На Камінь-Каширщині чоловік прийняв у дружини
пологи в автомобілі дорогою до лікарні с. 12-13
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n Несподіваний поворот

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

n Резонанс

Ангели врятували
11 волинських гірників
Фото Алли ЛІСОВОЇ.

Минулої неділі
близько 20-ї години
на відокремленому
підрозділі «Шахта
№ 9 «Нововолинська»
державного
підприємства
«Волиньвугілля», що
поблизу села
Литовеж, сталася
аварія. Шахтна кліть,
у якій перебувало
11 гірників, котрі
мали заступити
на третю зміну,
раптом на великій
швидкості стрімко
опустилася вниз.
Внаслідок сильного
удару об землю,
жорсткої посадки
травмувалися
Дякувати Богу, що обійшлося без
люди. Потерпілих —
трагічних наслідків. Нововолинські
а це мешканці
шахтарі лікують травми.
Нововолинська
і навколишніх сіл —
було доставлено в лікарню. Журналістка «Волині» Алла
Лісова разом із міським головою Борисом Карпусом
відвідала постраждалих

Закінчення на с. 16

Вітаємо!

Родичі загиблого любомльчанина:
«Душогуб розгулює на волі,
а за ґрати хочуть кинути
невинного»
У цій історії ми не називаємо прізвищ усіх фігурантів
справи. Нам також страшно за свою безпеку і життя, однак
беззахисного селянина взялися відстоювати прості люди —
наші читачі. Тому залишитися осторонь не змогли
суді 24 лютого Роман Богуш
« Узаявив,
що не вбивав…

Павло СТРІЛЕЦЬКИЙ

грудні 2019 року в селі Машів на Любомльщині невідомий вкоротив віку
35-літньому Миколі Клейзуну в його
хаті. Звинувачують у злочині односельця Романа Богуша. На нього буцімто вказав хтось
із місцевих. Втім, рідні вбитого не вірять у цю
версію і мають на те низку аргументів, які проігнорувало слідство. Як розповіла сестра покійного Валентина, справа тягнеться вже рік,
відбулося понад 10 судових засідань: з’явля-
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лися нові свідки, деталі. Більше того, в суді
24 лютого Роман Богуш заявив, що не вбивав… Сказав, що поліцейські змусили його
зізнатися, обіцяючи, що матиме пом’якшені
умови в тюрмі, а ні — то буде йому там дуже
погано.

Закінчення на с. 14
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ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ОБСТЕЖЕННЯ УСІХ СИСТЕМ І ОРГАНІВ

®Дихальної системи, серцево-судинної,
нервової, травної, сечовидільної, статевої,
опорно-рухової системи + всіх відділів хребта.
®Виявлення гельмінтів та токсичних навантажень на організм.
®Повне функціональне обстеження організму за допомогою сучасних комп’ютерних технологій з точністю 95–98%.

Можливість
подальшого
консультування
(безкоштовно).

14 квітня — Торчин.
15 квітня — Ківерці.
16 квітня — Ковель.
17 квітня — Маневичі.

Безболісно. Швидко. Недорого.

050–920–04–95, 067–360–13–14.

Ліц. ТУУ 33.1.31450258–001–2099.
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ǱǳǻǥǷȍǸǶǷǾȍȀȁǣ
ǹȌǲǿȀǰǼǰǴǳǾǼǸǥǰ
Доброго дня! Мене звати Ірина. Мабуть, всі вже чули про академика Болотова,
якого часто навіть називають українським да Вінчі. Вже 30 років розроблений
і існує Бальзам Болотова, який допоміг мені і мільйонам людей. Після того, як я
почала використовувати Бальзам, я мов народилася заново. В мене нормалізувалися рівень цукру і тиск, шлунок почав працювати, як годинник, суглоби не болять,
навіть зморшки почали розгладжуватись. Я дякую Центру Болотова і самому академіку за такий порятунок – це просто диво.
Як же діє Бальзам:
Відповідає академік Болотов Борис Васильович:
Дію Бальзаму можна розкласти на етапи:
1) нормалізація кислотно-лужного балансу в організмі;
2) нормалізація роботи шлунка (результат відчувається вже через декілька днів).
Шлунок працює належним чином, їжа повністю перетравлюється, організм отримує
р у
всі поживні елементи і головне, не відкладаються шлаки, а, навпаки, організм очищується;
3) організм починає виводити нерозчинні солі, а це означає: очищуються судини, розчиняються камені у внутрішніх органах, розріджується кров,,
перестають боліти суглоби;
4) внутрішні органи починають працювати належним чином: нормалізуються рівень цукру, тиск, нервова система приходить у норму, обмін речовинн
прискорюється, ми можемо відчути це на стані шкіри – розгладжу250 ml
ються зморшки, нормалізується вага.
На жаль, за статистикою, вже після 25 років кислот- 320
но-лужний баланс порушується, це стає початком багатьох ɝɪɧ
захворювань.
500 ml
Тим, хто хоче довго жити і не хворіти, раджу пити Баль490
зам, особливо тим, кому за 25. Я і сам його п’ю вже протягом
ɝɪɧ
30 років і почуваюся чудово!

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆ

ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɬɚɪɢɮɚɦɨɩɟɪɚɬɨɪɚɩɨɲɬɨɜɿɜɢɬɪɚɬɢɫɩɥɚɱɭɽɨɬɪɢɦɭɜɚɱ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

(067) 794-25-27

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ
Ⱦ

Підсудний сам не має змоги найняти дорогих адвокатів, і якби не допомога односельчан,
шансів на виправдання не було б.

8 квітня святкує 70-річчя
Ярослав Несторович
КУЧМА
із села Романів.
Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали діти,
А ви душею молоді.
Пливуть літа, мов тихі води,
І вже минає 70,
Хоч як прожитих років шкода,
Та не вернути їх назад.
Хай оминають вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі,
Хай світла й радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід,
У се
серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!
Жи
Бажає
Б
Бажаємо світлої радості й сили,
Лас
Л
а
Ласкавої
долі, добра і тепла,
Щоб ласку Вам слало небесне світило,
Здоров’ям наповнила рідна земля!
З повагою ваші рідні.
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Погляд
Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст України

Любиш Україну?
Тоді просто донеси
папірець до урни
Якраз у квітні, коли вже нема снігу і ще не
з’явилися зелені шати, які хоч трохи ховають
сліди неподобства, проблема забруднення
довкілля особливо «оголюється». Не дивно, що
цієї пори у соцмережах непоодинокі світлинизвинувачення: на якійсь галявині фотокамера
зафіксувала викинутий кимось непотріб. Один
із знімків лаконічно прокоментований словами
Кузьми Скрябіна: «Хочеш змінити Україну на
краще – почни з себе! Бо ти і є Україна!»
це «почни з себе», коли
йдеться про сміття, сьогодні означає не лише
елементарне — донести
папірець до урни: з особливою гостротою постало питання, куди подіти всі тверді побутові відходи? Кожна
волинська громада вирішує
його по-своєму, значною
мірою залежно від фінансових можливостей, напрацьованих ідей, практики. І,
звичайно, — від менталітету, культури людей.
У цьому зв’ язку хочеться згада ти таке. Недавно
у фейсбу ці хтось поширив
повідомл енн я з приводу
того, що голова Камінь-Каширської мі ськради Віктор
Пась назвав мешканців міста некультурними людьми.
Зацікави вши сь, про що ж
ідеться, прочитала. І, скажу,
це був т ой випадок, коли
захотіло ся стати на захист чин овн ика. Справа
в тому, що у фейсбук потрапила час тинка із великого інт ерв ’ю з очільником
громади, як е було надруковане в га зеті «Полісся».
В публік аці ї йшлося про
розвиток мі ста, його проблеми й пер спективу. Зокрема, а вто р зауважив:
до комун аль ників є багато
претензі й щ одо вивезення
сміття. І тоді у відповідь від
співбесі дни ка почув, що
проблема не в комунальниках, а в самих жителях.
Далі про цит ую: «На одну
людину, яка дотримується
правил б лаг оустрою, у нас
завжди знайдеться десять,
які ними не хтують і зневажають… О т я к усі навчаться культ ури , тоді і місто
змінитьс я… А так свідомість на ших людей дуже
відстає. У нас десь 80 відсотків ж ите лів не хочуть
платити за вивіз побутових
відходів …» Коли б той, хто
поширюва в і нформацію,
щось спр ост ував (наприклад, число тих, хто не хоче
платити за вивезення сміття, в дійсності значно менше), то можна було б стати
на його сторону. Але ж цього нема. Лю дина просто
хотіла з ігр ати на амбіціях
частини кам інькаширців,
яких наз ван о некультурними. Хоч і цього в принципі не було, якщо вже бути
точними, бо сказано досить делікатно: «От як всі

І

навчаться культури…). І,
зізнаймося щиро, з цією
«культурою» не все гаразд
не лише у Камені-Каширському. Такий висновок
напрошується, коли бачиш
стихійні звалища в різних
куточках Волині.
Якщо «сміттєвий» клубок розплутувати далі,
то треба сказати, що сьогодні й справне вивезення
твердих побутових відходів не вирішує проблеми.
За різними підрахунками,
від 4 до 7 відсотків території України займають сміттєзвалища. Тобто понад
40 тисяч квадратних кілометрів опинилися під відходами, і в найближчі 300 років земля не буде придатна
для сільськогосподарської
діяльності. Потрібні сміттєпереробні заводи. В нашій
області мова про це ведеться років двадцять.
Уже не раз, судячи з повідомлень у ЗМІ, й інвестор нібито зголошувався
(йдеться ж про чималі кошти, які потрібні для такого
проєкту). І ось найсвіжіша
інформація: нещодавно німецько-українське підприємство «Браун Індастріал
Технолоджі» презентувало на Волині інвестиційну
програму будівництва заводу з переробки відходів.
Може, нарешті лід скресне?
Але і тут постає питання:
а як у нас зреагують мешканці населеного пункту,
по сусідству з яким запланують звести цей об’єкт? Їх
думка мусить бути вивчена. І неважко передбачити, що можуть виникнути,
як це уже бувало, м’яко кажучи, дискусійні моменти.
Ми ж не в Австрії живемо. Це в центрі Відня стоїть
сміттєспалювальний завод, який завдяки дизайну
швидше схожий на розважальний центр, куди ходять
на екскурсії. Тож не випадково він став популярним
туристичним об’єктом.
Але ж це підприємство обладнане найсучаснішими
фільтрами, через які реконструкція обійшлася вдвічі
дорожче — у 250 мільйонів
євро. І пок азники якості
повітря, як і висвічуються
на табло бі ля входу, свідчать, що могли б бути й вищими — нормативи Євросоюзу дозволяють це. n
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n Уроки пандемії

Дотягнути до Великодня.
Далі буде легше
Такий прогноз оприлюднив у фейсбуці імунолог Андрій Волянський.
Він вважає, що тривалі вихідні на початку травня виконають
функцію локдауну і приведуть до зниження епідемічної активності.
А от найближчі 2–3 тижні стануть для українців непростим
випробуванням

Фото із сайту slovoidilo.ua.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

ЛІЖОК ІЗ КИСНЕМ УСІМ
МОЖЕ НЕ ВИСТАЧИТИ.
АЛЕ ЦЕ ВЖЕ МЕЖА…

На жаль, цими днями коронавірус за кількістю нових інфікувань вивів Україну
на перше місце в Європі.Учора повідомили про 15 415 нових випадків COVID-19, помер
481 хворий — це найвищий
добовий показник смертності з початку пандемії в країні. Нагадаємо, попередній
антирекорд було встановлено 2 квітня, тоді зафіксували
433 летальні випадки.
Дуже тривожним «симптомом» є і зростання показника
госпіталізації хворих. За попередню добу у стаціонари
інфекційних шпиталів потрапило 5 587 осіб. В Україні загалом уже зайняті 56,9% лікарняних ліжок із киснем для
пацієнтів з коронавірусом.
Найгірша ситуація спостерігається в Києві (82%), Київській
(78%), Львівській (73,7%),
Миколаївській (73,7%), Житомирській (71,8%) областях.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що кількість
ліжкомісць із киснем досягла
максимуму, можливості медичної системи вичерпані.
«Це межа — збільшувати далі
нікуди, адже інші хвороби
не робили канікул», — зазначив очільник МОЗ.
Волиняни з ускладненнями COVID-19 молять Бога, аби
знайшлося місце в «коронавірусному госпіталі» в Боголюбах чи в обласній інфекційній
лікарні, де завантаженість часто сягає 90 відсотків. В інших
лікувальних закладах такого
«аншлагу» нема, але й «рейтинг» їхній серед пацієнтів
нижчий. Медики констатують, що перебіг недуги стає
важчим, подолати її нелегко.
Позавчора в області, наприклад, зареєстрували 9 летальних випадків, днем раніше — 11. Загалом жертвами
коронавірусу стали 825 наших
краян.
Станом на 7 квітня на Волині додалося 390 інфікованих, із них у Луцьку —
120. На Львівщині виявили
1 085 випадків COVID-19,
на Рівненщині — 666. Стрімке поширення недуги в сусідів-галичан пояснюють циркуляцією мутованих штамів
коронавірусу, які мають «британське» походження. У нас,
за даними Волинського обласного лабораторного центру, їх поки що не виявлено.
На сайті закладу повідомили:
«В лютому вибірково проводився відбір біоматеріалу від
хворих на COVID-19 мешканців Любешівського району
для подальшого дослідження

Україна вийшла на перше місце в Європі за кількістю нових
інфікувань коронавірусом.

в референс-лабораторії ВООЗ
(м. Лондон, Велика Британія).
У 80% зразків встановлено циркуляцію генетичних варіантів
збудника, що походять з Європи, зокрема з Італії та Бельгії. Мутованих штамів, які мають «британське» та південноафриканське походження»
на території області не встановлено. Але постійна мутація
збудника та виникнення нових
генетичних ліній може призвести до росту захворюваності
та важчого перебігу хвороби».
ЧИ ВИПАДКОВО
В УКРАЇНІ ЗАГОВОРИЛИ
ПРО «КОМЕНДАНТСЬКУ
ГОДИНУ»?

На вчорашній день у «червоній» зоні перебувало 11 регіонів: Київ, Житомирська,

вадження надзвичайних дій
у столиці, але їх спростували.
Вчора порушив цю тему
під час брифінгу й очільник
МОЗ. Він не підтвердив такої
можливості, але багато хто
вважає, що про «комендантську годину» в Україні заговорили неспроста, людей готують до подібного сценарію.
Якщо зважити на те, що в нас
звикли бездумно копіювати
досвід європейських країн,
то ні від локдауну, ні від заборони виходити ввечері та вночі з дому ми не застраховані.
Хоча під час засідання Кабміну
прем’єр-міністр Денис Шмигаль і заявив, що адаптивний
карантин в Україні працює,
тому запроваджувати тотальні обмеження по всій країні
наразі немає потреби.

інфекціоністка Ольга Голубовська
« Провідна
вважає, що зараз в Україні найскладніший
період із початку пандемії, а тому доцільно
встановити заборону на авіасполучення
і запровадити «комендантську годину».
Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська,
Чернівецька і Чернігівська
області. Херсонська — єдина «жовта». Решта, зокрема
й Волинь, — «помаранчеві».
На фоні погіршення ситуації
з поширенням коронавірусу побільшало «рецептів»,
як її поліпшити.
Приміром, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська
вважає, що зараз в Україні
найскладніший період із початку пандемії, а тому доцільно встановити заборону
на авіасполучення і запровадити «комендантську годину».
Глава парламенту Дмитро
Разумков такої можливості
не виключає, проте нагадує, що для цього потрібен
указ Президента і рішення
Верховної Ради. Попередньо
ширилися чутки про запро-

»

А от за темпами вакцинації
нам із Європою не зрівнятися. На вчорашній день першу
дозу препарату для захисту
від COVID-19 одержали менше
330 тисяч українців.
«Вакцинація впродовж
квітня для індивідуального
захисту вразливих категорій
населення вкрай потрібна.
Найбільша летальність у вікових групах 70–79 років та 80+
(8% та 16%). Тому щеплення
в першу чергу потрібне старшим людям. 60–85% осіб, що
померли, мали супутню патологію. Отже, треба вакцинувати людей із хронічними захворюваннями», — рекомендує
імунолог Андрій Волянський.
Також він радить тестувати дітей та підлітків, адже вони
можуть хворіти в легкій формі
й розповсюджувати вірус, і перевіряти на антитіла всіх, хто
не знає свого статусу. n
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Доброго дня
вам, люди!
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Сонце (схід – 6.37, захід – 20.04, тривалість
дня – 13.27).
Місяць у Рибах. 26/27 день Місяця.
Іменинники: Мефодій, Мотрона, Феодосій.
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10 КВІТНЯ
Фото Ніни ЖИЛКИ.

У Журавниках —
весняна толока

11 КВІТНЯ

12 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.31, захід – 20.09, тривалість
дня – 13.38).
Місяць в Овні, Тельці. 29 /1/2 день Місяця.
Іменинники: Іван, Софрон, Зосим.

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

13 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.29, захід – 20.11, тривалість
дня – 13.42).
Місяць у Тельці. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Веніамін, Інокентій, Ганна.
Марія Харків на риштуваннях.

15 КВІТНЯ

n Погода
Вказівник після оновлення заграв яскравими фарбами.

Поки білокрилі провісники
весни були в дорозі, волинські
енергетики підготували для них
нові безпечні гнізда. Тож тепер
вони спокійно можуть виводити
потомство. Адже житлу, яке облаштували для них люди, не загрожують буревії. Воно міцне
і надійне. На стовпах ліній електропередач, де так люблять селитися бузьки, встановлюють
Фото Андрія ЯНЮКА.

спеціальні конструкції, котрі
коштують понад 1500 гривень.
Щоб птахи впізнали свою оселю, кладуть трохи хмизу зі старого гнізда. Упевнені, що нові
квартири боцюнам подобаються.
Принаймні, із 2 тисяч оновлених
гнізд жодне не залишається незаселеним.
Новосілля для лелек влаштовують як для їхньої безпеки,
бо ж негода нерідко руйнує
гнізда, а птахи гинуть, так і для
безпеки електроліній. Пташині
оселі, які нависають над ними,
важать не один кілограм. Тиснучи на проводи, а то й падаючи, вони спричиняють аварії
електромережі. Щоб поліпшити
«житлові умови» буслів, старі
гнізда доводиться руйнувати
(заміна їх триває до пів години).
Іноді енергетики облаштовують їх, як то кажуть, з нуля, там,
де вподобали птахи. Так, в селі
Журавники Луцького району
одинокий лелека, котрий, певне, втратив пару, повертаючись
з вирію, тиждень сидів на стовпі
без домівки. Місцеві мешканці
звернулися по допомогу, аби
йому зробити гніздо. Працівники
«Волиньобленерго» встановили
спеціальну конструкцію на опорі електромережі. Тож тепер
буслику залишається шукати
пару і довершити будівництво.
Зазначимо, що ініціативу облаштування житла для птахів волиняни запозичили у колег за Бугом і впроваджують її вже більш
як 14 років.

Фото з фейсбук-сторінки департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Євгенія СОМОВА

14 КВІТНЯ

Сонце (схід – 6.27, захід – 20.13, тривалість
дня – 13.46).
Місяць у Тельці. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Марія, Марко, Юхим.
Сонце (схід – 6.25, захід – 20.14, тривалість
дня –13.49).
Місяць у Тельці, Близнюках. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Полікарп, Григорій, Анастас,
Юхим.

Енергетики поліпшують
«житлові умови» бузьків
Лелеки, котрі
повертаються з теплих
країв, зможуть виводити
малят у нових «квартирах»

Сонце (схід – 6.35, захід – 20.06, тривалість
дня –13.31).
Місяць у Рибах, Овні. 27/28 день Місяця.
Іменинники: Іларіон, Степан.
Сонце (схід – 6.33, захід – 20.08, тривалість
дня – 13.35).
Місяць в Овні. 28/29 день Місяця.
Іменинники: Марко, Кирило, Остап.

Зініціювали добру справу староста цього села на
Горохівщині Наталія Сірук, директорка будинку
культури Надія Довгайчук і місцевий житель Андрій
Яворський

Найперше вирішили прибрати біля фігури Божої Матері
в центрі села. Після того, як там потрудилися бібліотекарка
Лілія Крисюк та активіст Степан Мельницький, стало приємно тут пройтися.
Допомогти навести лад біля приміщення колишньої сільської ради зголосилися Людмила Положій, Ганна Ярчишин
із донькою Аллою. Роботи не цурався навіть третьокласник
Михайлик Величко. Хлопчик взявся фарбувати паркан.
Є в селі і власний символ — журавлики. Вони зображені
на в’їзному знакові. Встановити його на створеній природою височині біля траси Львів–Луцьк свого часу ініціювали
місцеві мешканці Галина і Василь Войнаровські (на жаль,
уже покійні). Реалізував задум тодішній голова колгоспу
Іван Паляничко. Вказівник виготовили й привезли зі Львова. Але з часом він потемнів і втратив свій первісний вигляд. Тож цьогоріч Наталія Сірук і Надія Довгайчук вирішили
оновити його, а Андрій Яворський не пошкодував на фарбу
власних коштів.
Олександр Жилка та Володимир Базилюк вирізали
навколо нього чагарники. Викарбуване зображення почистив учасник АТО із сусіднього Сільця Сергій Руль. Коли ж
постало питання про те, хто вибереться на риштування, щоб
пофарбувати його, зголосилася учениця 11 класу Журавниківського ліцею Марія Харків. Відтепер завдяки небайдужим
мешканцям села в’їзний знак тішить око.
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Юні лучани
влучатимуть у ціль
Майя Москвич – єдина дівчина,
яка представляла Україну
на Іграх нескорених-2018.
Повернувшись із медалями,
відкрила клуб стрільби з лука
Олена МИТРОФАНОВА

обратим із батальйону імені Кульчицького Павло Скшетуський подарував Майї свій лук, а посольство Австралії в Україні – ще два. «Я поставила «прапор» і сказала: «Приходьте
до мене, вчитиму стріляти», — розповідала ветеранка АТО. Потім ректор ВНУ
імені Лесі Українки Анатолій Цьось запропонував розвивати цей вид спорту
у виші.
Днями Майя влаштувала для учнів школи № 27 двогодинний тренінг,
яким зацікавилися три десятки дітей
(на фото). 23 травня у Луцьку має відбутися турнір зі стрільби з лука серед
школярів віком 11–14 років Lutsk Archer
Junior. Взяти участь у ньому може кожен. Для цього до 15 квітня необхідно
зареєструватися у школі чи заповнити
гугл-форму, 22 квітня — взяти участь
у тренінгу, а потім відвідати 6 занять.
Кращі стрільці представлятимуть свій
навчальний заклад на змаганнях.

