаторічна вічнозелена рослина, що росте на
деревах. 20. Італійський острів у Тірренському морі. 21. Цінний папір, що видає
касир. 23. Група людей, що будь-якими методами досягає корисливих цілей. 25.
Сосновий ліс. 26. Одиниця часу. 27. Частинка атомного ядра.
По вертикалі: 1. «Вітамін» повітря. 2. Хоча і липовий, але однаково натуральний. 3. Довга канава. 5. Ні шах, ні мат. 6. Зачіпка для пенсне. 7. Балада Т.
Шевченка. 8. Розділ геометрії. 12. Одна тисячна частина числа. 13. Приправа
для соління. 17. Судно Ноя. 18. Мільйонна частка метра. 22. Шифр замка на
сейфі. 23. Місто на північному заході Франції. 24. Те саме, що й лепеха. 25.
Одиниця. Інформації.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 18 БЕРЕЗНЯ
По горизонталі: 5. Фельдфебель. 8. Пагода. 9. Квазар.
10. Океан. 15. Кварта. 17. Лелека. 18. Рівнина. 19. Єхидна.
20. Бірюза. 21. Береста. 22. Кванта. 23. Манера. 27. Козуб.
29. Аншлаг. 30. Дельта. 31. Фурункульоз.
По вертикалі: 1. Бердо. 2. «Одарка». 3. Ґердан. 4. Слово.
6. Самовиховання. 7. Далекозорість. 11. Грудень. 12. Барабан. 13. Алабама. 14. Кліренс. 16. «Антей». 24. Корона. 25.
Бунчук. 26. Кабул. 28. Бекон.
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.
ТзОВ «Газета «Волинь»
п/р UA203034400000026008055520122
КБ «ПриватБанк», МФО 303440
Коваленко Оксана Анатоліївна
723932
ЄДРПОУ 02471695
Друк офсетний.
Місцевого самоврядування і сільського життя
Обсяг 6 друк. аркушів

ВІДДІЛИ РЕДАКЦІЇ
Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна

Освіти і культури

727107

Інформації

Вітинська Аліна Степанівна
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович

(244) 31178

Листів і зв’язків з читачами
Чапко Любов Вікторівна

72-39-32

Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

72-39-32

Економіки

Заступники відповідального секретаря Лісова Алла Степанівна
Харчук Олена Андріївна

13

12

Приймальня 72(38(94
Заступники головного редактора

11

10

Фото із сайту vidpoviday.com.

ти, зніміть піну, додайте цукор і
лимонну кислоту, помішайте до
їх повного розчинення. Знову
доведіть до кипіння, розлийте
у стерильні слоїки і закатайте
їх. Доки сік повністю схолоне,
банки слід тримати закутаними.

З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

3

2

8

Це найпростіший спосіб
зберігання березового
соку

www.volyn.com.ua
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Подружжя Погонюків щиро вдячне всім, хто долучився до появи на світ їхнього синочка.

«Життя і смерть поруч –
розділені фіранкою»

Одна операція –
два врятовані життя

Андрій ГНАТЮК

ндрій Погонюк не приховує щастя, коли від
медсестри бере на руки
малюка: тепер уся сім’я буде
разом. І ще більше радіє, бо ж
козак — третя дитина після
двох дівчаток. Поки тато вітає маму з народженням сина
і в уяві бачить, як родина буде
тішитися малюком, хлопчик
спокійно спить, не зважаючи
на дорослих. А отже, що й підтверджують лікарі, немовля
здорове і мама Наталія почувається добре.
Народження цього малюка — не лише плід любові його
батьків, а й велика заслуга лікарів, результат їхньої пильності і професіоналізму. Акушерка Ківерцівської міської лікарні
звернула увагу на скарги жінки
на болі в животі. Як виявилося,
дошкуляли камені в жовчному
міхурі. Діагноз — гострий холецистит.
— Усе трапилося на Різдво, — згадує Наталія Погонюк. — Почав дуже боліти
жовчний. Мене привезли
спершу в Ківерці, потім у перинатальний і звідти вже —
в обласну лікарню. Надали
першу допомогу, втамували
біль і відпустили додому —
усе ж Різдво. Але менш ніж
через тиждень симптоми повторилися. УЗД в Ківерцях показало, що в жовчному є два
камінці, які і є причиною болю.
Анкушер-гінеколог пологового відділення Ківерцівської
міської лікарні Алла Люпа поставила діагноз «гострий холецистит».

А

Жінку знову привезли
в обласну лікарню, і вже цього разу без операції було
не обійтися. Хірург і водночас
виконувач обов’язків медичного директора Волинської
обласної клінічної лікарні Микола Галей обрав лапароскопічну методику, хоча, як згадувала Алла Люпа, багато хто
не вірив, що малотравматичний метод удасться-таки застосувати.
— Оперувати жінку треба було негайно, адже потрапляння каміння в жовчну
протоку могло призвести
до незворотних наслідків, —
розповідає хірург Микола Галей.
Лапароскопічна методика,
яку він застосував, гарантувала жінці малий травматизм
і швидку реабілітацію, що особливо цінно для майбутньої
породіллі.
— Великий досвід наших
хірургічних втручань, який
почався 1998 року, дає змогу
нам швидко і якісно проводити такі операції саме лапароскопічно, — продовжує
Микола Михайлович. — Нам
вдалося зберегти передню
черевну стінку від масивного
травматизму, що неможливо при традиційному розти-
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Лапароскопічна методика,
яку застосував Микола Галей,
гарантувала майбутній
породіллі малий травматизм і
швидку реабілітацію.