П

«Сині проліски привітно
зводять вінчики малі»
Так писала про
пору, коли розпускаються перші
квіти, українська
поетеса Наталя
Забіла. І хоча їх
влітку більше, але
ці ніжні і тендітні
підсніжники, крокуси, проліски,
анемони наймиліші, бо ж є провісФото із сайту zelenasadyba.com.ua.
никами тепла, погожої днини. І хоча температура повітря поки
що сором’язливо топчеться поблизу плюс 10
градусів, але на вихідні вже переступить цей
поріг.
За прогнозами чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії
Голі, 9 квітня очікується мінлива хмарність,
без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі – від 0 до 5
градусів морозу, вдень – 5–10 вище нуля.
За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 1986 році – плюс 24,
найхолодніше – 1997-го – мінус 5 градусів.
10-го – мінлива хмарність, без істотних
опадів. Вітер південно-західний, 7–12 метрів
за секунду. Вночі – від 3 градусів морозу до 2
тепла, вдень – 11–16 вище нуля.
11-го – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 7 –12 метрів за секунду. Вночі очікується від 1 до 6 градусів тепла,
вдень –13–15 з позначкою плюс.
У Рівному 9 квітня буде похмуро, без опадів. Температура повітря – від мінус 1 до 9 градусів тепла. 10-го – ясно, без
опадів. Температура повітря
– плюс 1–13 градусів. 11-го
– ясно, без опадів. Температура – 4–15 градусів вище 0.
Ведуча рубрики
Євгенія СОМОВА.
Тел. 72–38–94
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Погляд
Володимир АР’ЄВ,
народний депутат України,
фракція «Європейська Cолідарність»

«Хуже нє будєт»?
Так, бо настав триндець»
Влада вирішила різко зменшити розмір лікарняних:
якщо трудовий стаж до 5 років, а ти захворів —
отримуватимеш лише половину зарплатні
у що, дорогі співвітчизники, які казали «хуже нє будєт».
Є розмова.
Нові «хуже нє будєт» догосподарювались до відсутності грошей на оплату
лікарняних. Уряд, а точніше
Мінсоцполітики, збирається подати до Верховної
Ради законопроєкт, яким
різко зменшує виплати
за хвороби. Якщо стаж
до 5 років – отримуєш
лише половину зарплатні (привіт молоді, яка валила голосувати за Зе),
5—10 років — 60%,
10—15 — 70%, 15—20 —
80% і лише зі стажем понад 20 років нарахують

Н

лікарняні у розмірі зарплатні.
Роботодавцям теж привіт: якщо монобільшість
за це проголосує, то їм доведеться платити не перші
5, як зараз, а 10 днів лікарняного. Тобто, в більшості
випадків, усе перекладається на них.
Усе через те, що гроші
в Фонді соціального страхування закінчились. Як наповнити бюджет, Зе-влада
поняття зеленого не має.
Знає лише, як цей бюджет
пиляти. Але ви, дорогі співвітчизники, які «хуже нє будєт», насправді були праві.
Гірше не стало — настав
триндець. n

■ Тема №1

«Це тільки погіршить ситуацію»
Речник глави Кремля Дмитро Пєсков
висловив сумніви у тому, що вступ України
до Північноатлантичного альянсу допоможе їй
у протистоянні з Російською Федерацією
ро це він сказав, коментуючи слова українського
Президента Володимира Зеленського, що приєднання до НАТО є для країни єдиним шляхом до врегулювання конфлікту на Донбасі.
На думку Пєскова, це «ще більше погіршить ситуацію на південному сході країни». «Глибоко сумніваємося у тому, що це допоможе якось Україні… Говорячи про
вступ до НАТО, аж ніяк не можна абстрагуватися від думки
людей», — заявив Пєсков, маючи на увазі жителів окупованих РФ районів Донбасу. Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров прямим текстом пригрозив «руйнуванням»
України «в разі загострення на Донбасі».
1 квітня українська розвідка повідомила, що Кремль
готується до широкомасштабних провокацій на Сході
України і розширення військової присутності на території «Д/ЛНР» за рахунок регулярних підрозділів збройних сил РФ. Зараз уздовж держкордону розміщено
28 батальйонних тактичних груп російських військ. Дмитро Пєсков заявив, що РФ «переміщує війська в межах своєї території на свій розсуд» і це «не має нікого турбувати». n
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«Під час загострення на Сході
Зеленський має бути
не в Катарі, а на фронті»
Про це заявила
народний депутат від
фракції «Європейська
Солідарність» Марія
Іонова (на фото)
в ефірі програми
«Свобода слова»,
коментуючи
посилення військової
присутності Росії на
кордонах з Україною
Дарія КЛИЧ

игнали є, і сигнали
є не тільки від РФ:
коли Путін збирається виступати 21 квітня в
Думі, то певна річ, що він буде
говорити про Україну. Є дуже
серйозні сигнали, починаючи
від президента Байдена, який
дзвонив Зеленському. Всі високопосадовці говорять, західна преса зараз пише про
Україну, зокрема, що Україна
може бути ареною нових військових дій», — сказала Іонова.
«Тому ми не можемо виключати, що дійсно ця «мавпа
з гранатою» щось не зробить.
Розмова Байдена з Зеленським — це хороший дзвінок,
і не тільки для суспільства,
громадян України, але й для
країн–членів НАТО, що США
не будуть осторонь, а допомагатимуть Україні», — додала депутатка.
«В мене питання як людини, яка в міжнародній політиці
досить довго, про те, що Президент Зеленський відбув у
Катар, коли є таке загострення. На мій погляд, дуже важливо здійснити поїздку на фронт,
щоб у нього особисте враження склалося, зібрати військовий штаб. Тому що завтра (заява Марії Іонової була 6 квітня.
— Ред.) планується розмова з
Меркель і Макроном, які є для
нас дуже важливими партне-

«С

Фото із сайту eurosolidarity.org.

часу, коли
« Свого
було загострення
на фронті, п’ятий
Президент Петро
Порошенко
скасував візит
на інавгурацію
президента
Туреччини
Ердогана
і залишався
в Україні.

»

Марія Іонова: «У наших військових не тільки не вистачає озброєння,
а й є проблеми із харчуванням».

рами. А що він їм скаже — «Я
на морі»? Від цього можна
було відмовитися, тому що
дипломати точно зрозуміли б,
що є загострення і Президент
змушений залишитися, тим
більше, вже так було», — зауважила Марія Іонова.
Вона також зазначила,
що за 2014–2019 роки рівень
озброєння та модернізації
озброєння, рівень фінансування армії зросли майже в
сім разів, а зараз ми бачимо
провал державного оборонного замовлення за 2020 рік.
Іонова також нагадала, що
у грудні 2020–го до держбюджету було повернуто понад
мільярд гривень, і це не було
спрямовано на забезпечення
діяльності ЗСУ.
Іонова також відзначила,
що харчування військових
значно погіршилося. «Я повернулася з фронту, буваю
там майже кожні 3 тижні. Беру
відпустку за свій рахунок, навіть якщо є пленарні засідання, і їду на фронт. Там дійсно
є проблема з харчуванням.
Я подала відповідне депутатське звернення. Тому що
калорійність зменшили, продукти гнилі. Є фото. Важливо

n Фотофакт

це виправити», — сказала депутатка.
За словами Іонової, у військових недостатньо озброєння, навіть зараз. Важливо
всі зусилля докласти, зібрати
позачергову сесію щодо загострення і щодо пандемії.
«30 загиблих за часи перемир’я, а ми в заяві написали, що 4. Дуже важливо, щоб
влада розуміла, що по забезпеченню ЗСУ, по сектору безпеки й оборони «ЄС» точно
буде партнером для влади»,
— зауважила Марія Іонова.
Вона також нагадала, що
свого часу, коли було загострення на фронті, п’ятий
Президент Петро Порошенко
скасував візит на інавгурацію
президента Туреччини Ердогана і залишався в Україні.
«Що стосується ЗСУ, ви за
2 роки жодного разу навіть не
зробили індексації і не підняли військовим зарплати. А про
НАТО — вас ніхто туди просити
не буде, нам усім разом треба
тут реформувати, робити законодавчі зміни і зобов’язання
виконувати. Працюйте, у вас є
монобільшість, а ми вас тільки
підтримаємо», — додала депутатка. n

Фото із сайту president.gov.ua.

Дипломатичний казус
Аналізуючи фото зустрічі на найвищому рівні в Катарі,
можу сказати: «Краще б її не було»
Роман
БЕЗСМЕРТНИЙ,
експредставник
України
в Тристоронній
контактній
групі в Мінську,
колишній посол
України в Білорусі

дина діяльність, якою
я займаюсь останні
роки, – викладацька.
Один із курсів, який я читаю, – це дипломатичний
протокол.
Аналізуючи фото зустрічі
на найвищому рівні в Катарі,

Є

можу сказати: «Краще б її не
було». Що б не заявляла українська сторона, результат навіть не нульовий, а мінусовий.
Дві кричущих помилки: дер-

1. Сидіти нога на ногу
і демонструвати підошву
свого взуття. Це вважається
непристойним жестом і образою.

б не заявляла українська сторона, результат
« Що
навіть не нульовий, а мінусовий.
»
жавний прапор України лежить на підлозі і українська
сторона демонструє взуття.
В мусульманських державах категорично недопустимо:

2. Подавати і брати документи лівою рукою. Ліва рука
вважається брудною.
3. Якщо ви господар,
то в жодному разі не можна

В мусульманських державах категорично недопустимо сидіти нога
на ногу і демонструвати підошву свого взуття.

запрошувати гостя пройти
попереду себе.
Андрій Єрмак, який «відповідає» в ОПУ за зовнішню по-

літику, не знає таких тонкощів.
Але ж посаду керівника управління з питань протоколу і церемоніалу ще не скасували?! n

www.volyn.com.ua
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«Велике будівництво»,
або Піар на всьому, що рухається
Фотоколаж із сайту comments.ua.
.

На дороги у 2020 році витратили
120 мільярдів гривень, за
які відремонтували 4 тисячі
кілометрів шляхів, а у 2018–му —
3 800 км за 40 мільярдів

2018 році кілометр ремонту
« Удоріг
коштував 5 мільйонів

Дарія КЛИЧ

можна ще зробити і «Велике
садівництво», і «Велике бджолівництво», і… «Велике будівництво» — програма Президента
України. Але до чого тут Президент? У
його повноваженнях нічого нема про
ведення жодних будівництв. Це відповідальність уряду. Але «какая разніца»,
коли треба на чомусь піаритися. Насправді ніякої програми Президента
не існує. Є кошти, які витрачаються
згідно із затвердженими Державним
та місцевими бюджетами, так, як це
було і раніше. Проте вирішили зробити додаткову рекламу Президенту Зеленському. А заодно і на виготовленні
табличок трошки вкрасти.
Про це йдеться в розслідуванні
журналістів «Еспресо.TV» спеціально
для програми «Вечір з Миколою Княжицьким».
Візьмемо до прикладу інфраструктурні соціальні об’єкти. Офіс Президента попросив список цих об’єктів,
які будувалися чи планували будуватися у регіонах, і назвав це «Великим будівництвом». З таким же успіхом можна було порахувати кількість дерев, які
садять у кожній області, і назвати цю
цифру результатом «Великого садівництва». Справа в тому, що жодного
урядового документа, який би містив
перелік об’єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і якісь
критерії, — нема!

— 75%, а в 2020–му і в наступні — всі
100% . — Ред.).
Темпи і справді збільшуються. У
2020 році на ремонт та будівництво
доріг було витрачено 120 мільярдів
гривень (у цю суму входять і кошти,
які перекинули із «ковідного фонду».
— Ред.). А в 2018–му — лише 40 мільярдів. Дивно тільки, що у 2018–му
відремонтували 3800 кілометрів доріг,
а у 2020–му — завдяки програмі «Велике будівництво», як ви зрозуміли —
4 000 км. Майже стільки ж.

А

гривень, а у 2020-му –
11 мільйонів.

Дехто проєкт пана Зеленського називає «Великим крадівництвом»,
дехто трохи м’якше: «Велике розпилювання».

Міністр територій та громад Олексій Чернишов пояснював, що за його
розпорядженням кожна облдержадміністрація визначила по 5 шкіл, садочків, спортзалів чи футбольних
полів, котрі вони планують звести у
2020 році. Ці об’єкти все одно мали б
бути. Точніше, раніше їх будували більше. Просто не називали «Великим будівництвом». Наприклад, голова Дніпропетровської облдержадміністрації
Валентин Резніченко у звіті за 2017 рік
зазначив, що в області споруджено та
відремонтовано 25 шкіл та 17 дитячих
садків. Шкода, що Порошенко чомусь
не здогадався назвати це «Супервеличезним будівництвом».
У 2019 році Мінрегіонбуд заявляв,
що за рахунок Держфонду регіонального розвитку планує збудувати та відремонтувати 277 шкіл та дитсадків. А в
2020–му план на 259 шкіл та дитсадків
уже назвали «Великим будівництвом».

Володимира Зеленського ображало те, що на черговому перерізанні
стрічки йому нагадували, що об’єкт
фактично було зведено за каденції
Порошенка. І лише добудовано, як це
і планувалося по термінах, після перемоги Зеленського.
Доріг зробили стільки ж, але грошей витратили втричі більше.
А що ж зі шляхами? Звідки гроші на
них? Скільки їх з’явилось? І за яку ціну?
Спробуємо розібратися.
Як повідомив заступник голови ГО
«Публічний аудит» Андрій Вігірінський,
гроші взялися зі змін до Податкового
і Бюджетного кодексів, які приймалися декілька років тому (у 2016–му.
— Ред.), і планували надходження від
акцизів за паливо в окремий фонд,
який назвали «Дорожнім фондом»
(передбачалось, що у 2018 році на
спорудження шляхів буде використано 50 відсотків його коштів, у 2019–му

»

…Якщо в 2018 році на будівництві
дороги №31 на Дніпропетровщині
один кілометр коштував 42 млн грн,
то в 2020–му — 190 млн.
І в 2018–му, і в 2020–му найпопулярнішим був середній ремонт доріг. Тільки
2018–го на це пішов 21 млрд, 2020–го
— 55 млрд. І знову дивно: середня вартість такого ремонту за два роки зросла
вдвічі. У вісімнадцятому кілометр ремонту коштував 5 мільйонів гривень, а
у двадцятому — 11 мільйонів.
І СМІХ, І ГРІХ

Юрій НІКОЛОВ,
редактор сайту
«Наші гроші»:
— Будете сміятися, але є така
фізична особа–підприємець Володимир
Зеленський (повний збіг з ім’ям
Президента), який минулого року
отримав у Харківській області замовлення на виготовлення наліпок
«Велике будівництво» на кілька тисяч гривень. І оце фактично є всі
видатки на нього. Але ніякого «Великого будівництва» як проєкту самого по собі не було. n

n Ринок праці

Як знайти роботу, не виходячи з дому
Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк
презентував електронні сервіси, які допомагають працевлаштуватися
Фото із сайту vol.dcz.gov.ua.
.

Євгенія СОМОВА

ошук роботи онлайн — це швидко, зручно, надійно, безоплатно, а з огляду на пандемію коронавірусу — ще й безпечно. Адже,
щоб знайти вакансію, не потрібно йти
до центру зайнятості. Зробити це можна, не виходячи з дому, за кілька «кліків» мишкою комп’ютера. Державна
служба зайнятості надає широкий
спектр послуг через електронні сервіси. Презентуючи їх в Луцькій ІТ–школі
«ОхІТ», Роман Романюк повідомив, що
45 відсотків волинян, котрі звернулися до ВОЦЗ, знайшли роботу. Причім
відразу ж, без отримання статусу безробітного.
Одним з інструментів пошуку є інтерактивна карта вакансій, на якій розміщені пропозиції працевлаштування
і вимоги до претендентів. Завантаживши їх на мобільник чи комп’ютер,
можна одним «кліком» обрати ту, яка
до вподоби. Для зручності роботодавців та шукачів роботи фахівці ВОЦЗ запровадили електронні кабінети. Це сучасний інформаційно–комунікаційний
сервіс, який допомагає заощаджувати
час, дає можливість працедавцям звітувати онлайн, переглядати кількість
претендентів на роботу, вивчати їхні
резюме. Нині 6 908 із них уже зареєстрували свої кабінети.

П

ється подальшим супроводом клієнта
до моменту влаштування на роботу.
Ефективною є й така послуга,
як складання та використання відеорезюме безробітного на інтернет–ресурсах та сторінках соцмереж. Популярні й інші, зокрема освітній портал
державної служби зайнятості, через
який можна підвищувати кваліфікацію,
навчатися, отримувати інформацію
про ринок праці, вимоги роботодавців,
а також платформа з профорієнтації
та розвитку кар’єри. Через неї зареєстрований користувач має змогу дис-

відсотків волинян, котрі
« 45звернулися
до обласного
центру зайнятості, знайшли
роботу. Причім відразу
ж, без отримання статусу
безробітного.

»

Роман Романюк: «Намагаємося йти в ногу з часом».

Все активніше користуються сервісом і ті, хто шукає роботу. Лише цьогоріч було створено 535 кабінетів безробітного. Через них волиняни подають
резюме, підбирають вакансію, дізнаються про можливість профнавчання,
заходи, які проводяться для них, нарахування і виплату допомоги із безробіття. А через електронну чергу можна
записатися на прийом спеціалістів
будь–якого центру зайнятості України,
не витрачаючи часу і коштів на проїзд.
Фахівці ВОЦЗ активно використовують

також спрощену реєстрацію у службі
зайнятості в онлайн–порталі державних послуг «Дія», практикують онлайн–
співбесіди з роботодавцем. Серед цікавих розробок центру зайнятості —
рекрутинг онлайн.
— Публікуючи наші вакансії в соцмережі «Фейсбук», ми звужуємо аудиторію
користувачів до реально зацікавлених
у працевлаштуванні, — зазначив очільник ВОЦЗ Роман Романюк. — Людина
подає заявку на вакансію, після цього
з нею контактує наш фахівець і займа-

танційно і безкоштовно перевірити свої
навички, здібності, щоб зорієнтуватися, яку професію слід обрати. ВОЦЗ
співпрацює й з освітніми платформами
Prometheus, Lingva skills, на яких можна пройти курси провідних викладачів та університетів світу, безоплатно
вивчити англійську мову. Його фахівці
надають послуги в режимі онлайн через Skype, Messenger, Facebook, Viber,
Zoom. А нещодавно у мережі «Телеграм» запровадили інфобот, який дасть
відповідь на чимало запитань, котрі цікавлять безробітних.
— У нас є великий вибір дистанційних форм роботи. З їхньою допомогою
служба зайнятості активно розвивається в напрямі цифрових технологій, — зазначив Роман Романюк. n

6

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

8 квітня 2021 Четвер

www.volyn.com.ua

n Редакційний щоденник

Хто винен у тому, що ми не знаємо
англійської?
Фото з сайту uainfo.org.

Чим переймалася і з чого
дивувалася впродовж
останнього часу
відповідальний секретар
р р
«Газети Волинь»
Тамара
ТРОФИМЧУК
… БАЙКАМИ ПРО ЦІЛЮЩІ
ВЛАСТИВОСТІ ІНФЛЯЦІЇ

Торік з екранів телевізорів
часто звучало, що Україні конче потрібно знецінити гривню.
Нас намагалися переконати, що це справа не страшна,
а навіть корисна. Мовляв, інфляція у 10% має своєрідні цілющі властивості, бо допомагає оживити економіку. Треба
тільки позбутися залежності
від МВФ, ввімкнути друкарський станок і почати штампувати гроші…
«У добрий час сказати,
а в поганий промовчати», —
говорить народна мудрість,
яка в 2021-му справдилася.
З початку року ціни в Україні поповзли вгору (на щастя,
не до 10-ти, а тільки до 7-ми
відсотків) і тепер ці ж представники влади з переляканим виглядом кричать «гвалт».
Апелюють до бізнесу, намагаються укласти з ним якісь
меморандуми, щоб стримати
спад економіки, бо, виявляється, людям це не подобається.
Можновладцям раптом стало зрозуміло, що знецінення
гривні насамперед б’є по бідних, які в свою чергу є їхніми
виборцями. А як же минулорічні розмови?
Звісно, українці звикли
до росту цін на продовольчі товари. Проте за останні пів року
цей процес набув загрозливих
масштабів. Яйця подорожчали
на 85%, цукор — на 62%, соняшникова олія — на 35%. Фахівці пояснюють це зростання
світовою тенденцією. Не тільки у нас — в усьому світі піднялися в ціні пшениця, кукурудза, олія, яйця. Але оскільки
в Україні питома вага продуктів
харчування у споживчому кошику 41%, ми особливо гостро
це відчуваємо.
З приводу того, чого чекати, що буде далі, прогнози
невтішні. Аналітики кажуть:

Олексій Данілов не тільки закликає українців вивчати англійську мову, а й заявив учора в інтерв’ю lb.ua про
російський паспорт дружини голови Служби безпеки України Івана Баканова – Оксани Баканової:
«Я вважаю, що це може бути загрозою [для країни], якщо це дійсно так».

ціни зростатимуть усе перше
півріччя 2021-го. Тобто буде
у нас, як у тому анекдоті про
три стадії відсутності грошей:
перша — грошей немає; друга — грошей немає взагалі;
третя — грошей немає настільки, що треба тратити долари.
… МАСОВИМ
ВІДСТАВАННЯМ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Секретар РНБО Олексій
Данілов здивував своєю позицією в мовному питанні.
Керівник Радбезу висловився за те, що в гібридній вій-

кою незалежності Української
держави. Адже коли суспільство вдасться налаштувати
на англомовні видання, тоді
питання лінгвістичної війни,
яку веде РФ, зможе поступово зникнути.
Чесно кажучи, словами
Данілова я приємно вражена,
бо не чекала такого від вихідця із сепаратистського Луганська. Невідомий автор з інтернету з приводу нього влучно
висловився: «Прізвище підозріле, але мислить правильно». Безумовно, державною
може бути тільки українська,
а другою має стати обов’яз-

У роки мого дитинства англійської мене навчали
« український
філолог, хімік, фізик і вчитель
малювання. В результаті, закінчивши школу,
я не знала, як читаються букви у відкритих
і закритих складах.
ні з російським агресором
Україні слід активніше використовувати англійську. «На
превеликий жаль, за 30 років
ми не визначили українську
як первинну фундаментальну мову нашої незалежності.
І друге — ми за 30 років не порушували питання англійської,
яка обов’язково повинна
бути другою мовою в країні».
За словами Данілова, знання
молоддю іноземної є запору-

ково англійська! Це порятунок майбутнього дітей і онуків,
адже весь цивілізований світ
спілкується нею. Проблема
тільки в тому, як це зробити.
Бо якщо навіть у міських школах, де працюють дипломовані фахівці, діти слабенько
знають предмет, то що казати
про сільські, де його читають
викладачі з яких завгодно дисциплін!
У роки мого дитинства анг-

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу
в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету
Міністрів України від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
державних службовців», Мар’янівська селищна рада оголошує
конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста-землевпорядника відділу земельних ресурсів Мар’янівської селищної
ради — 1 штатна одиниця.
Вимоги до кандидатів: вища освіта не нижче ступеня бакалавра відповідного професійного спрямування, вільне володіння державною мовою, володіння персональним комп’ютером у режимі користувача. Без вимог до стажу роботи.
Основні вимоги до кандидатів визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад
посадових осіб місцевого самоврядування.
Заяви про участь у конкурсі та відповідні документи від
кандидатів приймаються протягом 30 календарних днів від
дня опублікування оголошення про проведення конкурсу
за адресою: вул. Незалежності, 26, смт Мар’янівка, Луцький
район, Волинська область, щоденно з понеділка по четвер,
з 8-ї до 17-ї год., у п’ятницю — з 8-ї до 16-ї год., субота, неділя — вихідні.

»

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає комісії з проведення конкурсу такі документи:
1) письмову заяву про участь у конкурсі;
2) автобіографію;
3) дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
4) копію паспорта громадянина України;
5) копію (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнену особову картку встановленого зразка
(форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
7) копію військового квитка (за наявності);
8) декларацію про доходи особи, яка претендує на зайняття посади, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, за 2021 рік.
Особи, які працюють у Мар’янівській селищній раді
і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів
до заяви не додають.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі,
може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
Довідки за телефоном (03379) 9–80–87.

лійської мене навчали український філолог, хімік, фізик
і вчитель малювання. В результаті, закінчивши школу,
я не знала, як читаються букви
у відкритих і закритих складах.
А коли в університеті на 4-му
курсі прийшов час складати
іспит з іноземної, це були найважчі дні в моєму житті. Хоча
з тих пір минуло двадцять
п’ять літ, досі сниться, що йду
на екзамен з англійської, і від
цього прокидаюся в холодному поту…
Думається, з тих пір ситуація не надто змінилася,
оскільки фахових викладачів
іноземної в селах одиниці. Випускників факультетів романо-германської філології мало
приваблює робота у школі, навіть міській, не кажучи про глибинку. Хоча англійську вчать
сьогодні з другого класу і багато хто займається нею з репетитором, знають її лише учні
спецшкіл та гімназій, решта
пасуть задніх. За інформацією
британської організації British
Council, лише 7% в Україні
добре опанували іноземну.
Це замало, щоб стати другою
мовою в країні, як того хоче
пан Данілов.
… ПРОПОЗИЦІЄЮ
ВСТАНОВИТИ ПАМ’ЯТНИК
ПОНТІЮ ПИЛАТУ

Не вся Росія однаково зомбована кремлівською пропа-

гандою. Є в ній ще люди, які
можуть критично оцінити і навіть висміяти те, що відбувається. Один із них — письменник Леонід Каганов, який нещодавно іронічно висловився
про російську дійсність. У столиці країни, яка любить увічнювати тиранів і завойовників,
він запропонував встановити
пам’ятник…Понтію Пилату.
Так-так, саме тому сумнозвісному римському прокуратору,
який засудив до розп’яття Ісуса Христа, а після умив руки.
Із такою несподіваною пропозицією письменник вийшов
на люди у відповідь на дискусію в російському суспільстві,
чий пам’ятник варто поставити на Луб’янській площі в Москві — Олександру Невському чи Феліксу Дзержинському.
В обох історичних постатей
цього року ювілеї — 95 років
від дня смерті Дзержинського,
Невському в травні — 800 років від дня народження. Леонід
Каганов не підтримав ні першу,
ні другу кандидатури, заявивши, що з таким самим успіхом
можна увічнити начальника
римлян, які не менше за росіян
відомі своїми загарбницькими
інстинктами.
«Ми, російські письменники і блогери, звертаємося
з ініціативою встановити в Москві пам’ятник Понтію Пилату
на лобному місці, де давно
вже зяє абсолютно вражаюча
порожнеча, — іронізує Леонід
Каганов. — Хоч Понтій Пилат
продовжує залишатися спірною фігурою, існує кілька причин спорудити йому пам’ятник:
1. Ми православна країна,
він знаменита історична особистість.
2. Він теж багато боровся
зі злочинністю і викривав ворогів народу.
3. Був добрим, переживав
за засуджених, допомагав померти скоріше.
4. Особисто знав Ісуса
Христа, розмовляв з ним.
5. Він всього лиш виконував розпорядження римського
імператора.
6. Він тільки виконував
волю народу.
7. Час був такий».
Якщо ж кандидатура Понтія
Пилата не пройде, пише далі
Леонід Каганов, можна поставити на площі погруддя царя
Ірода. Він теж відомий своєю
жорстокістю — переслідуючи
Ісуса Христа, вбив кілька тисяч
дітей, потім — свою сім’ю. Історики називають його «злим
генієм юдейської нації, готовим
на будь-який злочин на догоду
своїм необмеженим примхам».
Скажете, занадто? Леонід Каганов так не думає. Увічнювати — так увічнювати… n

n Пряма мова

«

Віталій ПОРТНИКОВ,
український публіцист, письменникк
і журналіст, про п’ятого і шостого
президентів України в інтерв’ю
виданню «Новоє Врємя»:

Порошенко більше політик, [ніж Зе-ленський]. Він може розуміти, в чому саме
юватися
полягає історична перспектива, і змінюватися
оворить
відповідно до цього розуміння… І це говорить
то
про те, що Порошенко людина набагато
більш сучасна, ніж Зеленський. Ми ма-ємо розуміти просту річ: Зеленський –
це людина далекого минулого.

»

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ

www.volyn.com.ua

n Проблема

Фото з фейсбук-сторінки «Типове Дубно».
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■ Пульс тижня

Батько проводжав сина в ООС
і потрапив під поїзд
46-річному чоловікові відрізало ноги
Ірина ПАСІЧНИК

березня житель села Здовбиця підійшов до потяга,
яким у зону ООС вирушав син. Чоловік хотів віддати
йому передачу. Закинувши пакунок, він не втримався
і впав під останній вагон. Близько 18:40 екіпаж групи реагування відділення поліції № 6 саме повертався із виклику.
Перетнувши переїзд, вони зупинилися біля переляканої
жінки, яка повідомила, що під потягом травмувався чоловік.
Не гаючи часу, старший лейтенант Роман Демченко та сержант Дмитро Сощук кинулись до потерпілого. Вони одразу наклали джгути на обидві ноги, аби спинити кровотечу.
Опісля один із правоохоронців побіг на станцію «швидкої»,
що розташована неподалік.
Інспектори допомагали медикам, зокрема, коли ті ставили крапельниці й робили уколи. Потім віднесли потерпілого у карету «швидкої» та супроводжували її із сиреною і
ввімкненими проблисковими маячками до обласної лікарні.
Там у нього діагностували ампутацію обох гомілок (повну й
часткову) і травматичний шок та госпіталізували у реанімаційне відділення.
Обставини інциденту встановлюють слідчі. Поліцейські
за вказаним фактом внесли відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за частиною 2 статті 276 КК України
(порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). n
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Поки рятувальники боролися з полум’ям, заграва і клуби диму наводили жах на дубенчан.

Вогняна стихія впритул
наблизилася до райцентру
Кілька великих пожеж трапилося на Рівненщині протягом
останнього періоду. Вогонь заподіяв багато лиха не тільки
екосистемі, а й загрожував людям
Мирослава КОЗЮПА

апах диму та їдкого смогу
мешканці Дубна почули
по обіді 5 квітня. Поблизу
міста палала суха трава й чагарники, а полум’я через вітряну погоду швидко охопило велику площу. Рятувальники всіма
силами намагалися ліквідувати
вогонь, але його складно було
контролювати та загасити.
Увечері на околиці міста
виднілася червона заграва,
а районний центр огорнув дим.
Зважаючи на значну площу,
боротьба зі стихією тривала
до самої ночі. Завдяки роботі
рятувальників вогонь не перекинувся на житловий сектор.
А напередодні мешканка
Люхчі Сарненського району,
спалюючи суху траву, ледь
не спопелила все село. Жінка розклала багаття на городі, але полум’я поширилося
всім полем і ледь не дійшло

З

до приватних будинків. Спершу тамтешні селяни пробували
самотужки загасити пожежу,
але вітер лише роздмухував її,
тому на допомогу викликали
рятувальників.
Винуватиці виписали протокол, їй загрожує штраф

закликають мешканців
« неРятувальники
провокувати пожеж в екосистемі.

у розмірі від 340 до 1360 гривень. Лише за минулий тиждень на Сарненщині склали
близько 10 протоколів на паліїв
сухостою.
Того ж дня через загоряння
сухої трави та чагарників мало
не згорів рибальський будиночок на землях Тараканівської
ОТГ неподалік Дубна.
У ДСНС кажуть, що прово-

n Отакої!

Фальшивомонетники
обмінювали «валюту»
і продавали паспорти
Якісно виконані підробки не ідентифікував
навіть пристрій для перевірки грошей
Мирослава СЛИВА

ілки на території Рівненської та Волинської
областей займалися збутом несправжніх
банкнот, а також підробкою документів державного зразка. «Валюту» продавали за 50% від
номінальної вартості грошової одиниці ЄС. Клієнтів злочинці підшукували через особисті зв’язки,
а збут здійснювали великими партіями, не менше
10 тисяч євро в одні руки.
Під час 9 обшуків виявлено і вилучено чисті
бланки державних паспортів, дозволи на використання праці іноземців та осіб без громадянства
на території України, печатки і штампи державних
установ, майже 7 кг бурштину-сирцю, велику суму
готівки.
У межах кримінального провадження двом фігурантам уже повідомлено про підозру, а судом
обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та цілодобовий домашній арешт.
Тривають слідчі дії. Наразі встановлюються джерела походження підробленої валюти та особи,
причетні до її виготовлення і реалізації. n

Д

дять роз’яснювальні роботи,
а за правопорушниками стежать й із квадрокоптерів. Рятувальники закликають мешканців не провокувати пожеж
в екосистемі і нагадують, що
за знищення або пошкодження
рослинності вогнем встановле-

»

ний штраф від 5 100 до 91 800
грн. А за підпали рослинності навколо населених пунктів,
вздовж залізниць, а також
стерні, сухих дикоростучих трав
— 153 000 гривень. За випалювання трави на землях сільськогосподарського призначення передбачене покарання
обмеженням волі на строк від
2 до 5 років. n

n Захочемо — зможемо!

Селяни самі будують
дорогу за мільйон
Мешканці села Кідри
колишнього Володимирецького
району власним коштом
придбали щебінь, знайшли
транспорт і самотужки взялися
до роботи
Олена МИТРОФАНОВА

а приблизними підрахунками, жителі населеного пункту, який налічує 2 860 людей,
витратили близько мільйона гривень,
— розповів голова Каноницької територіальної громади Віктор Семчук.
— Там багато віруючих родин, сім’ї
багатодітні. Люди тут не надіються
на державу, а самі все роблять. А ми
своєю чергою, як можемо, підтримуємо. Наприклад, для будівництва дороги допомогли їм із грейдером, — зауважив Віктор Семчук.
А невдовзі у селі має з’явитися
ще й нова центральна дорога. Нещодавно громада виграла тендер на неї.
Паралельно з облаштуванням шляху
місцеві роблять у селі ще й вуличне
освітлення. n

-З

Суд розбиратиметься,
чи ґвалтував школярку
військовослужбовець
Обвинувачений, 21-річний житель Рівного, у
скоєному не зізнається та жодних свідчень не дає
Мирослава СЛИВА

орік 10 листопада до поліції надійшло повідомлення
від заступника директора однієї з рівненських шкіл,
що учениця розповіла, нібито поблизу освітнього закладу її зґвалтував невідомий чоловік.
Під час проведення оперативних розшукових заходів
працівники карного розшуку встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць обласного центру.
Відповідно до освідування він був тверезий.
Підозрюваний і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а ще за
одним аналогічним фактом щодо нього триває досудове
розслідування.
Рівнянина одразу помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру у зґвалтуванні
особи, яка не досягла 14 років. На підставі отриманих
висновків експертиз та зібраної доказової бази слідчі
закінчили досудове розслідування та скерували до суду
матеріали кримінального провадження із обвинувальним
актом. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15
років. n

Т

Нелюди вдарили по голові бабусю,
яка їх нагодувала, й забрали її
заощадження
Поліцейські встановлюють особи розбійників,
які вчинили напад на жительку села Бронники
Рівненського району
Ірина ПАСІЧНИК

воє невідомих чоловіків, один із яких був у медичній
масці, прийшли на подвір’я 78-річної пенсіонерки
під вечір. Вони запевняли господиню, що раніше у
неї обрізали дерева та попросили поїсти. Жінка запросила їх до будинку, де й пригостила. Залишивши незнайомців на кухні, власниця оселі відволіклася на телефонний
дзвінок. У цей час один із «гостей» ударив її по голові невідомим предметом.
Бабуся впала і знепритомніла. Нападники зв’язали
скотчем господині руки та ноги, а також заклеїли рот.
Отямившись, вона зуміла звільнитися. Жінка побачила,
що у будинку все перевернуто, а потім виявила відсутність
заощаджень — орієнтовно 30 тисяч гривень.
По допомогу жителька села Бронники звернулася до
сусідки. Та повідомила в поліцію і викликала «швидку».
Після надання медичної допомоги потерпіла від госпіталізації відмовилась. n

Д
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n За сигналом читачів

Волинські газовики користуються
актами про витік блакитного
палива, щоб стимулювати
боржників?
Лучани попрощалися із воїном Сергієм Сулимою.

На Донбасі обірвалося життя
двох Героїв із Волині
За два дні в зоні Операції об’єднаних сил під час
проходження служби загинули наші земляки
Сергій Сулима та Андрій Горлатий
Тетяна МЕЛЬНИК

квітня не стало лучанина Сергія Сулими. Головний сержант 10-ї гірсько-штурмової роти підірвався на вибуховому пристрої поблизу селища
Шуми, що неподалік Горлівки. Бойове поранення
було несумісне із життям. Військовий — родом із
Луцька, але останнім часом мешкав на Івано-Франківщині, звідти й пішов на контракту службу. Був
неодружений. На Волині живуть його мама і сестра.
Життя чоловіка обірвалося на 41-му році.
Сумна звістка зі Сходу прийшла на Волинь
і наступного дня: 4 квітня на Донбасі загинув ще
один наш краянин – Андрій Горлатий. Молодший
сержант, старший механік-водій, служив у 39-му
зенітно-ракетному полку, що дислокується у Володимирі-Волинському. Чоловік був 1976 року народження. До призову на контракт у січні 2018-го
проживав у Луцьку. Розлучений, має двох синів. У
Луцьку мешкають також його мати і сестра.
7 квітня в обласному центрі Волині оголосили траур. Цього дня Луцьк прощався із полеглим
на російсько-українській війні Сергієм Сулимою.
Загиблого воїна відспівували у Свято-Троїцькому
кафедральному соборі. Потому на Театральному
майдані відбулася громадянська панахида. Поховали Героя на міському кладовищі поблизу Гаразджі. n

3

Одеські «гастролери» грабували
помешкання на Волині
Банду квартирників затримали, коли ті їхали
бусом із Луцька до Нововолинська
Ольга БУЗУЛУК

нями до поліції надійшло повідомлення про крадіжку з оселі в обласному центрі. Зловмисники
проникли в квартиру лучанина, підібравши ключ
до дверей, і намагалися поцупити гаманець із грішми.
Однак господар був удома, тому вони встигли втекти,
викинувши вкрадене. Наступного дня чоловік повідомив про інцидент у поліцію.
Оперативники почали стежити за підозрюваними.
Спритники рухалися в бік Нововолинська. До слова,
у цьому місті шляхом підбору ключа вони також проникли в квартиру та викрали ювелірний виріб вартістю
майже 2 000 гривень.
Позаяк злодії вже були в полі зору правоохоронців,
їх затримали по гарячих слідах. При них були різноманітні відмички, рукавички та інші предмети, які можуть
використовуватись при вчиненні майнових злочинів.
Наразі відкрито кримінальне провадження
за ч. 3 ст. 185 ККУ (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому). Такий злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
років.
Під час огляду авто підозрюваних поліцейські виявили невідповідність номерів вузлових агрегатів, зокрема номер на кузові мав механічні пошкодження.
Opel Vivaro вилучили та доставили на арештмайданчик. За цим фактом відкрили ще одне кримінальне
провадження за ч. 2 ст. 290 ККУ. Слідство триває. n
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«Не знаю, де мені шукати спасіння. Ліг у лікарню, а тут сусід
подзвонив, що був контролер, перевіряв газ, а тоді склав акт
і перекрив усе. Де мені тепер знайти правду?» — наш читач
із села Скірче нинішнього Луцького району розповідав
про несподіване лихо з тривогою
Фото Ольги КАЛІШЕНКО.

Софія ГАВРИЛЮК

-річний Василь Іванович Каравацький
у телефонній розмові
бідкався, що саме перебував
на лікуванні у Волинському
госпіталі інвалідів війни, коли
йому повідомили про відключення газу.
— Сказали мені, що був
контролер, перекрив газ,
поставив пломбу і склав акт.
Нібито є витік. Нікого вдома
не було, дружина саме десь
пішла… Я ж справно за все
плачу. Ото не вистачило кілька
сотень гривень за транспортування, то це вже наступним
разом… А так у мене й номер квитанції є! Тоді я набрав
службу «104», то мені там сказали, що треба їхати в Горохів
на звірку. Аж у місто! Я хіба
якийсь злісний неплатник?
Мені вже аж губи трясуться від
того всього! Це ж жінка і юшки
собі не зможе зварити!
Василь Іванович, крім того,
чудувався, що не чув ніякого
запаху газу.
З’ясувати проблему цього
чоловіка наступного ж дня нам
допомогли у пресслужбі «Волиньгазу»: досить оперативно
зв’язали з керівником Горохівської дільниці Русланом Свідерським. Він повідомив, що
виявлений витік газу оперативна бригада ліквідувала.
— Минула зима, 20-градусні морози. Як у народі кажуть,
ґрунт грає, тож у місцях з’єднань трапляються нещільності. Їх треба усувати.
Руслан Свідерський сам
заговорив і про оплату за газ.
— Також з’ясувалося, що
за цим споживачем є заборгованість і перед постачальником, і за транспортування й
розподіл. Дійсно, оплата була
проведена, але знову ж таки
на місцевій пошті. Як ми знаємо, вона на 2–3 дні затримує
опрацювання платежів. Відповідно оплату ми побачили
пізніше. Борг там несуттєвий.
Тож послали бригаду на відновлення… Коли є акти про
витік, то перевіряємо й оплату, щоб потім відновити газопостачання і в людини не було
боргів, розумієте?
Про схожу ситуацію розповіла журналістам Ганна Дудка,

71

На автівці газовиків написано: «Просто, зручно». Однак селяни
кажуть, що спілкуватися з ними геть не просто й не зручно.

мешканка села Бережанка.
Вона була вдома, втім газ їй
перекрили без її відома. Увечері жінка не змогла увімкнути
котел, тож згадала, що бачила
вдень, як якісь чужинці виходили з її подвір’я. А згодом
помітила, що доступ до труби
опломбований. Газовики зробили свою справу, бо начебто
виявили витік, і пішли, чомусь
не повідомивши господиню.
Жінка мала 750 гривень боргу
за січень, і її рідні пов’язують
інцидент саме з неповною оплатою за послугу…
Ну і найсвіжіший випадок:

недоплатила за використане
блакитне паливо понад тисячу
гривень.
Усі описані ситуації мають
спільні моменти — у кожного
знайшли витік газу і жоден
із них не почув, за яких умов
і коли відбудеться під’єднання. При тім, що надворі холодна погода. Спеціалісти служби лишали акти і йшли геть
(під їхню «гребінку» потрапив
навіть Василь Каравацький
із кількома сотнями гривень
боргу). Не хочеться розмірковувати на тему дивного
зв’язку між появою актів про

описані ситуації мають спільні моменти —
« Усі
у кожного знайшли витік газу і жоден із них
не почув, за яких умов і коли відбудеться
під’єднання.
мешканка села Охнівка Володимир-Волинського району
описала в соцмережі, як працівники служби «104» перекривали газ їй, мамі трьох дітей, у якої чоловік — у війську.
Ольга Калішенко написала:
«Люди, крик серця! Сьогодні
(2 квітня) близько 14:00 до нас
через городи та квітник, через
огорожу переліз якийсь чоловік та запломбував нам газову трубу. Загалом були дві
жінки й два чоловіки. Зі мною
на контакт вони не йшли. Показувати, де саме витік газу,
не захотіли». Пані Ольга теж

»

витік газу і неоплаченими рахунками за отримане паливо…
Однак напрошується питання
про людське ставлення. Бо ж
усі живемо в одній країні…
Організовуючи гру в «котики-мишки», газовики мають
свої аргументи. За статистикою на лютий, рівень розрахунків за доставку блакитного
палива на Волині — близько
50%. Борг населення за послугу з розподілу — 37 млн
гривень; відзначають низький
рівень оплати в Луцькому районі та обласному центрі. n

Двоє ветеранів війни в Афганістані отримали квартири
у Луцьку в новобудові на вулиці Арцеулова, 8б. Військовослужбовці перебували в черзі на житло з 1986 року. Помешкання
площею близько 42 квадратних метрів одержали Володимир Нагорнюк
та Микола Панкевич.
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Поліцейські допомогли медикам
довезти двомісячне маля
в лікарню
У кареті «швидкої» вийшли з ладу спеціальні
сигнали, а дитя потребувало нагальної допомоги
Тетяна МЕЛЬНИК

Банер із зображенням Степана Кривенького, біля якого проходила урочистість, стоятиме в місті цілий рік.

Чиновники з Луцька проігнорували
вшанування пам’яті автора славня Волині
А народ прирівнює пісні Степана Кривенького до молитви
З нагоди 80-річчя від дня
народження композитора
Горохівщина оголосила
2021-й Роком славного
Піснедара, заслуженого
працівника культури
України, Почесного
громадянина Волині

У
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П’яний серед білого дня
стріляв з пістолета
Інцидент стався 1 квітня по обіді на вулиці
Володимирській у Луцьку

Олег ДІДИК

же не 18-та весна, яку
в юності лірично оспівав
в одному зі своїх перших
творів пісняр-початківець, а
80-та прилетіла в наш край
на крилах його «Журавлів» відтоді, як 6 квітня 1941 року — в день
народження Степана Кривенького — Господь засвітив його
яскраву зорю, обдарувавши
великим талантом. Його серце
українця-патріота перестало битися в розквіті творчих сил 29 років тому. «За цей час він міг би подарувати ще багато прекрасних
пісень, — мовив із сумом Володимир Онищук — керівник хору
«Хлібодар», створеного Степаном Федоровичем у його рідній
Вільхівці. — Хоча був би не менш
знаменитим, якби написав лише
одну пісню-гімн «Волинь моя»,
яку тепер співають по всьому
світу — в Європі, Америці, Китаї
та Японії».
Ще за життя композитора
народ називав його пісні своїми — дорогими й рідними. Серед них — і «Пісня про Горохів»
Степана Кривенького. Записана
у найпершому конкурсному виконанні автора й талановитого
співака Миколи Гриба, вона була
позивними культурно-мистецької події, що відбулася в Горохові
6 квітня з нагоди 80-річчя від дня
народження композитора та проголошення 2021-го його Роком.
Сценарій дійства написала
керівник народного аматорського драматичного колективу Горохівської «Просвіти» Валентина
Гриб, вклавши у нього всю свою
обдарованість і душу. За давнім
українським звичаєм розпочалося воно на майдані Незалежності
біля пам’ятника Тарасові Шевченку зі спільної молитви, яку
звершили старший декан Горохівського деканату ПЦУ, настоятель Свято-Вознесенського храму Горохова отець Андрій Сидор
та церковний хор. Духовний наставник виголосив зворушливу
проповідь про Степана Кривенького, підкресливши, що його пісні, як і Горохів, житимуть сто віків.
— Знаменитий митець увічнений у пам’ятнику та меморіальній дошці на Будинку культури
в його рідній Вільхівці. А сьогодні
він зображений на банері, нерозлучний зі своїм баяном, —
мовила ведуча Валентина Гриб,

квітня до екіпажу патрульних, що працював на дорозі М-19 (Доманове — Ковель), надійшло повідомлення про необхідність підтримки працівникам екстреної медичної допомоги. Вони потребували супроводу поліцейських, позаяк у кареті «швидкої» вийшла
з ладу сирена. Медики доставляли двомісячне немовля
із села Сирники до обласної дитячої клінічної лікарні.
Не зволікаючи ні хвилини, ввімкнувши проблискові
маячки та звукові сигнали, патрульні забезпечили супровід медиків із крихітним пацієнтом. Дорогою вони
попередили про надзвичайну ситуацію своїх колег, які
зустріли «швидку» в Луцьку та організували їй супровід
вулицями обласного центру. n

Ольга БУЗУЛУК
Міський голова Горохова Віктор Годик, донька композитора
Леся Влашинець, ведуча дійства Валентина Гриб з теплотою говорили
про митця та його пісенну спадщину.

запрошуючи для проголошення
2021-го Роком Степана Кривенького голову Горохівської міської
ради Віктора Годика.
Мер міста розповів, що давно виношував у серці цей задум: вшановувати на головному
майдані видатних людей рідного краю виготовленням банерів
на їхню честь. Втілення ідеї в життя розпочалося з проголошення
2019-го Роком Олександра Корецького з нагоди 100-ліття від
дня народження знаного художника-іконописця. Тепер цієї честі
удостоєний Степан Кривенький.
Над створенням банера працювали художник Василь Музичук, очільник культури в штатній
структурі Горохівської міської
ради Олександр Шепшелей, директор НД «Просвіта» Тарас Гриб

що
« Аеропорту,
будується в селі
Мирне, планують
присвоїти ім’я Степана
Кривенького.

»

та інші. Крім того, за домовленістю із засновником групи компанії «Вілія» Євгеном Дудкою, аеропорту, що будується в селі Мирне
Горохівської територіальної громади, планують присвоїти ім’я
Степана Кривенького. Про це
проінформував під аплодисменти присутніх Віктор Годик.
Головний редактор «Газети
Волинь» Олександр Згоранець
зазначив, що не був особисто
знайомий із Степаном Кривеньким, але дуже дорожить дружбою
з його донькою Лесею Влашинець. Разом із нею колеги з обласної газети при кожній нагоді,
буваючи у відрядженнях, з насолодою та гордістю співають пісню
«Волинь моя». Хоча, як зізнався
Олександр Згоранець, його улюбленим є інший твір композитора — «Пісня про Горохів».
У записі прозвучали «Журавлі» у виконанні квартету в складі
Олександра Корецького, Миколи
Лукашевича, Ярослава Ємчика й

автора — Степана Кривенького.
Молитвою лунала пісня Степана Кривенького на слова Петра
Гоця «Молюсь на тебе, краю мій»
у виконанні народного аматорського ансамблю «Горохівчанка»
НД «Просвіта». Полинула на майданом «Посвята Степанові Кривенькому» у виконанні аматорського хору «Освітянка», написана Ігорем Каськом і Тамарою
Мазурок.
Не могла важлива подія обійтися без участі дітища Степана
Кривенького — народного аматорського хору «Хлібодар» (керівник Володимир Онищук), що
приїхав на урочистість із піснею
«Чого ти хочеш, Україно?» Разом
із «Хлібодаром» потім весь майдан Незалежності співав «Волинь
моя».
Продовжилося дійство у селі
Вільхівка, біля новозбудованого
храму Покрови Пресвятої Богородиці, поряд із яким — могили
Степана й Марії Кривеньких.
Квіти до них поклали, з-поміж
інших, заслужений архітектор
України Юрій Казмірук та троюрідний брат Степана Кривенького Володимир Зелюк. Саме
вони, за фінансової допомоги
керівника СГПП «Рать» Луцького
району Віктора Шумського, провели реконструкцію пам’ятника
Піснедару.
Настоятель храму отець Володимир Луньо відправив літію, а в проповіді порівняв пісні
Кривенького за їх духовністю,
любов’ю до рідного краю з молитвою.
…Дивувалися люди, що важливу подію в Горохові зігнорували
високі посадовці з Луцька, керівники Волинського обласного науково-методичного центру культури. Однак, на думку багатьох,
пам’ятне дійство і без них нітрішки не втратило своєї значимості.
Адже пісні Степана Кривенького
співає народ, відтак вони вічні,
як молитва. n

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

лідчо-оперативна група, виїхавши на місце, встановила, що до вчинення правопорушення причетний 33-річний місцевий житель. Перебуваючи у
стані алкогольного сп’яніння, чоловік здійснив декілька
пострілів у повітря зі стартового пістолета, придбаного
напередодні.
Поліцейські вилучили зброю та три відстріляні гільзи. Їх направили на дослідження.
Подію зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і
повідомлень громадян про кримінальні правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296
Кримінального кодексу України. За фактом хуліганства
триває перевірка. n
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Потягнула з чужої сумки майже
3 000 гривень
Спритницю засікли відеокамери
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

квітня у Луцьку біля районної лікарні з валізи 63-річного лучанина невідома особа поцупила чималу
суму. Чоловік розповів, що інцидент стався об 11-й
годині ранку. Співробітники сектору реагування патрульної поліції завдяки відео з камер спостереження
оперативно встановили особу злодійки. Нею виявилась
57-річна лучанка. Викрадені кошти повернуто потерпілому.
Того ж дня в обласному центрі поліцейські спіймали
26-річного зловмисника, який прихопив два ноутбуки із
квартири місцевого жителя вартістю 20 тисяч гривень.
За фактами кримінальних правопорушень відомості
внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Правоохоронці з’ясовують обставини справи. n

5

47-річний пішов красти
із 18-літнім товаришем
На чуже подвір’я спритники пробралися вночі,
сподіваючись, що «операція» пройде без сліду
Тетяна МЕЛЬНИК

нями 57-річна жителька села Березолуки Луцького району заявила в поліцію про крадіжку майна
з її господарства. Зловмисники вночі незаконно
проникли до підсобного приміщення та поцупили звідти металеву тачку, корморізку, борони та запчастини
для трактора. Загальна вартість викраденого становить
близько 10 тисяч гривень.
Поліцейські оперативно встановили, що до злочину
причетні 47-літній односелець заявниці та 18-річний
житель сусіднього населеного пункту. Викрадене правоохоронці вилучили і вже повернули власниці.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ст. 185 ККУ. n
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Усі фото Катерини ЗУБЧУК.