го, малоінвазивний метод дає
хороший результат і швидке
видужання.
Ходити після операції
жінка почала вже через два
дні, і сама зійшла в кабінет
УЗД до лікаря Владислава
Андросюка для контролю органів черевної порожнини.
Жодних проблем не виявили.
І було видно, що народиться
хлопчик.
Задовільним оцінила стан
пацієнтки після операції й
акушерка-гінеколог Волинської обласної клінічної лікарні
Олена Смотріна. Розповідає,
як усі хвилювалися і за маму,

вдалося зберегти передню черевну стінку
« Нам
від масивного травматизму, що неможливо при
традиційному розтині, і в результаті пані Наталія
змогла народити природним шляхом.

»

ні, і в результаті пані Наталія
змогла народити природним
шляхом.
На це дуже розраховували
й пацієнтка з родиною, щоби
маля не з’явилося на світ 7-місячним. І їхні надії справдилися. Хірург Олег Супрунець
назвав цю операцію унікальною при командній роботі
акушерів-гінекологів і хірургів,
адже жінка на 30-му тижні вагітності. Таким чином вдалося
зберегти життя двом людям —
мамі й синочкові.
— Я не знаю такої операції, щоби була проведена
в стані вагітності лапароскопічно, — каже пан Олег. —
Це впровадження нових технологій в обласній лікарні,
це напрямок, у якому працює
обласна лікарня… Замість великого розрізу, травматично-

і за дитину. І вже через 2 місяці пані Наталя привела на світ
свого сина — третю дитину
в сім’ї. Утішені таким результатом і мама пані Наталії Ніна
Гусак, яку ми застали, коли
провідувала дочку, і ківерцівські лікарі.
— Ми дуже хвилювалися
за вас, Наталко, щоби було
все добре, адже така проблема дуже рідко у вагітних трапляється. Пологи були партнерськими й успішними, —
розповіла, випроводжаючи
додому щасливу сім’ю, лікарка Ківерцівської міської лікарні
Лілія Кордунець.
А Наталія Погонюк зазначила, що під час пологів
не відчувала жодних післяопераційних проблем. І дякує
всім, хто долучився до появи
на світ їхнього синочка. n
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Таланти з глибинки

Фото із архіву Камінь-Каширського РБК.

Лікарі Волинської
обласної клінічної
лікарні провели
складне й неординарне
втручання жінці на
30-му тижні вагітності.
З мінімальними
розрізами пацієнтці
видалили жовчний
міхур із камінням,
позбавивши тим самим
різі в животі. Проблему
вчасно виявили
в пологовому відділенні
Ківерцівської районної
лікарні й терміново
направили жінку
на операцію в обласну
клініку. І тепер усі разом
тішаться з’яві на світ
ще однієї людини

Унікальний знімок зробив із ковідної лікарні в Коломиї
фотограф Kyiv Post Володимир Петров
иття і смерть поруч. Розділені фіранкою… Тут лікуються 170 пацієнтів з ковідом. Максимальна
місткість — 175, але нещодавно доводилося лікувати і 190 відразу. Один із пацієнтів лежить вже майже три
місяці. Його ніс почав гнити від кисневої маски, її довелося
замінити шоломом», — написала вражена журналістка Ольга
Руденко.
Кореспондентка також зазначила, що в одного хворого
на тумбочці стоїть чашка «Найкращий тато». У нього п’ятеро
дітей. «Люди йдуть у лікарню волонтерами, щоб допомагати доглядати за близькими. Я досить стійка до трагедій, але
цей репортаж читала і дивилась на межі сліз», — підкреслює
Руденко.
«За шість років ми звикли до війни на Донеччині. А за останній рік звикли до того, що поруч іде війна за життя людей.
І, зізнаймося, трохи зачерствіли. Потрібно іноді нагадувати
собі, що у кожної цифри в статистиці є обличчя, ім’я і сім’я», —
підсумувала вона. n

Микола Конопацький демонструє свої роботи
у Камені-Каширському.

«Білинський Шевченко»
не визнає чорних фарб
Минулої п’ятниці у приміщенні районного Будинку
культури в Камені-Каширському відбулося відкриття
персональної виставки відомого волинського
художника Миколи Конопацького
Катерина ЗУБЧУК

айстер пензля живе в селі Білин Ковельського району, працює вчителем у місцевій школі, а ще має
прекрасний голос і співає в знаменитому народному фольклорному гурті «Родина». За правдивість зображуваного на полотнах Миколу Конопацького вдома називають
не інакше як «Білинський Шевченко». Представляючи на
відкритті виставки свої роботи, а це в основному пейзажі,
художник підкреслив, що ніколи не користується чорними
фарбами.
— І це справді так, — прокоментувала на наше прохання
свої враження від полотен директор Центру культури та дозвілля Камінь–Каширської міської ради Алла Глущук. — На
картинах митця дуже багато голубого неба. А ще в кожній
з них — якщо не стежка чи дорога, то річка. Одне слово —
куточок волинської природи. Дивлячись на художні роботи,
хочеться уявити їх у тривимірному просторі і зайти в ту красу, яку майстер зобразив на полотні.
Виставка експонуватиметься місяць, тож цією красою
багато хто зможе помилуватися. n
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