Один браконьєр загинув у лісі,
а другий опинився на лаві підсудних
15 січня цього року двоє волинян, прихопивши
бензопилу, вирушили на промисел
у Куклинське лісництво, що неподалік
села Вовчицьк на Маневиччині
Ірина ПАСІЧНИК

оловіки, не маючи достатніх навичок, зрізали дерева. Один із них злегка надрізав бензопилою
суху вільху, а потім узявся за сире дерево. Воно,
падаючи, звалило і сухостійне, а те зачепило другого лісоруба, який не встиг відбігти на безпечну відстань. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно
з висновком судово–медичної експертизи, причиною
смерті став травматичний шок важкого ступеня, який
розвинувся в результаті відкритої черепно–мозкової
травми.
Лісового браконьєра звинуватили у вбивстві через
необережність. Нещодавно відбулося судове засідання, під час якого обвинувачений вину визнав, а родичі
загиблого претензій до нього не висували. В ухваленому вироку лісоруба–нелегала визнано винним і обрано
покарання у вигляді 3 років обмеження волі з іспитовим
терміном 1 рік. n

Ч

Педагог із Любешова —
у трійці призерів
Щорічно вчителі–позашкільники місцевого
будинку дитячої та юнацької творчості
підтверджують свою професійну майстерність у
Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості»
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а повідомленням сайту Любешівської ТГ, за підсумками другого етапу вищезазначеного конкурсу керівник гуртка «Образотворче мистецтво»
БДЮТ Альона Любчик зайняла III місце серед учителів-позашкільників, які ведуть заняття художньо–естетичного напряму. n
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Фото Тетяни КАРПУК.

Мешканці села своїм коштом
поставили ось такий оберіг.

Катерина Пасічко: «І тут порожня хата, бо всі повмирали, і тут...»

«Був Яномисль — став Іваномисль.
А старі баби завжди казали,
що то Мислин»
Перейменування відбулося невдовзі
після Другої світової війни — у 1946
році з’явився указ Президії Верховної
Ради України «Про збереження
історичних найменувань та уточнення
назв Волинської області». Читаючи
чималий список населених пунктів,
неважко помітити, що цим документом
прибиралися сліди того періоду, коли
наш край перебував під Польщею. А ось
стосовно «живучого» Мислина, то так
звався колись у селі, перша писемна
згадка про яке датується 1583–м, один
із його кутків (були ще й Красний берег,
Селище)
Катерина ЗУБЧУК

«ХАЗЯЇВ НА СИБІР ВИВЕЗЛИ,
А ЇХ НОВУ ХАТУ ПЕРЕТЯГЛИ З ХУТОРА
В СЕЛО Й КЛУБ У НІЙ ЗРОБИЛИ»

Вулиця В’ячеслава Чорновола у Камені-Каширському.

Ні пройти, ні проїхати!
Коли дивишся на це фото, то напрошується
думка: це шлях до якогось забутого Богом і
людьми хутора. І лише сучасні житлові будинки,
що видніються обабіч, підказують, що це не так
Леся МІНІБАЄВА

а світлині — вулиця В’ячеслава Чорновола у Камені–Каширському (район відділення «Волиньгазу»). Її у соцмережі виклали місцеві жителі,
яким допекло щодня долати непрохідне місиво багнюки. Як вони розповідають, нещодавно дві машини, що
тут загрузли, довелося витягати за допомогою інших
потужніших транспортних засобів.
Щороку о цій порі нарікають на бездоріжжя і жителі провулку Набережний. Впорядкувати шлях обіцяла
з року в рік попередня влада. Але далі слів справа не
зрушилася. Всі вулиці і провулки довкола висипали щебенем, а ось згаданий — ніби навмисне залишили, щоб
переконатися, чи виживуть тутешні жителі, а це в основному пенсіонери.
Містяни сподіваються, що новообрана влада, депутати при формуванні переліку вулиць для благоустрою
звернуть увагу передусім на ті, де ще взагалі відсутнє
бодай щебеневе покриття. n

Н

Куди йти в маленькому селі, аби дізнатися
і про число його мешканців, і про те, наскільки
воно старе (чи, навпаки, молоде)? Звичайно ж,
у медпункт. За «переписом» завідувачки ФАПу
Наталії Ляшенко, в Іваномислі, що в Камінь–
Каширському районі, — 352 людини. Кожен
п’ятий житель — це дитина віком до чотирнадцяти літ. На підході ще четверо — стільки жінок
чекають поповнення. Одне слово, молоде покоління підростає. От би тільки не розліталися
хлопці й дівчата по світу. На жаль, тенденція
якраз така. Хоч, правда, дехто, спробувавши
життя на чужині, вертається додому.
І приклад цьому — сама Наталія Ляшенко.
Після школи, як розповідала, їй чомусь захотілося поїхати з рідного села десь далеко.
Вибрала для навчання медичне училище аж у
Дніпрі (на той час Дніпропетровську). Там і чоловіка свого зустріла, заміж вийшла, сина народила. Але, виявляється, так і не прижилася.
Вмовила коханого переїхати в Іваномисль, бо,
як каже, дуже любить своє село.
— Уже тут наша донька з’явилася на світ.
Та коли їй був тільки місяць від роду, чоловік…
утік до себе на батьківщину. Сказав, що там,
на Дніпропетровщині, лучче, а тут люди дуже
працьовиті — треба тяжко гарувати, — каже
Наталія, сміючись.
В Іваномислі, як і в кожному селі, розмірковувала молода жінка, справді роботи багато.
От і вона на ФАПі працює, обов’язків чимало
має (можуть і вночі викликати, як хтось занедужає) і на землі разом зі своїми батьками хазяйнує, аби мати хліб і до хліба.
Такі вже працьовиті поліщуки були в усі
часи. За це й поплатилися — скільки-то їх,
«куркулів», які до останнього трималися за
свою землю, вислано в повоєння до Сибіру?!
У центрі села стоїть клуб як нагадування про
ту минувшину. Виявляється, це хата, яка була
колись збудована на одному з численних хуторів, що відносилися до Іваномисля. Про це розповідала завклубу Євгенія Шиліпук. Сторінку

Ольга Балик біля свого домашнього іконостаса.

історії доповнила при зустрічі 77–літня місцева
мешканка Ольга Балик:
— Господарів тої хати на хуторі Вездерів’я
по–вуличному називали Сивенькими. Вони побудувалися, але не встигли ще обустроїтися.
Їх вивезли. А їхню нову хату роздерли й перетягли з хутора в село й клуба зробили. Я мала
тоді була, то вже з розказів старших чула, як то
було. Зате знаю, що, як воля уже настала для
України, то ті люди приїжджали в Іваномисль. І
до клубу ходили, щоб подивитися на свою хату.
Казали: «Якби нам схотілося тут жити, то ми б
потребували її у влади й забрали». Видно, не
схотілося… Як у сорок восьмому колгосп організовували, то забирали все підряд: у когось
клуню, в іншого — хату, бо ж корівники треба
було строїти. І корів виводили з хлівів, і воза,
плуга прибирали до своїх рук.
«ТЕПЕР ЛЮДИ ЖИВУТЬ БАГАТШЕ —
ЛУЧЧЕ НАРЄДЯНІ, НАЇДЕНІ,
А ВЕСЕЛОСТИ В НИХ НЕМА»

А про те, яким пам’ятається рідне село,
Ольга Балик розповідала:
— Іваномисль був заповнений, а тепер он
скільки пусток! Із клубу після танців ми завжди розходилися з пєснями. І по ягоди як ішли,
то співали, аж ліс тріщав. А тепер, як і є мольодьож, то якась вона смутніша. Люди живуть
багатше — лучче нарєдяні, наїдені, а веселости
в них нема.
Ольга Федорівна виростила з чоловіком
шестеро дітей. Троє «по світу розлетілися», а
троє не покинули села, де народилися. У батьківській хаті залишився нежонатий син.
— А чоловік мій не схотів жити, — каже жінка. — Хоч і молодший трохи за мене, а вже другий рік іде, як його нема. А мене ще Бог тримає
— мушу і з двома киями походити — доробила-
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n Пульс тижня

У Маневичах згоріло два авто за 5 днів
4 квітня о 8.38 працівники 13–ї Державної
пожежно–рятувальної частини селища ліквідували
загорання легковика
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

а попередніми даними, воно трапилося через коротке замикання електропроводки. Внаслідок пожежі
пошкоджений відсік двигуна, лакофарбове покриття
капота автомобіля.
А 31 березня вночі до служби «101» надійшло повідомлення про те, що в Маневичах зайнявся автомобіль
у господарській споруді. За викликом на місце події прибуло відділення 13–ї Державної пожежно–рятувальної
частини селища, а також вогнеборці відомчої пожежної
частини пенітенціарної служби. Вогонь знищив один легковик, що зайнявся, ймовірно, через коротке замикання електропроводки, пошкодив ворота та стіни будівлі.
Завдяки оперативним діям не допущено поширення загорання на поряд розташовані господарські споруди та
житловий будинок. n

З

Де грибів краще не збирати
Подруги Ганни, у житті яких було багато спільного.

ся до цього в колгоспі, бо треба було хорошейко трудитися. Серпом жито не жала, як старші
жінки, але вже підлітком за батьком, який ішов
із косою, снопки в’язала. Колгосп у нас був
окремо від села Полиці, то пізніш об’єднали.
Трохи в ланці була — льон рвала, стелила, але
більше — на фермі. Корів доїла. Перш вручну,
а потім — вже й апаратом.
В оселі Ольги Балик багато ікон. Вловивши зацікавленість, жінка розповіла, що разів десять була в Почаївській лаврі. І завжди
верталася з новими образами. Так із часом у
неї з’явився такий домашній іконостас, перед
яким і молиться за те, щоб Бог дав усім здоров’я, щоб мир був та спокій.

мене питають, чого не
« Буває,
перебираюсь до міста. Багато хто
так і робить у пошуках кращого
життя. А мені тут добре. У своєму
селі я по–особливому вільний.

»

Про те, що колись «було хоріще, а тепер, куди не подивися, то пустки», говорили
і старожили села Ганна Несторівна Мельник
та Ганна Антонівна Шевчик. У жінок не лише
однакові імена — вони однолітки (обом уже
йде 84–й рік), а ще ж родички, бо вийшли заміж за двоюрідних братів, і просто подруги,
які не забувають одна одну провідати. І того
дня, коли я була в Іваномислі, то зустрілася з
ними в обійсті Ганни Несторівни. Зараз «через
той коронавірус» більше по своїх хатах сидять,
та все ж, як сказали, стараються побачитися,
поговорити.
Ганна Несторівна виростила з чоловіком десятеро дітей (один підлітком помер). А тепер,
коли в усіх свої сім’ї, залишилася вона сама
у просторій хаті. Одинока, бо вже вісімнадцятий рік, як овдовіла. Теплий спогад про рідну
людину:
— Чоловік мій — столяр. Колись такий спеціаліст був один на все село. Що де зроблено,
то його руками. І хату нашу з батьком майстрував.
Вдовине життя — це теж те спільне, що єднає двох подруг: 31–й рік, як помер чоловік і
Ганни Шевчик. А якщо вернутися у минуле, то
й спогади в обох однакові. Бо на їхнє дитинство
припала війна — скільки-то довелося пережити, ховаючись із родиною по хуторах, чи й по
сусідніх селах, коли тут фронт проходив…
— У війну жизнь трудна була, — каже Ганна
Антонівна. — А як мені, то тим більш: батька
забрали ще на польську війну в 1939–му, а вернувся додому аж у сорок п’ятому. У нас же було
хазяйство. Запряже мати дві корови, мене посадить на воза — і поїхали по полях. Коровами
й орали…
Як по літ п’ятнадцять мали, то, пригадують
жінки, уже із серпом у поле ходили. І кок–сагиз

Руслан Приймак, будучи на війні, мріяв
про день, коли повернеться додому.

(сировину для каучуку) обробляли. Життя ніколи не було легким. «Бо ж то скільки треба було
напрясти ниток з льону, а потім наткати полотна, вибілити його, щоб яку сорочку пошити».
Але сьогодні Ганни–подруги щиро кажуть, що
зрослися зі своїм селом і воно для них — найкраще, бо то все їхнє життя. «І ткали, й вишивали, і на любов часу вистачало». От щодо назви,
то «був Яномисль — став Іваномисль. А старі
баби завжди казали, що то Мислин».
Своєрідним гідом того дня для мене стала
Катерина Пасічко (жінка — корінна мешканка
Іваномисля, а працює в сусідньому селі Полиці завідувачкою Будинку культури). Ми йшли
з нею вулицею, на якій і вона живе зі своєю
сім’єю, і я чула не без суму сказане:
— І тут порожня хата, бо повмирали всі, і
тут… Але є й радісна новина — ось цей будинок
купили молоді люди. Будемо мати сусідів.
А головне — Катерина Василівна познайомила мене не тільки зі старожилами, а й із
тими, завдяки кому Іваномисль, є надія, не
пропаде, бо й новобудови виростають. Один
із будинків на вулиці, де так багато пусток,
звів Сергій Приймак. Жінка показала місце,
на якому планує будуватися його брат Руслан.
Правда, вже зустрівшись з ним, дізналася його
прізвище. А йшли ми до атовця Рулі, як сказала
Катерина Пасічко (таке прізьвисько у нього ще
зі шкільних літ), до хлопців із непростою долею,
у яких рано не стало матері, потім — і батька:
п’ятеро братів–сиріт дають собі раду — старші
не залишили напризволяще молодших.
Вдома застали Руслана, який із дружиною
недавно повернувся з Польщі, і найменшого в
сім’ї Артема. Молодший на рік від нього Сергій
і ще два брати були на заробітках за кордоном.
І вже від молодого чоловіка почули про прожите й пережите.
— У 2013 році ми із Сергієм пішли служити
на строкову. Ще в «учебці» були, як не стало
мами. Раптово померла, а збиралася приїхати
до нас на присягу. А після строкової ми підписали контракт «до закінчення особливого періоду». І ще майже три роки прослужили вже
в АТО…
Молодий чоловік скромно каже, що не
брав участі у великих боях. А ось побратимів
втрачав. І це найстрашніше й найпечальніше.
На щастя, брати повернулися додому живі й
здорові. Поженилися: перш менший привів
до батьківської хати дружину, потім і старший.
Місця всім вистачає, як сказав Руслан, одне
одного підтримують — так і живуть.
— Роки на війні — то найдовша розлука зі
своїм селом, — говорить Руслан. — Завжди
була мрія вернутися сюди. І вернувся. Буває,
мене питають, чого не перебираюсь до міста.
Багато хто так і робить у пошуках кращого життя. А мені тут добре. У своєму селі я по–особливому вільний.
І далі мова уже про те, як тут гарно, коли все
зацвітає, вкривається зеленню. От і ще одна
весна настала — скоро в Іваномислі якраз і
буде та краса, яка нікуди не відпускає. n

Протягом 1–го кварталу цього року на
Волині досліджено 3737 проб різноманітної
сільськогосподарської та лісогосподарської
продукції, сировини у всіх населених пунктах зони
радіоактивного забруднення
Богдана КАТЕРИНЧУК

иявлено, повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації,
перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у
2 пробах сухих лісових грибів — села Великий Обзир та
Стобихівка Камінь–Каширського району (3380 Бк/кг при
гранично допустимому рівні 2500).
Нагадуємо, що на території регіону радіологічні дослідження проводять 9 фахівців. n

В

У вогні задихнувся
45-літній чоловік
У селі Тоболи Камінь–Каширського району горів
житловий будинок
Віталія ЛУКАШЕВИЧ

а місце події виїжджали співробітники 12–ї Державної пожежно–рятувальної частини селища
Любешів та працівники місцевих команд сіл Тоболи і Боровне. Під час гасіння вогню було виявлено тіло
45–річного господаря. У результаті пожежі знищений дах,
пошкоджене перекриття, стіни й хатні речі. Ймовірно, до
лиха призвела необережність загиблого під час куріння. n

Н

У колишньому готелі буде ЦНАП
Необхідність його створення у Камінь-Каширському
диктується вимогами часу і потребою полегшення
отримання адміністративних послуг для населення
Олена ВОЛИНЕЦЬ

оботи щодо реалізації задуму розпочалися ще у
2019 році, але довести їх до логічного завершення
в силу необ’єктивних причин так і не вдалося. Новообраний міський голова Віктор Пась, розуміючи першочерговість цього завдання, продовжив співпрацю з
Програмою «U-LEAD Європою», завдяки чому ЦНАП та
віддалені робочі місця буде обладнано технікою та меблями. Реконструкція колишнього готелю «Турія», де
розташовуватиметься центр надання адміністративних
послуг, здійснюється коштом міського бюджету. Ремонтні
роботи у приміщенні вже ведуться і будуть завершені у
найстисліші терміни. Поставка меблів і техніки згідно з
Програмою «U-LEAD Європою» очікується вже в квітні. n

Р

Щоквартальна стипендія —
обдарованим спортсменам-любешівцям
Відповідна комісія селищної ради призначила
її чотирьом юним мешканцям громади,
які протягом 2021-го отримуватимуть
1500 гривень кожен
Мирослава СЛИВА

еред цьогорічних стипендіатів Оксана Лук’янович
та Дмитро Медведюк — вихованці Любешівської
ДЮСШ, Богдан Бубало й Артем Михалик — представники відповідно спортивних клубів «Скіф» та «Удар». n

С

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Я ЗРОЗУМІЛА, ЯК БУТИ
ЩАСЛИВОЮ
Галина ДЕНИСЮК

Як у мартені залізо гартується –
Так і жіноча душа бере силу.
Тож і крізь сльози всміхаюсь, як чую це:
Навіть в стражданнях жінка красива.
Я зрозуміла, як бути щасливою.
Вірю: зумію. І навіть... Без тебе.
Хай і назавжди ти лишишся мрією...
Просто. Нещасною. Бути. Не треба.
с. Видричі
Камінь-Каширського району.

Фото з особистого архіву родини БОСНЮКІВ.

Твій спантеличений погляд, розгублений, –
Мов сатисфакція мукам душевним.
Зразу бажання: жаліти й голубити...
Чи ж у житті щось буває даремно?

n Пряма мова
Володимир ВИННИЧЕНКО, український
політичний
і громадський
діяч, прозаїк,
драматург:
Кохання – це зойк
крові, це бездумний,
непереможний голод
тіла, це наказ вічності,
яка не допускає опору
собі. Кохання саме себе
пожирає, як вогонь, і коли
задоволене, лишає
по собі нудний,
сірий попіл.

«

Фото із сайту istorik.net.

ся, коли їздив на заробітки, – і змурую, і
плитку покладу»). Тож, як зводив дім, то
старався не витрачатися на найнятих
майстрів: у багатодітній сім’ї кожна копійка на особливому рахунку.
«ПОБАЖАЄМО, ЩОБ УСІ МАЛИ
ТАКІ СІМ’Ї, ЯК НАША»

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
Газета робить добру справу, допомагаючи одиноким людям знайти свою половинку.
Вирішив і я написати – може, пощастить...
Мені 39 років, зріст 182 сантиметри. Порядний, симпатичний, не п’ю, вмію все робити
по господарству. Але так склалося, що не зустрів ту єдину, якій був би справжнім чоловіком, яку любив би і оберігав. Вірю, що відгукнеться скромна, добра волиняночка віком до
40 років, котра, як і я, втомилася від самотності
і мріє про сімейне щастя, люблячого чоловіка.
Відповім на всі дзвінки. П’яниць, наркоманок,
заради розваги прошу не турбувати. Мій тел.
0668737561 (дзвонити після 19-ї години).
xxx
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від самотності, якому хочеться відчути
підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені людина, яка веде
здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій тел.
0687789691.
xxx
Сільський 65-літній чоловік, пенсіонер, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності ( зріст
175 сантиметрів, вага 85 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою
із сільської місцевості віком 55–65 років, яка
б була згідна на переїзд до мене. Мій тел.
0972149884.
xxx
Сільський чоловік, за професією будівельник, не п’ю, не курю, нормальної зовнішності
(60 років, зріст 170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій
тел. 0988728167.
xxx
Мені 41 рік, зріст 167 сантиметрів, вага
57 кілограмів. Інвалід 3-ї групи загального
захворювання. Живу в селі з батьками і братом. Хочу познайомитися з дівчиною чи жінкою-сиротою віком років 40, котра б теж була
на групі. Бажано, щоб відгукнулася жителька
Ковельського району, яка б погодилася на переїзд до мене (є окрема кімната в хаті) і яка б
стала мені коханою дружиною, доброю помічницею. Мій тел. 0687639219.

n Почуття славетних

n Ніхто, крім тебе
Фото з сімейного архіву родини БУГАЙЧУКІВ.

Серце жіноче так дивно влаштоване:
Часом холодне – мов мармур могильний,
Раптом – гаряче, палке і розковане,
Наче льодинка у теплім мартіні.

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Ірина: «Як Бог дасть, то й іще буде поповнення».

Вони з чоловіком люблять одне одного, шанують,
вважаючи це найголовнішим для сім’ї.

«А одного із семи наших дітей – Тимофія –
тато сам прийняв в автомобілі дорогою в лікарню»
В Ірини і Василя Боснюків, які живуть у селі Полиці на Камінь-Каширщині, троє синів і чотири доньки. «Чую деколи
від людей: «Нащо так багато — це ж як важко?». Одне слово, натякають, що в наш час можна й поберегтися від
вагітності. А ми щасливі — як Бог дасть, то й іще буде поповнення», – каже жінка. Коли бачиш, як її очі світяться
радістю, то в щирості цих слів не засумніваєшся
Катерина ЗУБЧУК

«У НАС І ВЕСІЛЛЯ НЕ БУЛО, БО ЧЕРЕЗ
ПАРУ ДНІВ ПІСЛЯ ЗАРУЧИН МАМА
МОЯ ПОМЕРЛА»

Ірина – місцева, а Василь – із села
Малі Голоби. Вони у шлюбі п’ятнадцять
років. Як зустрілися?
– Я у Полицях бував – у клуб на танці
їздив. З виду знав свою майбутню дружину. Навіть якось був у її батьківській
хаті (мій двоюрідний брат жонатий із
двоюрідною сестрою Іри – стежки переплітались). Але тоді не думав, що
колись прийду сюди зі сватами. Вона ж
на чотири роки молодша від мене, тож
перш і уваги не звертав на неї. Все сталося взимку 2005-го, коли Ірі було вже
сімнадцять.
– Якраз у Різдвяні свята, – долучається до спомину жінка. – Я приїхала в
Малі Голоби до своєї баби. Йшла вулицею із сестрою, а Вася нам назустріч...
Тоді й подивилися одне на одного
по-особливому. Того дня дівчина верталася додому вже не автобусом – саньми
по білому снігу відвіз Василь. Повечоркували, а на другий вечір він знов був
у неї. Й місяця не минуло, як вирішили
одружитися. 27 лютого були заручини,
про весілля, звичайно, думали.

– Але весілля у нас не було, бо через
чотири дні після сватання мама моя раптово померла (тиск мала високий, згоріла молодою). То ми тільки розписалися і
пішли жити в хату моєї баби.
Та, судячи з почутого в подальшій
розмові, не затрималися там. Сталося
так, що не поладили з батьком Іри, і той,
м’яко кажучи, попросив їх покинути це
житло. Так молода сім’я опинилася на
якийсь час у Малих Голобах.
«НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ, ЯК БИ СКЛАЛОСЯ
ЖИТТЯ, КОЛИ Б МИ НЕ ПРИЙШЛИ
ДО БОГА»

Ще до зустрічі з Іриною й Василем
Боснюками довелося почути, що наші
герої «молоді, багатодітні, а дають собі
раду, ні від кого помочі не маючи, всього
самі добиваються». А ось про те, що за
цим «всього самі добиваються», то вже
Ірина й Василь розповіли. Виявляється,
на початках подружнього життя все складалося так, що їхньої сім’ї могло б і не
бути. У Малих Голобах поселилися вони у
хаті Василевого діда. А вона ж на той час
пусткою стояла – вже й «електрика була
відрізана».
– Домовилися із сусідом, – розповідає Василь Боснюк, – кинув я подовжувач, і мали ми світло. Але так було недов-

го – щось не сподобалося чоловікові й
відключив нас. І залишилися ми з малою
дитиною (уже народився наш найстарший син Діма) в темній хаті. Вертатися
в Полиці не випадало і до моїх батьків не
могли піти – там вистачало жильців, бо я з
багатодітної сім’ї. А провести світло ну не
мав за що: три тисячі це вартувало – таких
грошей у мене не було. Тоді й почалися
проблеми. Перш соціальна служба заці-

разом із чоловіком
« Ми
народжували всіх наших
дітей. Одна лікарка, то так
і сказала якось, жартуючи:
«Йди, Вася, вчитися на
гінеколога – ти вже практику
маєш».

»

кавилася нашою сім’єю, яка потрапляла в
число неблагополучних, потім – пожежна
і навіть міліція. Перевірка за перевіркою.
А тут ще й випивати я став потрохи. Якось
з Ірою посварилися – й подала вона заяву
на розлучення.
До розірвання шлюбу в них не дійшло.
Помирилося подружжя. Бо ж чоловік «ще
не геть же впав – просто проблеми так об-

n Притча

n Варто знати

Чи всі чоловіки однакові?
кось сказала внучка бабусі:
— Усі чоловіки однакові!
Йому досить промовити
мені перший раз «привіт», а я вже
знаю, як він себе поводитиме, які
байки розказуватиме, як усміхатиметься, сваритиметься і йтиме

Я

ступили, що й жити не хотілося». Сьогодні
Ірина каже:
– Навіть не знаю, як би склалося наше
життя, коли б ми не прийшли до Бога. Одного дня запріг Василь коника й поїхали
ми в Дім молитви, що в Полицях.
– А потім удвох хрещення прийняли, –
пригадує пам’ятну подію чоловік.
– Утрьох, – уточнює дружина. – Я вже
другу дитину чекала. То було на Петра й
Павла в 2009-му. Після хрещення на озері
Озюрко вернулися ми додому і тут же поїхали в Камінь народжувати нашу Настю.
Ще з рік сім’я жила в Малих Голобах.
Правда, вже не в темній хаті – чоловік
якось таки зібрав гроші, щоб провести
світло. А потім почули, що в Полицях, куди
їздили на зібрання, продається хатина, й
купили її. Хоч довелося залізти в борги.
Щоб розрахуватися, чоловік поїхав на заробітки. Це вже було нове життя, як каже
подружжя, – з Богом, коли не «униніє
володіло душею, а бажання турбуватися про рідних людей, трудитися, аби їм
краще жилося». Як народилася їхня третя
дитина – Ангеліна, то поряд із старенькою
хатиною Боснюки заклали новий будинок, у якому живуть нині зі своїми сімома
синами й доньками. Чоловік, який ніколи
не вчився на будівельника, сьогодні має в
руках не одне ремесло («напрактикував-

У Боснюків росте три сини і чотири
доньки. Діма, Настя, Ангеліна й Вероніка
– школярі. На підході ще один учень –
Тимофій у цьому році стане першокласником. Він садочок відвідує. А найменші
– Давид і Вірсавія – поки що з мамою
вдома.
– Ми любимо одне одного, шануємо,
– сказала Ірина, коли мова зайшла про
те, що найголовніше в сім’ї. – Бажаємо,
щоб усі мали такі родини, як у нас. – Чую
деколи від людей: «Нащо так багато дітей – це ж як важко?». Одне слово, натякають, що в наш час можна й поберегтися від вагітності. А ми щасливі – як Бог
дасть, то й іще буде поповнення, – каже
жінка.
Коли бачиш, як її очі світяться радістю, то в щирості цих слів не засумніваєшся. Тим більше після того, як почуєш
таке:
– Ми разом із чоловіком народжували всіх наших дітей. А Тимофійчика він
сам прийняв – в автомобілі дорогою в
лікарню. Одна лікарка, то так і сказала
якось, жартуючи: «Йди, Вася, вчитися
на гінеколога – ти вже практику маєш».
Про цю «практику», яка дуже згодилася, сам Василь ось що розповідав:
– У нас ще машини тоді не було. Сусідові я подзвонив, коли вранці стало
ясно, що Іра буде народжувати. Він нас
і віз у Камінь-Каширський у лікарню. Як
Гуту-Камінську минули, то бачу, що все
– почалися роди. І дуже стрімкі, бо ж не
перші. В автомобілі на ходу я прийняв нашого сина. По правді, то трохи злякався,
побачивши, що дитя пуповиною обмотане. От тоді й згодилося те, що вже не
на одних пологах був. Розібрався, що й
до чого. Затиснув пуповину рукою, бо й
перев’язати не було чим, і поїхали далі.
Вже, як були в пологовому відділенні, то
почув від лікарів, що все правильно зробив. Тепер, коли читаю в інтернеті, що
якась жінка в машині народила, то згадую й свою пригоду, яка сталася влітку
2015-го, – 5 серпня з’явився на світ Тимофійчик.
... Коли мова зайшла про те, що для
газети треба зробити світлини, але ж,
на жаль, старші діти ще в школі, то Ірина
сказала:
– А ми любимо фотографуватися – у
нас на мобілках є багато готових знімків.
Згодом, розглядаючи їх, я мала
можливість побачити життя родини і
в будень, і в свято. Старші й молодші
Боснюки разом збирають малину, якої
у них посаджено 30 соток, гуртом у лісі
в сезон чорниць чи на своєму полі, коли
влітку треба полоти, а восени збирати
врожай. За кадрами – те щастя, якого
багатодітна мама бажає кожній сім’ї. n

— Ти не маєш рації, внучко. Всі
вони різні. Просто нашу увагу привертають подібні чоловіки. Тобі
подобаються скромні, домосіди?
То чому ти нарікаєш, що знову трапився зануда, який і носа з дому
не показує?

Якщо ти вибираєш чоловіка — «душу товариства», то не дивуйся, що доведеться ділити його
з друзями.
Коли ж любиш романтиків,
то готуйся не лише до свічок, віршів
та шампанського, а й до тимчасових
зникнень та депресій, які він пояснюватиме «творчою кризою». n

Ще більше зворушливих історій – на сайті VOLYN.COM.UA
A

Раннє статеве життя: як розцінюють
його спеціалісти?
сихологи вважають, що воно шкідливе для психіки, бо призводить до перенапруження нервової системи. Зокрема, невміння користуватися протизаплідними
засобами може ускладнити життя ранньою вагітністю. А випадковість зустрічей
– спричинити різні захворювання, у тому числі і СНІД.
Сексопатологи застерігають, що отримати повне задоволення при ранній статевій
близькості не можна. Передчасний секс спустошливо впливає на здоров’я та емоційно-психічну сферу молоді. Збіднює повноту сексуальних емоцій, особливо у жінок,
часто роблячи їх назавжди фригідними (холодними), ставить під сумнів міцність майбутнього шлюбу, робить легкими подружні зради. n
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Зустріч із Грейс Келлі «осяяла його день».

День їхнього весілля увійшов
в історію XX століття
Бельгійське мереживо 125-річної давності для
сукні нареченої — американської кінозірки Грейс
Келлі — князь Монако Реньє викупив у музею
Марина ЛУГОВА

рейс Келлі народилася в
1929-му у Філадельфії, США.
Уже в чотирнадцять вона почала грати в театрі. Ставши дорослішою, дівчина переїхала у Нью-Йорк,
де завела нові знайомства й почала
навчання в академії драматичного
мистецтва. Паралельно Грейс Келлі
працювала моделлю. Справжня популярність прийшла до неї в 1952му. Актриса знялася у голлівудському фільмі «Рівно опівдні», який
у тому ж році одержав відразу три
премії «Оскар».
Принц Реньє народився в
1923 році. На престол він вступив
після смерті князя Луї II у 1949-му
– тоді йому було всього 26 літ. Формально спадкоємицею титулу була
мати Реньє княгиня Шарлотта, але

Г

багато років у
« Через
своєму щоденнику
Келлі Грейс напише,
що виходила заміж
за чоловіка, а не за
те, ким він був («Я
його полюбила, не
задумуючись про
все це»).

»

вона відмовилася від престолу на
користь сина.
І ось Каннський фестиваль
1955-го. Саме Грейс Келлі очолювала американську делегацію. І не
дивно, адже на цей момент її популярність досягла свого піку. Під час
візиту зірки у Канни їй запропонували відвідати Монако і провести
заодно фотосесію. Ця пропозиція
була актуальною в кар’єрному плані – голлівудську актрису приймає
сам князь Монако. Згодом, пригадуючи той день, і Грей Келлі, і принц
Реньє скажуть, що він не складався
із самого початку. В готелі, де зупинилася актриса, відключили світло,
і вона не змогла як слід висушити
волосся перед зустріччю. У Реньє
зранку не було настрою через дрібні проблеми. Проте, як він пізніше
зізнався, зустріч із Грейс Келлі
«осяяла його день». Принц побачив актрису трохи раніше, як було
заплановано. Вона біля дзеркала
репетирувала поклін, яким належало вітати князя. Потім молоді люди
поговорили, і Грейс Келлі повернулася до США. Але на цьому спілкування не завершилося.
Почався роман у листах. Актриса сама відправила перше послання
князю Монако. У ньому вона подяку-

вала Реньє III за теплий прийом. У
відповідь принц написав ввічливого
і доброзичливого листа, якого Грейс
Келлі також не залишила без уваги.
В результаті між князем і актрисою
зав’язалася переписка, яка тривала близько пів року. Роман у листах
закінчився тим, що Реньє III пересік
океан і прилетів у США, щоб зробити
пропозицію майбутній дружині. Заручини закоханих відбулися 5 січня
1956-го, а вже 12 квітня того ж року
вони вирушили на океанському
лайнері Costituti у Монако. Через
тиждень – 18 квітня – принц Реньє
і Грейс Келлі поєднаються узами
шлюбу.
Це число увійде в світову історію як день, у який відбулося найрозкішніше весілля XX сторіччя.
Церемонія вінчання проходила в
соборі Святого Миколая в Монако.
В цьому ж храмі буде вінчатися внук
Реньє III і Грейс Келлі – Луї Дюкре.
Через багато років у своєму щоденнику Келлі Грейс напише, що
виходила заміж за чоловіка, а не за
те, ким він був («Я його полюбила,
не задумуючись про все це»).
У день весілля Грейс Келлі і
Реньє III біля собору Святого Миколая зібралося близько 20 тисяч
людей. Церемонія транслювалася
по телебаченню. Майже тисяча
почесних гостей була запрошена
всередину собору. Під вінець Грейс
Келлі одягла сукню від Хелен Роуз,
на яку пішло 25 метрів шовкової
тафти і старовинного бельгійського мережива 125-літньої давності.
Мереживо для плаття майбутній чоловік Грейс Келлі викупив у музею.
Досі ця вінчальна сукня вважається
еталоном весільної моди.
Після церемонії наречені проїхали по Монако в автомобілі з
відкритим верхом. У подарунок
Грейс Келлі одержала яхту – на
ній подружжя вирушило у весільну
подорож по Середземному морю.
Після заміжжя актриса більше
не знімалася в кіно. У відомої пари
народилося троє дітей (другим був
син Альберт – нинішній князь Монако). 13 вересня 1982 року Грейс
Келлі настигла трагедія: автомобіль, у якому вона їхала з донькою
Стефанією, зірвався на повороті
і впав зі схилу. Життю доньки нічого не загрожувало, а ось матір
знайшли без свідомості і з серйозними травмами. Через день
вона померла у госпіталі Монако.
Реньє III до кінця своїх днів залишився вдівцем, хоча на момент
смерті Грейс Келлі йому не було й
60 літ. Він помер у 2005 році. Його
похоронили поряд із коханою дружиною – принцесою Монако Грейс
Келлі. n
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n Несподіваний поворот

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

20-річний солдат вистрілив
з автомата собі в голову...
Поліція розслідує факт самогубства
військовослужбовця
Євгенія СОМОВА

рагедія сталася в Ковельському районі. Солдат
строкової служби, житель міста Миколаєва, під час
перебування в прикордонному патрулі з охорони
держкордону з Республікою Білорусь, покінчив життя
самогубством, вистреливши собі в голову з автомата.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи. За цим фактом розпочато провадження. Поліція з’ясовує всі обставини. n

Т

Лікарі врятували півторарічного
хлопчика
Днями у центральну райлікарню Ковельського
МТМО працівники екстреної медичної допомоги
доставили малюка у стані коми після утоплення
Євдокія ХОМИЧ

лопчик гуляв на подвір’ї зі ставком, де проживає
сім’я. Дитина зникла з поля зору дорослих, які
за кільки хвилин знайшли його у воді. Завдяки
миттєвій реакції батька та проведеним реанімаційним
заходам, маля закашляло й почало дихати. Викликавши
«швидку», батьки на власному транспорті вирушили назустріч медикам. Далі за життя хлопчика боролися лікарі Ковельського МТМО, до яких він потрапив у важкому
стані із загальним переохолодженням, набряком мозку
та судомами. Як повідомила завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Тетяна Приходько, завдяки професійним діям медиків, проведеній
протисудомній та протинабряковій терапії пацієнта вдалося повернути до життя, він опритомнів за кілька годин.
Уже за два дні дитину перевели у педіатричне відділення дитячої лікарні. За словами його завідувача Ольги
Касперович, у хлопчика діагностували пневмонію. Нині
він перебуває під пильним наглядом фахівців, проходить
відповідне лікування. Його стан задовільний. Медики наголошують: не залишайте дітей без нагляду. n

Х

Ковельчанин в Англії показав
українську силу
У місті Манчестер проходили змагання за Кубок
світу з парапауерліфтингу, на який прибуло
106 атлетів із 22 країн світу
Власта КРИМСЬКА

а цьому престижному світовому форумі спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату Національна паралімпійська збірна команда України
посіла друге місце за загальною кількістю нагород. Здобуток наших атлетів — 10 медалей, у тому числі 2 золоті, 6
срібних, 2 бронзові, та встановлення рекорду світу (Шевчук Мар’яна (Вінниця), вагова категорія до 55 кг — підняла
132 кг!). Срібну та бронзову нагороди в скарбницю України вкинув і ковельчанин Юрій Бабинець. У командних змаганнях — міксті разом із луганчанкою Наталією Олійник
та одеситом Костянтином Панасюком — виборов срібло,
в особистому заліку у ваговій категорії до 80 кг – бронзу.
Підкорення штанги вагою 176 кг дають великі шанси
Юрію на поїздку на XVI літні Паралімпійські ігри, які відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року в Токіо (Японія). n

Н

На Старовижівщині спалахнула
пожежа вздовж залізничної колії
Горіло неподалік села Лютка Ковельського району
Людмила ВЛАСЮК

а гасіння пожежі були задіяні рятувальники та лісівники, повідомили в групі «ЕкоДубечне» у фейсбуці.
«Ми самі робимо пекло у себе вдома. Немає виправдання. Горить уздовж колії, але є й інші осередки вогню. Випадковість? Ні!!!» — йдеться у їхньому повідомленні.
– 2 квітня зателефонували у пожежну частину, повідомили, що горить суха трава неподалік від Лютки, — розповів
начальник місцевої пожежної охорони Дубечненської ТГ Микола Курилюк. — Вогонь ішов з боку села Краска. Там поруч
протікає річка Прип’ять, на якій теж смугами горів очерет,
перекидаючись усе далі. Біля залізничного моста полум’я
поширилось на чагарники вздовж залізничного полотна.
Разом із лісівниками ми гасили пожежу практично до самої
ночі. n

Н

Сестра жертви вже рік бореться за справедливість, доказуючи, що посадити хочуть невинного.

Родичі загиблого любомльчанина:
«Душогуб розгулює на волі,
а за ґрати хочуть кинути
невинного»
Закінчення. Початок на с. 1
Павло СТРІЛЕЦЬКИЙ

день затримання Роман мав тяжке похмілля
і мало що усвідомлював.
В суді розповів, що пам’ятає
лиш, як його привезли до поліцейського відділку і там в одному з кабінетів «рекомендували» зізнатися.
Спочатку Богуш говорив, що вбивав сокирою,
потім — кухонним ножем.
За словами родичів жертви,
експерти заперечують можливість нанести таким знаряддям рани, які були на тілі покійного. Адже справжній душогуб
двічі чітко поцілив у сонну артерію. Ба більше, за версією
слідства, чоловіки билися, але
в хаті не було слідів боротьби.
Скраю на журнальному столику в кімнаті стояв чайник,
поруч відкрита пачка кави,
яка навіть не розсипалася.
На це чомусь не зважили.
Пані Валентина разом
із адвокатом ходила до тодішнього начальника поліції, казала, що не вірить, що її брата
занапастив Богуш: мовляв,
так уміло міг убити тільки спеціаліст. А той відповів їй, що
це вже не має значення.
«Як не має значення? Для
вас може й не має, а для мене
має», — обурювалася жінка.
Розповідає, що коли
вона з адвокатом приходили до головного слідчого,
аби заперечити версію правоохоронців, той помітно
нервував: стукав пальцями
по столі, з місця на місце перекладав папери, показував
незадоволення тим, що вони

У

домагаються справедливості.
Родичі повідомляють і про
інші деталі, яких «не помітили» слідчі. Наприклад, що телефон убитого спочатку був
вимкнутий, а потім його хтось
увімкнув, коли тіло Миколи забрали на розтин. У сестри досі
збережене повідомлення, що
він з’явився в мережі. А вже
згодом мобільник із вийнятою
батареєю знайшли в Романа
разом із ланцюжком покійного.

деталь:
« Цікава
у протоколах
справи стоять різні
підписи Богуша.
Виходить, що
хтось підписувався
за нього?

»

Рідні підозрюють, що ці
речі йому підкинули поліцейські, адже про те, що щось
зникло, вони не заявляли.
А правоохоронці чомусь вирішили, що ланцюжок належав
Миколі.
Ще одна цікава деталь:
у протоколах справи стоять
різні підписи Богуша. Виходить, що хтось підписувався
за нього? В суді односельчани,
які були за понятих, зізналися:
не читали того, що підписували.
Як припускають рідні, Миколу могли вбити через те, що
він побачив або почув щось
не те.
Обвинуваченому Роману — нині 33. Простий сільський хлопець, не має матері,
жив із батьком і братом. Ходив
на роботу до лісу. Чоловік ча-

сто випивав, але не був конфліктним та агресивним.
Рідні покійного захищають
так званого вбивцю, бо немає
жодних доказів, що це зробив
він: ні відбитків, ні слідів крові,
лише слова сусіда, який «допоміг поліцейським».
У справі є ще один важливий свідок — сусідка, яка живе
поруч і яка, ймовірно, могла
щось бачити або чути того
вечора. Кажуть, до її будинку
приїздило якесь авто, що здалося дивним, адже транспорт
там нечасто їздить. Втім,
на одному із засідань вона
сказала, що ніякої машини
не бачила.
У зв’язку з відмовою Богуша від зізнання, в суді 29 березня мали знову допитати
її та ще двох односельців. Але
всі вони не з’явилися.
До слова, експертиза показала, що вбитий на момент
смерті не був п’яним, хоч
у протоколах зафіксовано
протилежне. Це написали поліцейські, а селяни, довіряючи
правоохоронцям, попідписували, не читаючи.
Призначений державою
захисник за всі судові засідання ні слова не сказав на захист
підсудного. Сестра покійного
Валентина найняла приватного адвоката.
Головуюча суддя Наталія Сушик зазначила, що всі
процесуальні дії у справі виконані, і призначила наступне
засідання на 23 квітня. Цього
дня Богушу, ймовірно, винесуть вирок. Якщо це станеться, рідні подаватимуть апеляцію, але вони вже втрачають
віру, що невинного вдасться
виправдати… n

У Ковелі судили 57-річного водія, який витер автобус
шапкою дитини. У селі Битень малолітні хулігани написали на транспортному засобі нецензурне слово. На зауваження шофера діти не реагували, тож він зняв із хлопця 2009 року народження його головний убір
і витер ним машину. Суд оштрафував чоловіка на 51 гривню та стягнув
454 гривні судового збору.
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n Особистість

Краєзнавиця Юлія Купчинська:
«Я щаслива, що потрапила в Купичів»
В цьому селі колишнього Турійського району мешкає особлива жінка.
Невисока на зріст, тендітна, але й сильна своєю відданістю краю, в який у далеких
1950-х її спрямувала сама доля
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Оксана КОВАЛЕНКО

ВЧИТЕЛЮВАННЯ —
ВАЖКИЙ ТРУД

Нашу зустріч із Юлією Тимофіївною організував її колишній учень, а тепер директор Купичівського ліцею
Олександр Гончарук. Дорогою до хати він показує туї,
які пані Юля передала для
школи, розповідає про її любов до квітів і про те, як вона
носить букети на могили тих,
хто не має родичів у селі. Десь
між рядків чується, що побачу незвичайну жінку, яка цінує
пам’ять і здатна на неймовірну увагу до людей та життєвих
подій. Певне, завдяки цим
її чеснотам купичівці мають
рідкісну можливість разом
зі своїми дітьми гортати книги
про свої школу, село, про земляків, роздивлятися світлини — а з такими подробицями
ще більше цінувати рідну місцину. Очевидно ж, і пам’ятають, що 9 квітня — у них день
незвичайний, а тим більше
цього року: Юлія Тимофіївна
відзначає 90 літ.
Невисока привітна жінка
запрошує нас у хату. Помітно
хвилюється й одразу каже, що
не вважає, ніби зробила щось
особливе, щоб про неї писали. Розмовляє вишуканою
українською і на моє прохання
розповідає про свою дорогу
до Купичева:
— Я сама з Ківерцівського району, з села Озерце…
У 6-му класі вирішила, що хочу
бути вчителькою мови, такою
ж, яка була в мене. Дуже старалася, хоч ми жили бідно й
було непросто. Коли закінчувала педагогічний інститут
у Луцьку в 1955 році, то зовсім

У Юлії Купчинської — 2 синів, 5 внуків та 7 правнуків і ще одна велика
любов — рідна школа.

не знала, куди брати направлення. Не мала й уявлення, які
є райони.
Допоміг випадок: один
із випускників порадив молоденькій Юлі сказати, що
вона хоче в Купичів. Мовляв,

роки один її випускник зізнався, як учні боялися її строгості:
— Тоді подумала: «А як же
я вас боялася, дорогі діти!».
Я ж у конспект уроку навіть
«Добрий день» писала, хоч
жодного словечка звідти

Тимофіївна пропрацювала вчителем
« Юлія
української мови й літератури 32 роки.
у Турійському районі є електрика й шосейна дорога. Жінка й тепер дивується вчинку
майже незнайомого хлопця
й радіє, що послухала. Розповідає, як непросто пускала корінці на новому місці,
як знайомилася з людьми й
вчителювала. Їй дали старші
класи — добряче випробування. Пані Юлія згадує, що через

n Юні таланти

«ДОСІ ШКОЛА У МЕНЕ —
НА ГОЛОВНОМУ МІСЦІ»

»

ні разу не прочитала. А ще ніколи собі не дозволяла вступати на початку заняття у якісь
розмови, дискусії з учнями!
Ніколи!
Серед її особливих спогадів — і зустріч з нареченим.
— Наприкінці літа в колгоспі
ми пересівали віялкою зерно.
По черзі з дівчатами крутили
корбу. Заходить такий високий

Фото volyn.com.ua.

молодий чоловік. Агроном.
З ним усі взялися жартувати, а я й далі кручу ту корбу…
А на другий день він приїхав
до мене на квартиру й почав
розпитувати… — ділиться жінка.
Пані Юлія в розмові називає свого чоловіка Михайла
Купчинського, на жаль, уже
покійного, Макаровичем.
Із ним виховали двох синів.
Саме він, який, здається, мав
вроджений хист до краєзнавчої праці, бо невтомно описував усе, що відбувалося в селі,
зумів переконати дружину, що
її знання про їхню громаду,
про школу теж мають служити історії Купичева. А вона ж
бо пропрацювала вчителем
української мови й літератури
32 роки! Нині переказує чоловікові слова й, здається, прислухається у спогадах до його
голосу.
— Казав: «Тимофіївна,
пиши! Я тобі допоможу! Ти все
життя працюєш в одній школі,
а я — в одному колгоспі!». Від
чоловіка я, певне, перейняла
соту долю того, що він умів, але
взялася писати історію села.

Жінка кладе на стіл книги
і звичними рухами любовно
погладжує обкладинки. Тут
історичні збірки «Купичів —
минуле і сучасне» Михайла
Купчинського та новіша, яку
доповнила сама. А ще її авторські — «Витоки духовності», «Вічно живі в наших серцях» та «Наша рідна школа».
На численних сторінках — історії людських доль, факти,
описи, документи. Зібрати,
сформувати все це, вивірити
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рахує швидше за
калькулятор!

№2 (2)
Ціна договірна

 Покликав кохану
заміж і… застрелив

l РЕЗОНАНС

Маніяк Онопрієнко ще до арешту
зізнався в убивстві на сповіді
нинішньому митрополиту УПЦ Павлу

Незвичайні птахи злетілися
на одне подвір’я
У Луцькій художній школі
презентували виставку
учнівських робіт, приурочену
до Міжнародного дня пернатих
Леонід ОЛІЙНИК

онад сотню дитячих картин
розвісили біля будівлі школи. Малюнки дуже різноманітні: від ворони до Жар-птиці, багато папуг, сов та лелек. Крім того,

П

у саду на берізки почепили шпаківні, які також декорували вихованці
закладу.
Під час відкриття експозиції для
учнів влаштували вікторину про птахів. Найерудованіші мали змогу виграти олівці. Директор школи Іван
Гаврилюк розповів, що нині через
сучасні технології багато дітей відірвані від природи, тому педагоги
і вирішили нагадати малечі про різноманітний світ пернатих. n

І хоч душа нелюда вже сім років як горить у пеклі,
про нього будуть згадувати ще не один десяток літ…

Настоятель Свято–Успенської Києво–
–
Печерської лаври митрополит
УПЦ (РПЦ в Україні) Павло зробив
резонансне зізнання. Церковний
діяч давав інтерв’ю дружині
олігарха–українофоба Віктора
Медведчука та кумі російського
президента Володимира Путіна
Оксані Марченко, в якому заявив:
свого часу на сповідь до нього
прийшов Анатолій Онопрієнко
(кривавий маніяк, який в кінці
1980-х — середині 1990-х
відправив на той світ 52 людини)

 Собака 9 років чекав
на залізничній станції
свого господаря, який
помер…
Фото із сайту rbc.ua.

Але той не видав його
ліський
правоохоронцям, і «Поліський
ти
упир» продовжив чинити
душогубство

Фото із сайту unian.ua.

Священник відпустив убивці гріхи, але у причасті
відмовив.

Закінчення на с. 3, 7

»

Фото із сайту ukr.media.

l ДО СЛІЗ

«Я просив пересадити
свої легені дружині,
щоб вона жила…»
Вся Україна вражена трагедією
лікаря-акушера із Вінниці Дмитра
Боцюри, який під час пандемії
втратив кохану жінку —
Тетяну Боцюру (обоє на фото)

с. 6

»

Фото із сайту 33kanal.com.

Видається, що ці пернаті зараз відштовхнуться від аркушів і майнуть до шпаківні.

«До ворожок
піду, Івасю,
бо причарувала
вона тебе…»

с. 2, 11

кожне слово, пожертвувати своїм часом може далеко
не кожен…
Юлія Тимофіївна гортає
одну з книг й оповідає про
директора школи Миколу
Шевчука, який загинув в УПА.
У час війни він учив її чоловіка й інших школярів любити
Україну. Діти цього директора
приїхали знайомитися з учнем свого тата, коли той був
уже у засвітах. «Ми плакали всі
разом», — зітхає вчителька.
А згодом лунає її розповідь,
як у повоєнні роки вона з учнями писала листи родинам,
чиї сини й батьки загинули,
захищаючи їхнє село, а тоді
зустрічали рідних, які приїздили до могил, на Ковельському
вокзалі. У Купчинських тоді
тиждень мешкала сім’я з Грузії. Жінка ненадовго змовкає,
перегортаючи численні печальні й веселіші сторінки ніде
не опублікованої книги свого
життя.
— Я щаслива, що потрапила в це село. Жила з добрим
чоловіком, який мене розумів
і допомагав. Все моє трудове
життя минуло в школі, ні вдома, ні в сім’ї, а тільки у школі…
І до сих пір вона в мене на головному місці! — підсумовує
пані Юлія.
Розповідає, як готувала до публікації «Нашу рідну
школу»: збирали ще з чоловіком фото, альбоми, віньєтки у своєму й сусідніх селах.
Роїлися тисячі ідей, аж поки
знову не допомогла доля:
однодумець, єпископ Рівненський і Острозький УПЦ Варфоломій якось надіслав свої
книги про рідні село Городне
та школу. Остання і стала для
Юлії Купчинської дороговказом. По сей день вона вдячна
священнику за поміч…
Юлія Тимофіївна поправляє хустину й вдивляється
кудись у свої роки. А тоді кидає погляд на директора ліцею Олександра Гончарука
й ділиться: у свої 90 літ вона
хотіла б, аби він, один з найсумлінніших учнів, продовжив
її працю. Історія села Купичів
має повнитися «новими сторінками». Що ж — у незвичайної жінки і мрії особливі… n

Життєва драма:
душею – з Ніною, тілом –
із Галиною
е
Місячник ввж
ого
сь
–
в продажу

і
иван
4 грр
–
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(пе гр
ивні)!
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Запитуйте в листонош або точках
розповсюдження газет!
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Нововолинські школи
йдуть в онлайн

Ангели врятували
11 волинських гірників

12 квітня всі місцеві загальноосвітні заклади
переходять на дистанційне навчання
Сергій ВИШЕНЬКА

Фото Алли ЛІСОВОЇ.

шахтарському місті цього тижня учні початкових
класів навчаються дистанційно, а 5–11-х перебувають на канікулах.
За словами заступниці начальника управління освіти Наталії Тарасенко, відповідно до протоколу засідання
штабу вирішили відправити на онлайн-навчання всіх школярів. Оскільки діти поки що перебувають на канікулах,
захворюваність в освітніх закладах міста нині моніторять
по садочках. n

У

Фото із сайту volodymyrrada.gov.ua.

Щасливі спортсменки повернулися додому із золотими медалями.

Дівчата з «Ладомира» найкраще
в Україні копають м’яч
Фінальна частина чемпіонату країни серед
дівочих команд старшої вікової групи
2004–2005 років народження сезону
2020–2021 з футзалу відбулася у ВолодимиріВолинському
Олена КУЧМА

а змагання, які тривали з 4 по 6 квітня, з’їхалося
вісім команд з усієї України. У запеклій боротьбі бронзу здобула команда ДЮСШ Ірпеня, що
на Київщині, срібний призер — «Колос-Соколята» з Городенки Івано-Франківської області.
А переможцями стали футболістки місцевої команди
«Ладомир». Крім того, спортсменку з княжого міста Мирославу Невар визнали кращим гравцем чемпіонату. n

Н

У Володимирі з’являться сучасні
автобусні зупинки
Ініціатором проєкту виступила депутатка
міськради Ганна Медведєва
Олена КУЧМА

княжому місті упродовж року планують облаштувати сім зупинок громадського транспорту.
Як розповів начальник управління ЖКГ і будівництва міськвиконкому Віктор Фіщук, шість буде на
вулиці Устилузькій за кошти, передбачені автодором
на ремонт дороги, а ще одна – в рамках підтриманого громадою бюджету проєкту «Центральна зупинка
майбутнього» – на вулиці Ковельській неподалік відділення Укрпошти. Як саме виглядатимуть, вирішать на
художній раді. n
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ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ І ЗНАХОДИТЬСЯ
В ІДЕАЛЬНОМУ РОБОЧОМУ СТАНІ:

*трактори ЮМЗ-6 (велика кабіна), МТЗ-80 (мала кабіна) — 2 шт., Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт., проведений капітальний ремонт 2012 року
на Хмельницькому комбайновому заводі,
*комбайн «Дон Лан» 1500Б — 1 шт., 2006 р. в., 2595 мотогодин, з ріпаковим столом, підбирачем, візком із жаткою,
*зернові комбайни «Славутич» КЗС-9–1–2 шт., 2015 р.
в., 650 мотогодин, із підбирачами, візками з жаткою 6,3 м,
*дископлуг — 2 шт., ш/з 2,4 м, необхідна потужність
220–240 к/с,
*зернозбиральний комбайн «Домінатор» 108–1 шт.,
1995 р. в., жатка С — 6,1 з ріпаковим столом та візком,
*тюкозакатувальна машина SIPMA (діаметр рулона
1,3 м),
*УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.
Тел.: 067 332 82 61, 067 256 16 84.

Закінчення. Початок на с. 1
Алла ЛІСОВА

ка ж причина того, що
сталося? За попередньою інформацією,
гірники сіли в кліть — і в момент спуску вона полетіла
у забій, не зменшивши швидкості до необхідної точки зупинки. Троси не обірвалися,
але з не зрозумілих поки що
причин неповноцінно спрацювало аварійне гальмо.
За цим фактом поліція
відкрила кримінальне провадження. Відомості внесені до Єдиного реєстру
досудових розслідувань
за ч. 2 ст. 272 Кримінального
кодексу України. Триває слідство, під час якого з’ясують усі
причини та обставини події.
Йдеться про порушення правил техніки безпеки під час
виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей або інші
тяжкі наслідки. В понеділок
до службового розслідування
приступили також представники управління Держпраці
у Волинській області, а відучора — урядова комісія на чолі
із заступником міністра енергетики Олександром Зоріним.
Наразі кліть, якою «їхали»
в забій шахтарі, опломбована.
До слова, того дня нею на глибину 460 метрів опускалися
ще 38 гірників, вони перебували в забої на момент надзвичайної події. І працівники
гірничо-рятувальної служби
до травмованих добиралися
тим самим ліфтом. Згодом усіх
гірників ним же підняли нагору.
Голова Волинського теркому профспілки працівників
вугільної промисловості Роман Юзефович повідомив, що
в понеділок зранку провів
екстрене засідання з профспілковим активом державного підприємства, на якому
обговорили цей нещасний
випадок і ситуацію на копальнях загалом. Він зазначив, що
аварія перш за все пов’язана
з хронічною нестачею грошей,
через що абсолютно відсутнє
технічне оновлення та модернізація гірничого обладнання.
Можна, звичайно, все списати на людський фактор, але
впродовж тривалого часу спостерігається ігнорування проблем вугільної галузі профільним міністерством. На техніку
безпеки кошти зовсім не виділяються. Нібито їх потрібно
використовувати з власних
джерел. Але звідки вони там
візьмуться, якщо за останній
місяць, за словами Романа
Юзефовича, шахта «Бужанська» мінусує 23 тисячі тонн
вугілля, а шахта № 9 – 5 тисяч
тонн?
Ускладнило ситуацію й,
можливо, «посприяло» перебоям у роботі кліті й негативному впливу на добряче зношене обладнання хронічне
відключення підприємства від
електропостачання. Адже є
чимало «захистів», які мали б

Я

Нововолинський міський голова Борис Карпус побажав травмованим
гірникам швидкого одужання.

спрацювати у разі відхилень
у роботі якогось вузла всієї
ланки. Однак цього, як бачимо, не сталося. Тому напрошується висновок, що економія на грошах призводить
до значно згубніших наслідків.
Подібну думку на своїй
сторінці у фейсбуку виклав
народний депутат з Червоноградщини сусідньої Львівської області Михайло Бондар. Він написав, що одна
з причин того, що трапилося, — це «турбота» уряду про
шахтарів. «Постійне недофінансування галузі, проблема

звичайної події журналістка
«Волині» разом із нововолинським міським головою Борисом Карпусом у супроводі директора КНП «Нововолинська
центральна міська лікарня»
Олега Шипелика та завідувача травматологічного відділення Тараса Родзя відвідали
постраждалих гірників. Стан
хлопців уже покращився,
вони були в доброму настрої,
жартували, цікавилися у мера
долею свого підприємства.
Очільник міста побажав гірникам одужання, вручив гостинці.

людям зароблені гроші і дайте
« Виплатіть
можливість модернізуватися та покращити
заходи безпеки.
з відвантаженням вугільної
продукції, що тягне за собою
як невиплату заробітних плат,
так і нестачу коштів на модернізацію. Також уряд «допоміг» імпортом електроенергії
з Росії, що добиває галузь.
Заяви, що все під контролем
і вони (чиновники) працюють,
уже нікому не цікаві. Працюють шахтарі — то важка й
небезпечна праця. Виплатіть
людям зароблені гроші і дайте
можливість модернізуватися
та покращити заходи безпеки», — прокоментував ситуацію Михайло Бондар.
…На понеділок п’ятеро гірників перебували на лікуванні у відділенні травматології
Нововолинської центральної
міської лікарні, їхній стан,
за словами медиків, задовільний. У чотирьох — забої та переломи, двоє з них
на витяжці. Один із пацієнтів
уже прооперований, інших готують до планових операцій.
Шістьох відправили на амбулаторне лікування під наглядом сімейних лікарів.
Через два дні після над-

»
Шахтарі були неговіркі
з журналістом, видно, непросто було згадувати те, що довелося пережити. Ось як сказав про події того вечора машиніст гірничо-виймальних
машин 31-річний Андрій Огороднійчук:
— Це був звичний спуск під
землю, адже на шахтах — спочатку першій, тепер на дев’ятій, працюю вже більше десяти
літ. Нічого поганого не передбачалося. Якось несподівано
кліть почала набирати швидкість і — шарах! Поки оговталися, не могли зрозуміти, що
сталося…
Його товариші доповнили,
мовивши, що всім довелося
пережити шоковий стан, добре, що обійшлось без гірших
наслідків…
Робота шахтарів у лаві —
це щоденний ризик, прояв
витримки й мужності. Слабаки
туди не йдуть…
Усі потерпілі, за словами профспілкових керівників, отримають компенсацію
за лікування і матеріальну допомогу. n
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Почесним громадянам дадуть
по 10 тисяч
Йдеться про одноразову виплату мешканцям
Володимира-Волинського, які мають такий статус
Олена КАЛЕНЮК

ішення підвищити винагороду з нагоди Дня міста прийняли депутати під час позачергової сесії Володимир-Волинської міської ради 2 квітня.
Раніше платили по 500 гривень, однак ця сума вже не така
вартісна. Тож «із метою відзначення патріотизму мешканців,
які зробили значний внесок у соціально-економічний розвиток громади», виплату збільшили до 10 тисяч гривень кожному. Крім того, відзначать 35 володимирчан – учасників війни,
яким цьогоріч виповниться 90 років. n

Р

Представництво польської агенції оголошує
набір працівників на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
P
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тиждень.
PЗаробітна плата – від 20 000 грн+премії.
PБезкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі бажаючі можуть подаватися на карту побиту.

Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

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

Судили злодія, який
зняв золотий ланцюжок зі сплячого

0665298726.

Ласий на чуже чоловік зайшов у помешкання потерпілого і
вкрав ще й телефони та гаманець

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТИ
Тел.
0960018678

Софія ГАВРИЛЮК

Нововолинську судили крадія, який обчистив квартиру на
27,5 тисячі гривень: узяв гаманець із грішми, три мобільні
телефони й прикрасу. В житло він проник через незачинені
вхідні двері. На зайду навіть не вплинуло, що в оселі спить чоловік:
нахаба зняв золотий ланцюжок із хрестиком з його шиї. Як ідеться
у вироку Нововолинського міського суду, чоловіка, мешканця Рівненщини, визнано винним. Йому призначили покарання у вигляді
позбавлення волі на 3 роки. Але суд звільнив його від цього за
умови, що він протягом іспитового строку тривалістю 2 роки не
вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
А у Володимирі-Волинському попався злодій, який поцупив
інструментів на 20 тисяч гривень, зокрема бензопилу, електродриль, зварювальний апарат, а також обігрівач. Частину викрадених речей поліцейські вилучили, все інше зловмисник устиг
продати. Правоохоронці з’ясували, що крадіжку вчинив 67-річний місцевий мешканець. Відомості внесли до Єдиного реєстру
досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу
України (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище). n

У

10 та 17 квітня

Затримали молодика
з канабісом
Наркотичні засоби направили на дослідження
у Волинський науково-дослідний експертнокриміналістичний центр МВС
Ірусина ПРИХОДЬКО

квітня у Нововолинську затримали 27-річного жителя Львівської області, в якого вилучили 15 грамів канабісу. Як повідомляє поліція, вартість наркотика за цінами «чорного ринку»
становить понад 16 тисяч гривень.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 309 (Незаконне
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин
або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. n

5

У шахтарському місті
не білитимуть дерева
У Нововолинську місячник благоустрою буде з новими
правилами
Олена КУЧМА

квітня міський голова Борис Карпус провів робочу нараду з
керівниками комунальних підприємств та старостами, на якій
прийняли рішення про загальноміську толоку 16 квітня. Планують не білити дерева і бордюри: мовляв, ця радянська звичка
потребує надто багато часу та робочих ресурсів.
Насамперед нововолинці збираються навести лад у місцях
стихійних сміттєзвалищ, на кладовищах, а також оновити дитячі
майданчики. «Хиткі споруди треба відремонтувати, а непридатні
– демонтувати», – повідомив Карпус.
Також комунальники проведуть планову обрізку дерев. У парках та скверах міста з’являться молоді саджанці. Мер зазначив,
що посадять два дерева на місці одного зрізаного. n

1

ЗРІЗАННЯ АВАРІЙНИХ ДЕРЕВ.
ДРОБЛЕННЯ ГІЛОК.
Тел. 0673323892.

ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ
Київська ландшафтна
компанія запрошує на
постійну роботу
відповідальних працівників
ДЛЯ РОБОТИ САДІВНИКОМ.
Житлом забезпечуємо.
Вимоги до кандидатів:
чоловіки віком 20-30
років, бажано
досвід роботи від 1
року.

Тел. 096 473 62 70.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108
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n Перша ліга

n Оле, оле, оле, оле!

«Волинь»
знову на нулях,
а «Верес» — вже
на першому місці!

І Антуан нам забивав,
і Серікжан не промахнувся
Приголомшливе декольте Злати Огнєвіч не врятувало збірну
України від занурення по самісінькі вуха в добірну ганьбу
ідбір до ЧС-2022. Європа.
Група D. 3-й тур. Україна —
Казахстан — 1:1 (1:0 — Роман Яремчук, 20 хв.; 1:1 — Серікжан
Мужиков, 59 хв.).
31 березня. Київ. Стадіон НСК
«Олімпійський». Головний суддя Матей Юг (Словенія).
Героїчні 1:1 у поєдинку з чемпіонами світу — французами — футбольна Україна сприйняла із неабияким захватом. 1:1 в матчі із непоступливими фінами нам здалися
великою прикрою випадковістю.
А ось 1:1 із казахами цілком однозначні — це грандіозний прокол
і велика ганьба. Бо гол на виїзді від
Антуана Грізманна зрозуміти таки
можна (або й списати на непомічений суддями офсайд). А ось пропускати вдома чистий-чистісінький від
«зірки світового футболу» Серікжана
Мужикова — то таки трохи занадто.
Цей результат точно не спишеш
на фатальну помилку одного гравця. До того ж він спонукає запитати
у самих себе: а що ми робитимемо
на тому ЧС-2022, якщо якимось дивом таки потрапимо туди?
В іншому поєдинку нашої групи
збірна Франції на виїзді мінімально
обіграла збірну Боснії і Герцеговини — у другому таймі забив Антуан Грізманн. Таким чином підопічні
Дідьє Дешама випереджають команду Андрія Шевченка вже на чотири очки.
Цікаво, що після матчу із казахами Україна обговорювала не лише
провальний результат, а й декольте
виконавиці нашого національного
Гімну Злати Огнєвіч — розріз на сукні співачки сягав мало не до пупа,
оголюючи справді значну частину грудей. Багатьом сподобалося (особливо чоловікам — бо то ж
таки не на DZIDZIO з його кудлатою
бородою дивитися!), проте дехто
таки трохи буркотів — мовляв, можна було б взагалі «забацати» «Ще
не вмерла…» у стрінгах та віночку…

В

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ШЕВЧЕНКО,
головний тренер
Національної збірної
України:
«Я знаю, в якому напрямку
треба рухатися. За цей негативний результат, а саме — два
очки у двох домашніх поєдинках,
я беру відповідальність на себе».

М
1
2
3
4
5

Турнірна таблиця групи D:
Збірна
І В Н П М
Франція
3 2 1 0 4–1
Україна
3 0 3 0 3–3
Фінляндія
2 0 2 0 3–3
Боснія
і 2 0 1 1 2–3
Герцеговина
Казахстан
2 0 1 1 1–3

О
7
3
2
1
1

Матчі відбору на ЧС-2022 тепер
відновляться (і завершаться) вже
восени. Наводимо розклад поєдинків за участю збірної України:
1 вересня: Казахстан — Україна;
4 вересня: Україна — Франція;
9 жовтня: Фінляндія — Україна;
12 жовтня: Україна — Боснія
і Герцеговина;

Фото reuters.com.

Фото із сайту tabloid.pravda.com.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Причому рівняни мають ще два матчі
в запасі у порівнянні з найближчими
переслідувачами
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга.
19-й тур. «Волинь» (Луцьк) — ФК «Миколаїв» (Миколаїв) — 0:0.
31 березня. Луцьк. Стадіон «Авангард». 1000 глядачів. Головний суддя Олександр Шандор (Львів).
20-й тур. «Агробізнес» (Волочиськ) — «Волинь» (Луцьк) — 0:0.
5 квітня. Волочиськ. Стадіон «Юність». Без глядачів. Головний суддя Олександр Дердо (Чорноморськ).
«Волинь» двічі зіграла у безгольові нічиї з безпосередніми сусідами по турнірній таблиці. Лучани
продовжують посідати п’яте місце, проте відставання від лідерів потроху росте. У 18-ти вже зіграних
поєдинках підопічні Василя Сачка здобули лише
9 перемог — дещо скромно, як на команду з амбіціями повернення в УПЛ.
Позавтрому, 10 квітня, «Волинь» прийматиме
на «Авангарді» безпросвітного аутсайдера першості — херсонський «Кристал». Це той випадок, коли
треба три очки брати, і ні в кого дозволу не питати.
Інакше годі й згадувати вже про оту путівку в УПЛ.
Початок зустрічі о 17.00.
Тим часом значно потужніший вигляд після зи-

Ч

18-ти вже зіграних поєдинках
« Упідопічні
Василя Сачка здобули
Сукня української співачки у порівнянні із грою «тризубих» того вечора
справді була поза конкуренцією...

із казахами
« 1:1
цілком однозначні —
це грандіозний прокол
і велика ганьба.

»

16 листопада: Боснія і Герцеговина — Україна.
Тим часом після перерви
на матчі Національної збірної ми
стали свідками доволі яскравого
туру в УПЛ. Так, перші два поєдинки завершилися зі справді хокейними результатами. СК «Дніпро-1»
обіграв ФК «Львів» — 5:1 (вдруге
поспіль дубль на свій рахунок записав хорват Маріо Чуже). А ФК
«Маріуполь» «перестріляв» «Інгулець» — 4:3 (у складі переможців
трьома голами відзначився Артем
Бондаренко (двічі забив із пенальті) — це перший хет-трик чемпіонату).

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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14

Також переможний дубль
у складі «Зорі» продемонстрував
Артем Громов. А у складі «Шахтаря» — Жуніор Мораес (другий гол
українського козака з бразильським корінням став для нього
сотим в УПЛ!).
«Динамо» ж на 90-й хвилині
вирвало надважливу вольову перемогу в ФК «Олександрія» — гол
Жерсона Родрігеса дав змогу підопічним Мірчі Луческу зберегти
семиочкову перевагу над «Шахтарем» у турнірній таблиці, а 75-річного румунського фахівця визнали тренером туру.
Р е з у л ьт а т и 2 0 - г о т у р у
в УПЛ: СК «Дніпро-1» — ФК
«Львів» — 5:1; ФК «Маріуполь» — «Інгулець» — 4:3; «Рух» —
«Зоря» — 0:2; «Десна» — «Олімпік» — 2:0; «Минай» — «Колос» —
0:0; «Ворскла» — «Шахтар» — 0:2;
ФК «Олександрія» — «Динамо» —
1:2.

Турнірна таблиця Української прем’єр-ліги:
Команда
І
В
Н П
«Динамо» (Київ)
20 15 4 1
«Шахтар» (Донецьк)
20 12 6 2
«Зоря» (Луганськ)
19 10 5 4
«Десна» (Чернігів)
20 9
6 5
«Ворскла» (Полтава)
20 8
7 5
«Колос» (с. Ковалівка)
20 7
9 4
ФК «Олександрія» (Олександрія)
20 7
5 8
СК «Дніпро-1» (Дніпро)
20 7
4 9
ФК «Маріуполь» (Маріуполь)
20 5
6 9
«Інгулець» (смт Петрове)
20 3
10 7
«Олімпік» (Донецьк)
19 5
2 12
«Минай» (с. Минай)
19 3
6 10
ФК «Львів» (Львів)
18 4
3 11
«Рух» (Львів)
19 2
7 10

М
43-14
44-15
33-14
29-20
27-17
26-19
27-24
30-31
21-31
20-31
22-35
12-33
15-44
15-36

О
49
42
35
33
31
30
26
25
21
19
17
15
15
13

У списку бомбардирів лідирують Віктор Циганков («Динамо») – 10 голів (4 – з
пенальті), Шахаб Захедітабар («Олімпік» / «Зоря») – 9 (2), Владислав Кулач
(«Ворскла») – 9 (3).

лише 9 перемог — дещо скромно,
як на команду з амбіціями
повернення в УПЛ.

»

мової перерви має рівненський «Верес». У двох останніх турах підопічні Юрія Вірта спочатку розтрощили на друзки у Львові на той момент лідера першості одеський «Чорноморець», після чого здолали
на виїзді й кременчуцький «Кремінь» (пропустивши
першими — відповіли двома!).
10 квітня «Верес» приймає у Млинові «ВПКАгро». Початок зустрічі о 14.00.
Результати 19-го туру: «Альянс» — «Агробізнес» — 1:1; «Верес» — «Чорноморець» — 4:0; «Гірник-Спорт» — «ВПК-Агро» — 1:2; «Авангард» —
«Нива» — 3:1; «Волинь» — «Миколаїв» — 0:0;
«Прикарпаття» — «Полісся» — 1:1; «Оболонь» —
«Кремінь» — 3:0; «Металіст 1925» — «Кристал» — 1:0.
Результати 20-го туру: «Полісся» — «Металіст 1925» — 0:0; «Агробізнес» — «Волинь» — 0:0;
«Кремінь» — «Верес» — 1:2; «Миколаїв» — «Авангард» — 0:0; «Кристал» — «Альянс» — 0:0; «ВПКАгро» — «Оболонь» — 1:0; «Чорноморець» — «Прикарпаття» — 3:0; матч «Нива» — «Гірник-Спорт»
не відбувся.

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Турнірна таблиця Першої ліги:
Команда
I
В Н П М
«Верес»
18 13 3 2 31-9
«Чорноморець»
20 12 5 3 31-16
«Металіст 1925»
20 11 5 4 18-14
«Агробізнес»
19 11 3 5 35-17
«Волинь»
18 9
5 4 24-13
«Миколаїв»
19 8
6 5 28-13
«Оболонь»
19 9
3 7 30-17
«Гірник-Спорт»
19 8
4 7 28-26
«Альянс»
19 8
4 7 23-18
«ВПК-Агро»
19 7
2 10 19-34
«Полісся»
18 5
7 6 17-18
«Кремінь»
19 5
4 10 17-29
«Нива»
19 4
6 9 19-34
«Прикарпаття»
18 3
5 10 12-27
«Авангард»
18 3
3 12 14-33
«Кристал»
20 1
3 16 13-41

О
42
41
38
36
32
30
30
28
28
23
22
19
18
14
12
6

У гонці бомбардирів лідирують Юрій Батюшин («Гірник-Спорт») – 9 голів (5 – з пенальті), Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 9 (7).
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Фото із сайту verge.zp.ua.

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

НЕРУХОМІСТЬ

l Продам в ідеальному стані новий

l Продається дерев’яна хата (5 х 12) під

тракторний одновісний причіп. Тел. 095 20
25 319.
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 Куплю транспортер до картоплесортувалки (можна некомплект) та інші запчастини.
Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон Дір»,
зернозбиральні комбайни, дискові борони,
роторні косарки, обприскувачі (навісні та
причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.
l Продам новий одновісний тракторний
причіп в ідеальному стані. Тел. 095 20 25 319.
l Продається трактор Т-40 АМ у доброму
робочому стані (з ходозменшувачем, велика кабіна). Можлива доставка. Тел.: 066 47 09
124, 097 12 77 234.
l Продається трактор Т-25 у доброму стані
(двигун, коробка працюють чудово, широка
гума). Тел.: 066 47 09 124, 097 12 77 234.
l 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.

перевезення. Тел. 098 91 86 208.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли
(під розбір). Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02
527.
l Продається у с. Перемиль Луцького району 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 4-кімнатна квартира в смт
Рокині (78 кв. м, індивідуальне опалення,
гаряча вода, підлога з підігрівом, балкон
(22 п/м), третій поверх 4-поверхового будинку). Поряд – магазини, дитсадок, школа,
парк. А також земельна ділянка під забудову.
Тел.: 050 37 88 524, (0332)70-94-24.
l Продається квартира (31,6 кв. м) в 1-поверховому будинку. Пічне опалення, світло,
вода, є господарські споруди. Поряд – зупинка. Заасфальтована дорога (м. Ківерці). Тел.:
095 24 09 578, 095 46 96 404.
l Терміново продається у с. Мерва Луцького району будинок (81 кв. м, 3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 3-фазна лінія). Є льох,
5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна
130 000 грн. Можливий торг. Тел. 096 35 79
670.
l У с. 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.
l Продається приватизована дачна ділянка в садівництві «Промінь» Луцького району.
Є 6 соток землі, дерев’яний будинок, світло,
водопровід, огорожа. Тел. 096 96 09 520.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль ЗАЗ-1102 «Таврія», 1995 р. в., бежевого кольору, на ходу.
Тел. 050 67 10 591.
l Куплю автомобіль «Москвич» або ЗАЗ,
ЛуАЗ, ВАЗ. Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Куплю фрезу болотну (можна запчастинами). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.

l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», прес-підбирач «Джон Дір-32»,
новий 5-рядний культиватор міжрядного обробітку. Все у дуже доброму стані. Тел. 097
56 55 380.

РІЗНЕ
l Продається кінний віз у доброму стані.
Тел. 098 91 86 208.

l Продаються дешево 15 нових пластикових двометрових плінтусів до підлоги
(м. Луцьк). Тел. 095 90 05 624.
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 цеглу білу та червону (нову та
б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет, пісок, щебінь, відсів, керамзит, глину, чорнозем. Доставка. Послуги
мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем
ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
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 пиломатеріали: дошки (обрізні
та необрізні), балки, крокви, рейки монтажні.
Доставлю. Тел.: 097 64 92 371, 099 18 13 332.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат
(на м’ясо, молодняк на відгодівлю). Тел.:
068 89 52 525, 098 45 81 533, 066 78 45 804.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят.
Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
l Куплю ВРХ (корів, биків), коней, лошат,
молодняк. Тел.: 050 19 32 639, 098 58 76
653, 093 44 66 539.
l Продам у Луцьку якісну насіннєву картоплю (від 100 кг, сорти Беллароса, Ред леді,
Вінетта, Арізона). Тел. 050 95 90 654.
l Продам соняшникову смажену макуху.
Ціна 6 грн/кг. Доставка по області. Тел. 096 44
13 490.

ПОСЛУГИ
l Перекриваю дахи, мурую стіни з блоків,
цегли, роблю монтаж та підшив водостоків,
утеплення фасадів, виконую бетонні та сантехнічні роботи. Тел. 098 39 05 559.
l Пробурюю свердловини. Виготовляю,
встановлюю, ремонтую глибинні насоси,
мінібашти. А також продам тепличну плівку
(шир. – 6-8-12 м, польське виробництво), бочки пластмасові (100-200-1000 л «єврокуби»).
Тел. 050 67 09 075.
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 свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти (серія ВС
№ 201039093148), видане на ім’я Мацюк
Оксана Ярославівна, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника бойових
дій (№ 256258), видане 4 травня 2015 р. на ім’я
Луцюк Віталій Вікторович, вважати недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
12 квітня минає 5 років, як пішов за обрії земного життя дорогий наш братик,
чоловік, тато, дідусь
Євген Павлович
НИКОНЬЧУК,
який проживав у селі Великий Омеляник Луцького району. Швидко пролетіли роки, та пам’ять про тебе, як
жива рана, не згасає.
Народився Женя 1947 року в селі
Радомишль Луцького району. Тут пройшло його босоноге дитинство, юність,
закінчив школу. Три роки служив матросом
Балтійського флоту. Нелегку, але чесну дорогу простелила йому доля. Після демобілізації
багато подорожував, працював у Краснодарському і Приморському краї, у Сибіру. 1980
року повернувся на Волинь, успішно закінчив
Івано-Франківський технікум фізичної культури, п’ятнадцять літ пропрацював спортивним

тренером Луцького профтехучилища
№ 6. Дуже багато читав і писав вірші,
прозу. Друкувався в районній і обласній газетах. Збірка його оповідань «Дракон» вийшла в 2001 році,
роман «Де не літали лелеки» —
2008-го. Вірші і третя книга (не закінчена) залишились у рукописах.
Ти любив життя, сім’ю, родину,
друзів, був працьовитою, справедливою, чесною, талановитою людиною.
Хай Господь оберігає тебе в Царстві Небеснім, а пам’ять про тебе назавжди залишиться в наших серцях. Хто знав дорогу нам
людину, пом’яніть хорошим словом і щирою
молитвою.
Спочивай з миром.
З глибоким сумом
дружина, діти, внуки, сестри
та вся родина.

Колектив Волинської
д е р ж а в ної обласної
універсальної
наукової
бібліотеки імені Олени
Пчілки висловлює глибоке співчуття бібліотекареві Марцинюк Галині
Федорівні та її родині з
приводу смерті
сина
Сергія
Олексійовича
СУЛИМИ,
учасника бойових дій на Сході.

Що віщують зорі
Гороскоп на 12–18 квітня
ОВЕН. Складний, однак вирішальний час для вашої кар’єри та стосунків
з начальством. Гарно продемонструйте свій професійний рівень. Перемоги, здобуті на цьому тижні, ще довго
будуть приносити плоди. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Спробуйте трохи змінити свій стиль спілкування. Для того,
щоб бути прекрасним співрозмовником, набагато важливіше вміти слухати. Зараз не час для реалізації нових
ідей. Сприятливий день — середа,
несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Вас очікує успіх у
роботі й в особистому житті. Ви зможете стати лідером дуже вдалих і прибуткових проєктів. Терпіння й праця
подарують вам здійснення найзаповітніших бажань. Сприятливий день
— понеділок, несприятливий — середа.
РАК. Не час для широкої демонстрації своїх амбіцій. Постарайтеся
уникати перенавантаження на роботі,
а у вихідні зведіть до мінімуму контакти, бо вони можуть виявитися занадто стомлюючі. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Вдалий час для дій, що вимагають відповідальності й уваги,
зосередженості й дисципліни. Варто ставити перед собою реалістичні
завдання, не намагайтеся зробити все
й відразу. Будьте уважні, не вирішуйте
всі проблеми самостійно. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Потрібно вміти дипломатично і вчасно промовчати. Вас чекає
творче натхнення в усьому. А у вихідні
поступки в дрібницях збережуть мир і
благополуччя у вашій родині. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Настав час для самореалізації й розкриття творчого потенціалу. Шукайте новий підхід до старих
проблем, нову роботу. Безжалісно
розставайтеся з усім застарілим.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — субота.
СКОРПІОН. Вдалий період для
генерування й втілення ваших ідей у
реальність. Ділова зустріч може виявитися досить корисною й прибутковою. Зараз добре будувати плани на
найближче майбутнє, усі вони здійсняться. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Мінімальні зусилля
будуть давати максимум результату.
Остерігайтеся бажати комусь зла,
нехай і цілком заслужено. У вихідні будь–яка ваша справа зажадає
азарту. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Настає час змін, одержите цікаві пропозиції по роботі, тільки не варто поспішати з прийняттям
рішень. У спілкуванні стежте за своїми
емоціями, почувши критику, не поспішайте ображатися. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий —
вівторок.
ВОДОЛІЙ. Може початися стрімкий зліт активності та приплив життєвих сил. Справи на роботі підуть
досить успішно, особливо в питаннях
кар’єри, можливо ви одержите втішну
й вигідну пропозицію. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий —
понеділок.
РИБИ. Вас можуть полонити реформаторські ідеї, їхня логічність та
незвичність можуть закрутити голову
кожному. Зафіксуйте їх, потім згодяться. Незважаючи на робочу суєту,
обов’язково влаштуйте собі невеликий
перепочинок. Сприятливий день —
середа, несприятливий — п’ятниця.

У номері також:

ІСТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

 Поради психолога:
як правильно говорити
з дітьми про секс
 Історія до сліз:
«Коли помирає другий
із закоханої пари, тоді…»

Фото з інстаграм-сторінки «Зірковий шлях».
Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk.

символ
Тарас
Цимбалюк
про
кохання
свого
життя
с. 3, 25

Фото із сайу jewellery.kochut.or.

с. 16—17

 «Кількість шлюбів
у чоловіків можна
прочитати по волоссю…»

с. 19-21

l Секс-

l ЗІРКА 7 березня українська теле- і радіоведуча,

актриса народила сина. Вона довго чекала щастя
материнства, і вже настільки втратила віру, що й
перестала про це думати. І ось навіть без сучасних
репродуктивних технологій сталося диво!

Cуперові
рецепти
пасок
і страв
на Великдень

«Коли я пропонував
їй зустрітися, мене
трясло, як під час
першого знімального
дня в кіно»

До і після пологів: жіночого щастя телезірка чекала півтора десятиліття.

Василіса Фролова
вперше стала мамою
у 43 роки: «Наші стосунки
розпочалися з моєї
вагітності»

За 31 рік народила…
22 дитини!

№4 Ціна договірна

Місячник уже
в продажу – всього

Вийшла заміж
за 18 годин до смерті

6 гривень!

с. 32

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Дзвонив учора на гарячу лінію…
— Ну і як?
— Обпікся!
:)):)):))
— Тату, а чому будинок Верховної Ради круглий?
— А де ти бачив квадратний цирк?
:)):)):))
— Куме, то чим закінчилася ваша сварка з дружиною?
— Приповзла до мене на колінах…
— Справді?! І що сказала?
— «Вилазь, іроде, з–під ліжка, я вже пересердилася»…
:)):)):))
Колись було дві зарази, від яких не можна відірватися: сємки й телевізор. А тепер ще якась холєра інтернет
придумала!..
:)):)):))
— Тату, а хто такий справжній чоловік?
— Ну… це сильна людина, яка любить, піклується,
оберігає свою сім’ю…
— О! То я теж буду справжнім чоловіком! Як мама!
:)):)):))
— Не треба так багато по стільниковому розмовляти!
Британські вчені стверджують, що його випромінювань
навіть таргани не витримують!
— Брешуть. Ти ось теж цілими днями по стільниковому
балакаєш, а тарганів у твоїй голові тільки більше стає…

Програма телепередач на 12 — 18 квітня
ПОНЕДІЛОК, 12 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Т/с «Віра»
11:05 Солодка дача 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:25 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Гордість»
17:25, 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 18:55 Д/ц Суперчуття
21:35 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

1+1
05:50 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30
ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15
«Одруження наосліп»
15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:45, 21:55 Т/с «Свати»
23:05 Т/с «Кухня»

14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Х/ф «ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
ЗМІНЮЄ
ПРОФЕСІЮ»

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Служба розшуку дітей
05:15 Громадянська оборона
06:00, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:10 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:15, 13:15 Т/с «Смертельна
зброя»
13:25, 16:15 Х/ф «ЛОГАН:
РОСОМАХА»
16:45 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
РОСОМАХА»
20:05, 21:35 Т/с «Пес-6»
22:50 Свобода слова

ВІВТОРОК, 13 КВІТНЯ

14:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15:50 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
19:15 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Т/с «Ментівські війни.
Харків-3»
09:35 Х/ф «КОМАНДА А»
11:50 Х/ф «СПІВУЧАСНИК»
14:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:10 «Гроші»
23:25 «Дубинізми»

ФУТБОЛ-1

06:00 Фіорентина - Аталанта.
Чемпіонат Італії 07:45, 20:10
06:00, 07:30 Kids’ Time
Журнал Ліги Європи 08:15
06:05 М/с «Том і Джеррі»
Олімпік - Колос. Чемпіонат
07:35 Орел і Решка
України 10:00 «Великий
08:30 Т/с «Надприродне»
футбол» 11:45, 22:20 Топ-матч
11:20 Х/ф «НЕ ГАЛЬМУЙ»
12:00 Рух - Минай. Чемпіонат
13:10 Х/ф «ОБДУРИТИ ВСІХ» України 13:50 Арсенал 15:10 Х/ф «ТАКСІ 5»
Монако. 1/8 фіналу (2014
ІНТЕР
17:10 Х/ф «ТАКСІ 4»
/15). Ліга чемпіонів УЄФА
05.00, 04.55 «Телемагазин»
19:00 Від пацанки до панянки 15:40, 22:30 Футбол NEWS
05.30, 22.05 «Слідство вели...
16+
16:00 Журнал Ліги Європи.
з Леонідом Каневським»
21:20 Х/ф «ХВИЛЯ»
Прем’єра 16:30 Інтер 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
23:50 Х/ф «ЗЕМЛЕТРУС»
Кальярі. Чемпіонат Італії 18:20
17.40 Новини 07.10, 08.10,
Маріуполь - Шахтар. Чемпіонат
09.20 «Ранок з Інтером» 10.10,
МЕГА
України 20:40 Україна 18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
06.00 Бандитська Одеса
Албанія. Відбір до ЄВРО- 2022 з
«Стосується кожного» 12.25
08.40, 02.35 Правда життя
футзалу 22:50 Чемпіонат Італії.
Х/ф «АС ІЗ АСІВ» 14.30 Х/ф
10.00, 01.25 Речовий доказ
Огляд туру 23:45 Ворскла «ЯК УКРАСТИ ДІАМАНТ»
11.10 Скептик
Львів. Чемпіонат України
16.10 «Чекай на мене. Україна»
12.10 Ілюзії сучасності
20.00 «Подробиці» 21.00
13.10, 17.55 Дика природа
ТЕТ
«Речдок. Випереджаючи
Чилі
час» 23.50 Т/с «За справу
06.00 ТЕТ Мультиранок
14.05 Світ дикої природи
береться Шекспір 2» 01.30 Т/с
08.15, 10.15, 20.15 Одного
15.05, 19.50 Фантастичні
«Гречанка»
разу під Полтавою
історії
08.45 Одного разу в Одесі
16.05,
21.45
НАСА:
УКРАЇНА
09.15 Танька і Володька
нез’ясоване
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09.45, 10.45, 19.15, 23.00
17.00, 20.50 Він і вона. Бій
Україною
за життя
Країна У
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
18.50 Ремесла за
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
23:00 Сьогодні
призначенням
12.15, 16.15 4 весілля
09:00 Зірковий шлях
22.35 Невідома Африка
14.15 Панянка-селянка
10:40 Місія: краса
23.30 Бойові машини
17.15 СуперЖінка 2
11:45 Реальна містика
00.30 Апокаліпсис: Сталін
21.15 Х/ф «КЛОНИ» (16+)
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
03.20 Брама часу
05.30 Містична Україна
лікар 3»
НТН
17:10 Т/с «Виклик 2»
05.00
«Top
Shop»
06.00 Х/ф
К-1
20:10 Ток-шоу «Говорить
«ПАПУГА, ЩО ГОВОРИТЬ
Україна»
06:30 «TOP SHOP»
НА ІДИШ» 07.45, 16.50
21:00, 23:10 Т/с «Без тебе»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
«Випадковий свідок» 08.40
23:30 Т/с «Чужа»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
Х/ф «ХОЛОДНЕ ЛІТО 53-го»
09:20 «Орел і Решка. Шалені
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
СТБ
вихідні»
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
10:15 Х/ф «КОХАННЯ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
ТРАПЛЯЄТЬСЯ»
07:10 Т/с «Комісар Рекс»
14.40 Х/ф «ПРОЕКТ А-2»
12:10 Х/ф «ОБЕРЕЖНО!
10:50 «Слідство ведуть
18.20 «Свідок. Агенти» 22.55
ДВЕРІ
екстрасенси» 16+
Х/ф «ДНІПРОВСЬКИЙ РУБІЖ»
ЗАЧИНЯЮТЬСЯ»
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»

НОВИЙ КАНАЛ

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30 Т/с
«Віра» 11:05 Солодка дача
11:30 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30
Т/с «Гордість» 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/ц
«Суперчуття. Особливий загін»
19:55 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Спорт. Аспект 22:00
Д/п «Король-Слон» 23:00
Наші гроші

1+1
05:05, 15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
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»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:45, 21:55 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.25 Х/ф «МОЄ
БЛИСКУЧЕ РОЗЛУЧЕННЯ»
14.10, 15.05, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.40
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджаючи
час» 23.50 Т/с «За справу
береться Шекспір 3» 01.30
Т/с «Гречанка» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 3»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Без тебе»
23:20 Т/с «Наша лікар»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:40 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»

ICTV
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 Т/с «Смертельна
зброя»
11:55, 13:15 Т/с «Пес»
13:45, 16:15, 22:40 Т/с
«Розтин покаже»
16:50 Х/ф «РЕПРОДУКЦІЯ»
20:15 Громадянська оборона
21:25 Т/с «Пес-6»

10:50, 23:00 Т/с «Грань»
14:00 «Орел і Решка.
Морський
сезон»
15:45 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
19:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Т/с «Рекс»
08:05 Х/ф «МАКС ПЕЙН»
10:00 Х/ф «ВТЕЧА»
12:15 «Загублений
світ»
18:00 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с «Опер за
викликом-5»
22:30 Т/с «Кістки-12»

ФУТБОЛ-1

НОВИЙ КАНАЛ

06:00 Рух - Минай. Чемпіонат
06:00, 07:30 Kids’ Time
України 07:45, 16:00, 20:00
06:05 М/с «Том і Джеррі»
Журнал Ліги Європи 08:15
07:35 Орел і Решка
Україна - Албанія. Відбір до
08:30 Т/с «Надприродне»
ЄВРО- 2022 з футзалу 10:00,
11:20 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСЬКЕ 15:40, 21:00, 22:45 Футбол
ТАКСІ»
NEWS 10:20 Ворскла - Львів.
13:10 Кохання на виживання
Чемпіонат України 12:10
16+
«Великий футбол» 13:50
15:10 Хто зверху? 12+
ПСЖ - Баварія (2000 /01).
19:00 Де логіка? 12+
Ліга чемпіонів УЄФА 16:30
20:00 Improv Live Show 12+
Фіорентина - Аталанта.
21:00 Х/ф «ТУНЕЛЬ.
Чемпіонат Італії 18:15 Десна
НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
- Олександрія. Чемпіонат
ЖИТТЯ»
України 20:30, 21:10, 23:55
23:00 Х/ф «2:22»
«Ніч Ліги чемпіонів» 21:55 LIVE.
ПСЖ - Баварія. 1/4 фіналу. Ліга
МЕГА
чемпіонів УЄФА
06.00, 05.40 Містична Україна
ТЕТ
07.00 Бандитський Київ
09.20, 02.35 Правда життя
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.40, 01.25 Речовий доказ
08.15, 10.15, 20.15 Одного
11.50 Скептик
разу під Полтавою
12.50 Ілюзії сучасності
08.45 Одного разу
13.50 Левиний рик
в Одесі
14.20 Світ дикої природи
09.15 Танька і Володька
14.50, 18.55 Ремесла за
09.45, 10.45, 19.15, 23.25
призначенням
Країна У
15.20, 19.55 Фантастичні
11.15, 18.15 Т/с «Прибулець»
історії
12.15, 16.15 4 весілля
16.15, 21.45 НАСА:
14.15 Панянка-селянка
нез’ясоване
17.15 СуперЖінка 2
17.05, 20.50 Він і вона. Бій
21.15 Х/ф «ЗМІНЮЮЧИ
за життя
РЕАЛЬНІСТЬ» (16+)
18.00 Дика природа Чилі

22.35 Невідома Африка
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Апокаліпсис: Сталін
03.30 Україна: забута історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:10 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00, 10.45,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«МАЧУХА» 12.50 «Свідок.
Агенти» 14.45 «Легенди
карного розшуку» 17.50
«Будьте здоровi» 18.30
«Акцент» 23.00 Х/ф «ВЕРСІЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»

СЕРЕДА, 14 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Х/ф «ПРОРОК
ІЄРЕМІЯ. ВИКРИВАЧ ЦАРІВ»
11:05 Солодка дача. Чізкейк
11:30 Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Наші гроші 18:55 Д/п
«Король-Слон» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:55 Спорт. Аспект
22:00 Д/ц «Епоха великих котів»
23:00 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

1+1
05:35, 09:25 «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»
10:20 «Життя відомих людей
2021»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Кухня»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.25 Х/ф «БАТЬКИ
ДРУЖИНИ» 14.10, 15.05,
15.50 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00, 03.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час» 23.50 Т/с «За справу
береться Шекспір 3» 01.30 Т/с
«Гречанка» 04.55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 3»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Без тебе»
23:20 Т/с «Вірю. Люблю.
Сподіваюся»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
ШУРИКА»

ICTV
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 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15 Т/с «Пес»
13:25, 16:15, 22:40 Т/с «Розтин
покаже»
16:45 Х/ф «ЕКСПАТ»
20:15 Секретний фронт
21:25 Т/с «Пес-6»

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»
11:10 Х/ф «ТУНЕЛЬ.
НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
ЖИТТЯ»

13:10 Кохання на виживання 16+
15:10 Хто зверху? 12+
19:00, 20:00 Вар’яти 12+
21:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
УРАГАНОМ»
23:00 Х/ф «БОЇ БЕЗ ПРАВИЛ»

МЕГА
06.00, 05.15 Містична Україна
07.30 Бандитська Одеса
09.35, 02.35 Правда життя
10.35, 01.25 Речовий доказ
11.45 Скептик
12.45 Ілюзії сучасності
13.45 Левиний рик
14.15, 18.55 Ремесла за
призначенням
15.15, 19.55 Фантастичні історії
16.10, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.05, 20.50 Він і вона. Бій за
життя
18.00 Таємниці акул
22.30 Невідома Африка
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Апокаліпсис: Сталін
03.35 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:50, 23:00 Т/с «Грань»
13:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»
15:45 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
19:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:35 Т/с «Рекс»
08:30 Х/ф «СПОГАД»
10:20 Т/с «Перевізник-2»
13:10 «Загублений світ»
18:00 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с «Опер
за викликом-5»
22:25 Т/с «Кістки-12»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Кальярі. Чемпіонат
Італії 07:45, 19:35 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 08:15
Маріуполь - Шахтар. Чемпіонат
України 10:00, 15:40, 22:45
Футбол NEWS 10:20 Десна Олександрія. Чемпіонат України
12:05 Боруссія (Д) - Ман Сіті
(2012 /13). Ліга чемпіонів УЄФА
13:50 ПСЖ - Баварія. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 16:00,
19:05 «Ніч Ліги чемпіонів» 17:15
Челсі - Порту. 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 20:00 Ворскла
- Львів. Чемпіонат України 21:45
LIVE. Боруссія (Д) - Ман Сіті.
1/4 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
23:55 Журнал Ліги Європи

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35
Країна 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 «ЛАРА КРОФТ:
РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ 2 КОЛИСКА ЖИТТЯ»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00, 10.45,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+) 07.50,
16.50 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ВЕРСІЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРІНА»
12.50 «Таємниці кримінального
світу» 14.35 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Вартість життя»
18.30 «Акцент» 22.55 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА»

ЧЕТВЕР, 15 КВІТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30 Х/ф «СВЯТА СІМ’Я»
11:30 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+ 18:55, 22:00 Д/ц «Епоха
великих котів» 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 21:55 Спорт.
Аспект 23:00 Схеми. Корупція
в деталях

1+1
05:00, 15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
05:30 «Життя відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей 2021»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі» 12.25 Х/ф
«КОХАННЯ З РИЗИКОМ
ДЛЯ ЖИТТЯ» 14.10,
15.05, 15.50 «Речдок» 16.30
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 03.40 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.50 Т/с
«За справу береться Шекспір

3» 01.30 Т/с «Гречанка» 04.55
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 3»
17:10 Т/с «Виклик 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:50 Т/с «Без тебе»
23:10 Слідами

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Як вийти заміж» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Папаньки»
23:00 Х/ф «ДІВЧАТА»

П’ЯТНИЦЯ, 16 КВІТНЯ
13:10 Кохання на виживання
16+
15:00, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ФАНТОМ»
22:40 Х/ф «ПІК ДАНТЕ»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

МЕГА

06:00 Челсі - Порту. 1/4
06.00, 05.30 Містична Україна фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
06.55 Бандитський Київ
07:45 Огляд вівторка. Ліга
09.25, 02.35 Правда життя
чемпіонів УЄФА 08:15 Десна
10.25, 01.25 Речовий доказ
- Олександрія. Чемпіонат
11.35 Скептик
України 10:00, 15:40, 21:00,
12.35 Ілюзії сучасності
22:45 Футбол NEWS 10:20
13.35 Левиний рик
ПСЖ - Баварія. 1/4 фіналу.
14.05 Ремесла за
Ліга чемпіонів УЄФА 12:05
призначенням
Маріуполь - Шахтар. Чемпіонат
15.05, 19.50 Фантастичні
України 13:50 Боруссія (Д) - Ман
історії
Сіті. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване
УЄФА 16:00, 19:05 «Ніч Ліги
17.00, 20.50 Він і вона. Бій
чемпіонів» 17:15 Ліверпуль за життя
Реал. 1/4 фіналу. Ліга чемпіонів
17.55, 22.35 Невідома Африка
УЄФА 19:35 Д/п «Визначальні
18.50 Світ дикої природи
моменти». 2 епізод 20:30, 21:10,
23.30 Друга світова війна:
23:55 «Шлях до Гданська» 21:55
свідчення війни
LIVE. МЮ - Гранада. 1/4 фіналу.
00.30 Адольф Гітлер. Шлях
Ліга Європи УЄФА
03.30 Місця сили

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Шалені
ICTV
вихідні»
06:30 Ранок у великому місті
10:40, 23:00 Т/с «Грань»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 13:50 «Орел і Решка. Морський
Факти
сезон»
09:15, 19:20 Надзвичайні
15:45 «Орел і Решка. Незвідана
новини
Європа»
10:10 Т/с «Смертельна зброя» 19:15 «Орел і Решка.
11:55, 13:15 Т/с «Пес»
Перезавантаження»
13:25, 16:15, 22:40 Т/с «Розтин 22:00 «Орел і Решка. Навколо
покаже»
світу»
17:00 Х/ф «ЗА ПОДИХ ВІД
ТЕБЕ»
2+2
20:15 Антизомбі
06:00 «Джедаі 2019»
21:25 Т/с «Пес-6»
06:15 Т/с «Рекс-2»
06:00, 07:30 Kids’ Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:35 Орел і Решка
08:30 Т/с «Надприродне»
11:10 Х/ф «2:22»

19:25 Т/с «Карпатський
рейнджер»
20:20 Т/с «Опер за викликом-5»
22:25 Т/с «Кістки-12»

08:05 Х/ф «ВТІКАЧІ»
10:00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
12:05 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15, 23.35
Країна 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 «ДВІЙНИК»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00, 10.40,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 12.50 «Вартість
життя» 14.40 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Правда життя»
18.30 «Акцент» 23.05 Х/ф
«У МОЇЙ СМЕРТІ ПРОШУ
ВИНУВАТИТИ КЛАВУ К.»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:15, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
13:45, 14:55, 16:00, 17:05 Т/с
«Свати»
18:20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал 2021»
22:15 «Ліпсінк батл. Фінал»

ІНТЕР
05.20 «Орел і решка. Дива
світу» 06.10 Д/п «Планета
Земля 2: Хроніки» 07.10 «Слово
Предстоятеля» 07.20 Х/ф
«ТРЕЗОР» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00
Х/ф «ЛАСКАВО ПРОСИМО,
АБО СТОРОННІМ ВХІД
ЗАБОРОНЕНИЙ» 12.30,
03.15 Х/ф «НА ВАС ЧЕКАЄ
ГРОМАДЯНКА НИКАНОРОВА»
14.05, 04.35 Х/ф «СУЄТА
СУЄТ» 15.45 Т/с «Слідчий
Горчакова» 20.00 «Подробиці»
20.30 «Місце зустрічі» 22.05
Т/с «Птаха у клітці» 01.40 Х/ф
«ДВОЄ ПІД ДОЩЕМ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
08:20 Т/с «День сонця»
12:10, 15:20 Т/с «Чужі діти»
17:00, 21:00 Т/с «Врятувати
маму»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Ти моя кохана»

СТБ
05:40 Х/ф «ДІВЧАТА»
07:25, 10:50 Х/ф
«ДІАМАНТОВА РУКА»
08:00 «Неймовірна правда про
зірок»
12:05 Т/с «Папаньки»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
22:40 «Звана вечеря» 12+

ICTV
05:25 Скарб нації
05:35 Еврика!
05:45, 12:45, 18:45 Факти
06:10 Секретний фронт
07:05 Громадянська оборона
08:00 Х/ф «ПРОКЛЯТТЯ
ФАРАОНА ТУТА»
11:15, 13:00 Х/ф «ГЕРАКЛ:
НАРОДЖЕННЯ
ЛЕГЕНДИ»
13:10 Т/с «Пес»
19:10 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-5:
ПЕРШИЙ КЛАС»
21:40 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-6:
ДНІ МИНУЛОГО
МАЙБУТНЬОГО»

1+1
06:00 «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»
15:50 «Мисливці за
нерухомістю»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Ліга сміху 2021»
22:30 «Ліпсінк батл»

ІНТЕР
05.25, 22.40 «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
«КОХАННЯ НА КІНЧИКАХ
ПАЛЬЦІВ» 14.35, 15.35,
00.25 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«У ПОЛОНІ СТИХІЇ» 02.10
«Чекай на мене. Україна» 03.20
Мультфільм 04.05 «Орел і
решка. Дива світу» 04.50
«Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Місія: краса
12:45, 15:30 Т/с «Кейс»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:00 Х/ф «БЛИЗНЮКИ»
08:05, 19:00, 22:45 «Холостяк»
12+
12:00 «Як вийти заміж» 16+
13:10, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»

ICTV
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+
11:25 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну-3»
13:15, 23:50 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
14:50, 16:15 Х/ф
«ПРОКЛЯТТЯ
ФАРАОНА ТУТА»
22:50 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
09:30 Т/с «Надприродне»
11:20 Від пацанки до панянки
16+
14:00 Вар’яти 12+
16:00 Де логіка? 12+
17:00 Х/ф «НА ГРЕБЕНІ
ХВИЛІ»
19:00 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
21:00 Х/ф «СМЕРЧ»
23:10 Х/ф «ЕВЕРЕСТ»

МЕГА
06.00, 05.40 Містична Україна
07.10 Бандитська Одеса
09.20, 02.35 Правда життя
10.20, 01.25 Речовий доказ
11.30 Скептик
12.30 Ілюзії сучасності
13.30 Левиний рик
14.00, 19.20 Ремесла за
призначенням
15.00, 17.50, 19.50 Фантастичні
історії
16.00, 21.45 НАСА: нез’ясоване
16.55, 20.50 Він і вона. Бій
за життя
18.50 Світ дикої природи
22.35 Невідома Африка
23.30 Друга світова війна:
свідчення війни
00.30 Адольф Гітлер. Шлях
03.35 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
10:35 Х/ф «ВІДЛУННЯ
ДАЛЕКИХ СВІТІВ»
12:10, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
17:40 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
19:10 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
ДЖУНГЛІ»
21:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2

21:45 Х/ф «СМОКІНГ»
23:40 Х/ф «МАКС ПЕЙН»

ФУТБОЛ-1
06:00 ПСЖ - Баварія. 1/4
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
07:45, 14:15, 22:50 Огляд
середи. Ліга чемпіонів УЄФА
08:15 Вільярреал - Динамо (З).
1/4 фіналу. Ліга Європи УЄФА
10:00, 15:40, 17:45, 22:30
Футбол NEWS 10:20, 13:25
«Шлях до Гданська» 11:35 МЮ Гранада. 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 14:05, 19:25 Топ-матч
14:45 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА. Прем’єра 16:00 Огляд
вівторка. Ліга чемпіонів УЄФА
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Львів - Олександрія.
Чемпіонат України 19:40
Ліверпуль - Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 21:30
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 22:00 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. Прем’єра 23:20
Рома - Аякс. 1/4 фіналу. Ліга
Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 20.15 Одного разу
під Полтавою
08.45 Одного разу в Одесі
09.15 Танька і Володька
09.45, 10.45, 19.15 Країна 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 «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»

НТН

06:00 «Джедаі 2019»
06:10 Т/с «Рекс-2»
08:00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-2»
10:00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ-3»
12:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»

05.00 «Top Shop» 06.00, 10.35,
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
07.50, 16.50 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«У МОЇЙ СМЕРТІ ПРОШУ
ВИНУВАТИТИ КЛАВУ К.» 12.50
«Правда життя» 14.35 «Легенди
карного розшуку» 18.20
«Таємниці світу» 21.30 «Мир чи
війна» 23.30 Х/ф «КИСНЕВИЙ
ГОЛОД»

13:40 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
16:20 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ВІДРОДЖЕННЯ»
18:50 Х/ф «РОЗЛОМ САНАНДРЕАС»
21:00 Х/ф «ЗЕМНЕ ЯДРО»
23:40 Improv Live Show 12+

ФУТБОЛ-1

НЕДІЛЯ, 18 КВІТНЯ

СУБОТА, 17 КВІТНЯ
06:00, 06:05 Енеїда 07:00,
08:00, 09:00, 21:00 Новини
07:10 Мультфільми 08:05,
09:35 #ВУКРАЇНІ 08:35 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 09:05 Відтінки
України 10:05 Д/ц «Епоха
великих котів» 12:00 Х/ф
«БЕРЕЗНЕВІ ІДИ» 13:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 14:30
Телепродаж 15:00 UA:Фольк.
Спогади 16:05 Концерт. Дмитро
та Назарій Яремчуки 17:30 Х/ф
«САМСОН І ДАЛІЛА» 21:25
Д/ц «Дикі тварини» 22:00 Х/ф
«БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:05 Енеїда 06:30
Мультфільми 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:35 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30 Х/ф «СВЯТА СІМ’Я»
11:10 Солодка дача 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Перша шпальта 18:55,
22:00 Д/ц «Епоха великих котів»
19:55 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Спорт. Аспект 23:00 Д/ц
«Боротьба за виживання»

20:50 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ:
ВІДРОДЖЕННЯ»
23:20 Х/ф «ФАНТОМ»

(З). 1/4 фіналу. Ліга Європи
УЄФА 07:45 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру 08:15
ПСЖ - Баварія. 1/4 фіналу. Ліга
чемпіонів УЄФА 10:00, 15:40,
МЕГА
22:30 Футбол NEWS 10:20
Рома - Аякс. 1/4 фіналу. Ліга
06.00 Випадковий свідок
07.50, 02.00 Містична Україна Європи УЄФА 12:05 Львів Олександрія. Чемпіонат України
08.40 Історія українських
земель
13:50 Ліверпуль - Реал. 1/4
10.05 Речовий доказ
фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
11.15, 00.00 Фантастичні історії 15:55 LIVE. Сампдорія - Верона.
12.15 Україна: забута історія
Чемпіонат Італії 17:55 Д/п
14.05 Бойовий відлік
«Визначальні моменти». 3
15.00, 21.00 Майбутнє с
епізод. Прем’єра 18:50, 20:55
Джеймсом Вудсом
Топ-матч 18:55 LIVE. Сассуоло
18.00 Невідома Африка
- Фіорентина. Чемпіонат Італії
20.00, 01.00 Ремесла за
21:10 Журнал. УЄФА ЄВРО
призначенням
2020 21:40 LIVE. Кальярі 03.00 Теорія Змови
Парма. Чемпіонат Італії 23:40
Огляд матчів. Ліга Європи УЄФА

К-1

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 Х/ф «ІЗ ДЖУНГЛІВ У
ДЖУНГЛІ»
12:15 Х/ф «ОСТІН ПАУЕРС:
МІЖНАРОДНА
ЛЮДИНА-ЗАГАДКА»
13:50 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
09:25 «Загублений світ»
12:10 Х/ф «КОМАНДА А»
14:25 Х/ф «АКТИ
НАСИЛЬСТВА»
НОВИЙ КАНАЛ
16:15 Х/ф «ПІДСТАВА»
05:30 Вар’яти 12+
18:00 Х/ф «САБОТАЖ»
08:15, 10:00 Kids’ Time
20:00 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА»
08:20 Х/ф «СТЮАРТ ЛІТТЛ»
22:00 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
10:05 Орел і Решка. Дива світу
ВІСЬ ЗЛА»
12:10 У кого більше? 12+
23:55 Х/ф «У ТИЛУ ВОРОГА:
14:10 Х/ф «ВОДІЙ ДЛЯ КОПА»
КОЛУМБІЯ»
16:00 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
УРАГАНОМ»
ФУТБОЛ-1
18:00 Х/ф «ДЕНЬ
06:00
Вільярреал - Динамо
НЕЗАЛЕЖНОСТІ»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.05 М/ф «Білал»
11.10 Х/ф «МАКС 2: ГЕРОЙ
БІЛОГО ДОМУ»
12.45 Х/ф «ДВІЙНИК»
15.05 Х/ф «КЛОНИ» (16+)
16.50 Х/ф «ЗМІНЮЮЧИ
РЕАЛЬНІСТЬ» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 20.30, 21.30, 22.30
Країна У
23.00 Ігри Приколів

НТН
05.00 «Top Shop» 06.15 Х/ф
«ЩЕ ДО ВІЙНИ» 08.55 Х/ф
«ТІНІ ЗНИКАЮТЬ ОПІВДНІ»
13.00 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 14.10 Х/ф
«УЛЬЗАНА» 16.00 Х/ф
«СУПЕРПОГРАБУВАННЯ В
МІЛАНІ» 18.05 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА» 21.30
Х/ф «ГАНМЕН» (16+) 23.40 Х/ф
«РОЗПЛАТА» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00, 06:00 Енеїда 07:00,
08:00, 08:55, 21:00 Новини
07:10 Мультфільми 08:20
Д/ц «Дикі тварини» 09:00
Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку
Сан-Дієго» 14:30 Телепродаж
15:00 Країна пісень 16:05
Х/ф «БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ»
18:10 Галапагос: Королівство
гігантських акул 19:20 Д/ц
«Епоха великих котів» 20:20
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 22:00
Х/ф «БЕРЕЗНЕВІ ІДИ»

17:00, 21:00 Т/с «Не говори
мені про кохання»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «День сонця»

07:45, 12:35, 23:20 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 г. 08:15
Ліверпуль - Реал. 1/4 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 10:00,
14:45, 16:20, 17:45, 20:15, 23:00
СТБ
Футбол NEWS 10:20 Журнал
05:30 «Невідома версія.
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:50
Операція И» 12+
Шахтар - Динамо. Чемпіонат
06:15 Х/ф «ОПЕРАЦІЯ «И»
України 13:00, 15:55, 16:30,
МЕГА
ТА ІНШІ ПРИГОДИ
18:55 «Тур ONLINE» 13:55 LIVE.
06.00 Випадковий свідок
ШУРИКА»
07.55, 02.00 Містична Україна Інгулець - Рух. Чемпіонат України
08:05 Х/ф «ІВАН
16:55 LIVE. Маріуполь - Олімпік.
08.45 Історія українських
ВАСИЛЬОВИЧ
Чемпіонат України 19:25 LIVE.
ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ» земель
Колос - Дніпро-1. Чемпіонат
10.30
Речовий
доказ
09:55 «МастерШеф
11.40, 00.00 Фантастичні історії України 21:20 «Великий футбол»
Професіонали» 12+
23:50 Аталанта - Ювентус.
12.35 Україна: забута історія
13:20 «Хата на тата» 12+
Чемпіонат Італії
14.15 Бойовий відлік
15:15 «СуперМама» 12+
15.10,
21.00
Майбутнє
с
19:00 «Слідство ведуть
ТЕТ
Джеймсом Вудсом
екстрасенси» 16+
18.10 Невідома Африка
06.00 ТЕТ Мультиранок
20:00 «Один за всіх» 16+
20.00, 01.00 Ремесла за
09.30 М/ф «Супергерой»
23:10 «Таємниці ДНК» 16+
призначенням
11.00 Х/ф «КРАВЧИНЯ:
1+1
03.00 Підроблена історія
ПОМСТА ОТ-КУТЮР»
ICTV
05:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
(16+)
05:05 Скарб нації
К-1
07:00 «Життя відомих людей»
13.20 Х/ф «ХОРОБРЕ СЕРЦЕ»
05:15 Еврика!
06:30 «TOP SHOP»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
16.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
05:25, 12:45, 18:45 Факти
08:00 М/с «Кротик і Панда»
09:00 «Лото-Забава»
РОЗКРАДАЧКА
05:50 Анти-зомбі
08:30 «Ух ти show»
09:45 «Світ навиворіт - 12.
ГРОБНИЦЬ 2 06:45 Секретний фронт
09:00
«Орел
і
Решка.
Шопінг»
Пакистан»
КОЛИСКА ЖИТТЯ»
07:40 Громадянська оборона
10:00 М/ф «Вартові джунглів»
10:55 «Світ навиворіт»
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
08:35 Х/ф «ЛЮДИ ІКС-5:
11:40 Х/ф «ВІДЛУННЯ
18:15 «Українські сенсації 2021»
під Полтавою
ПЕРШИЙ КЛАС»
ДАЛЕКИХ СВІТІВ»
19:30 «ТСН-Тиждень»
19.30, 20.30, 22.00 Країна У
11:00, 13:00 Х/ф «ЛЮДИ
13:10
«Орел
і
Решка.
Морський
21:00 «Голос країни 11»
23.00 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
ІКС-6: ДНІ МИНУЛОГО
сезон»
МАРШАЛ» (18+)
МАЙБУТНЬОГО»
ІНТЕР
13:40 Т/с «Пес»
2+2
06.00 Х/ф «ШУКАЧІ ПРИГОД» 15:50 Х/ф
НТН
06:00 «Шалені перегони 2018»
08.00 «Удачний проект» 09.00
06.20 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА»
«ТРАНСФОРМЕРИ-5:
07:00 «Джедаі 2019»
«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
07.50 «Слово Предстоятеля»
ОСТАННІЙ ЛИЦАР»
08:00 «Джедаі 2020»
12.00 «Інше життя» 12.50
07.55 «Будьте здоровi»
21:15 Х/ф «ЛЮДИ ІКС:
09:25 «Загублений світ»
«Речдок. Випереджаючи час»
ТЕМНИЙ ФЕНІКС»
08.40 «Випадковий свідок.
13:25 Т/с «Перевізник-2»
17.10 Т/с «Проект «Синя книга»
23:40
Х/ф
«РОСОМАХА»
Навколо світу» 09.50 Х/ф
2» 20.00 «Подробиці тижня»
16:20 Х/ф «ШИРОКО
«УЛЬЗАНА» 11.40 Х/ф
22.00 Х/ф «МІМІНО» 23.50
КРОКУЮЧИ»
НОВИЙ КАНАЛ
«ГАНМЕН» (16+) 13.50 Х/ф
Х/ф «ОСІННІЙ МАРАФОН»
18:00 Х/ф «ШИРОКО
«ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА» 15.40
05:30 Вар’яти 12+
01.40 «Речдок»
КРОКУЮЧИ-2:
Х/ф «ЗАСУДЖЕНИЙ» 17.25
07:20, 09:20 Kids’ Time
РОЗПЛАТА»
УКРАЇНА
07:25 Х/ф «ПРИГОДИ
Х/ф «У НЕБІ «НІЧНІ ВІДЬМИ»
19:50 Х/ф «ПТАШКА НА
ПАДДІНГТОНА 2»
19.00 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛІНІЄЮ
ДРОТІ»
05:50 Сьогодні
09:25 Х/ф «ПЛАН ГРИ»
ФРОНТУ» (12+) 22.15 Х/ф
22:00 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
06:50 Реальна містика
11:40 Х/ф «НЕКЕРОВАНИЙ»
«СЛІДИ АПОСТОЛІВ» (16+)
23:50 Х/ф «ЗАХИСНИК»
08:10 Т/с «Без тебе»

n Нові технології

СЕКРЕТНЕ ДОБРИВО
ДЛЯ ГОРОДНИКІВ
ТА ДАЧНИКІВ
Деревне вугілля допомагає
зв’язувати вуглець

Ц

n Знай наших!

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Микола Дейнека, окрім помологічного саду, має власний розсадник на 20 сотих.

«Мрію на одному дереві вирощувати
кілька сортів яблук і груш»
Микола Дейнека із села Якушів, що на Ратнівщині,
за зиму прищепив кілька тисяч саджанців
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

ін з дитинства захоплювався садівництвом, а професійно
став займатися цим недавно. Нині пан Микола плекає
різні сорти яблук, груш,
вишень, черешень, сливи,
абрикосів та персиків. Знає
про їх вирощування чимало
і своїм досвідом ділиться з
іншими.
— Клоновану вегетативну підщепу яблуні вирощую
сам, підщепи інших плодових культур закупляю у
відомих садоводів. Вони є
карликові, напівкарликові
та інші. Але я зупинився на
середньорослій, яка росте
до 3,5–4 метрів. Хоча при
бажанні господар може
сформувати і нижчою, —
розповідає садівник. —
Щодо карликової підщепи,
то зрозумів, що вона краще
підходить для вирощування у промислових садах,
аніж на присадибних ділянках. Бо потребує підв’язки
і бажано поливу. При не-

В

я речовина дуже багата вуглецем і може залишатися в ґрунті тисячі років. Деревне вугілля
використовують для підвищення родючості сухих, виснажених ґрунтів,
які містять мало перегною. Завдяки
пористості воно добре затримує в
землі поживні речовини та вологу. І
тим самим стимулює ріст рослин при
низькому споживанні води. А це дуже
актуально для нинішніх посушливих
весен.
Окрім того, це добриво покращує родючість ділянки. Майте на
увазі, що одразу після внесення вугілля можна отримати навіть менший
врожай, аніж зазвичай, бо воно дуже
вбирає поживні речовини. Зате в наступні роки земля вам віддячить.
Одночасно добре вносити рідкі
органічні добрива, які вугілля поглинає. Затим органіка перетворюється
на мінеральні речовини, котрими активно живляться рослини.
У результаті їхня коренева система збільшується і це дає змогу легше
переносити посуху навіть на піщаних
ґрунтах, які майже не затримують вологу. n

правильному догляді від
перевантаження плодами
може зламатися. А ось середньоросла — найбільш
оптимальна.
Микола знає різні види
щеплення. Найбільш поширене, каже, літнє окулювання (не живцем, а брунькою),
яке проводять наприкінці

ревце викопую, поміщаю
кореневу систему у мішки
та ящики з вологою тирсою,
заношу до хати, прогріваю,
щоб проснулася. Живці також потрібно прогрівати,
а місце щеплення бажано
вмочувати у розплавлений
парафін при температурі
+75 градусів, щоб не по-

мріє про власний великий сад.
« Господар
Уже зробив аналіз ґрунту і має висновок,
що та земля підходить для вирощування
плодових дерев.
липня — на початку серпня.
Весною посадив підщепу,
полив, підживив, провів
профілактичні заходи від
хвороб та шкідників — і
влітку вже можна проводити окулювання. Якщо ж
підщепа посаджена восени
і виростає до відповідного
калібру, то роблять весняне покращене копулювання
(щеплення живцем).
— Зимове щеплення
роблю в хаті. Для цього де-

»

пекти. Ця процедура необхідна для того, щоб живці
не пересохли. Так тримаю
тиждень–два, — пояснює
пан Микола. — А коли парафін починає лопати,
значить, прививка прижилася, брунька пішла у ріст.
Тоді все виношу у холодний
склад, а на початку квітня
висаджую. До осені вже
буде саджанець.
За його словами, яблуня та груша набагато краще

приживаються, а кісточкові, особливо персик, тяжче.
Нинішньої зими він прищепив декілька тисяч щеп. Заморока, але вже легше буде
навесні та восени.
— На 12 сотих створив
помологічний сад, або як
його ще називають, живцево–маточний, в якому
вирощую нові сорти різних
селекцій яблунь (до речі, усі
швидкоплідні), груш, інших
плодових культур, виведених для вирощування саме
на присадибних ділянках.
Вони імуностійкі до хвороб
та високоврожайні, — каже
якушівський садівник.
У його колекції до 20
сортів середньорослих
яблунь, 10 сортів груш, які
виписував з усієї України,
але найбільше у надійних
садоводів–постачальників
в
із Вінниччини, Рівненщини
и
та Буковини. Микола Дей-нека вирощує по декілька
а
сортів черешень, вишень,,
персиків та абрикосів ка-надської, американської,,
польської, чеської та ні-мецької селекцій. Щодо
о
персиків, то найкращий з
них на маньчжурській під-щепі. Він потужний і мо-розостійкий, не боїться
я
ґрунтових вод та засухи..
Тож садівник хоче закупити
и
декілька тисяч пророщеноїї
маньчжурки і висадити її, а
літом зробити окулювання.
Микола Дейнека, окрім
помологічного саду, має
власний розсадник на 20
сотих, де вирощує саджанці. Восени планує збільшити його. А ще у намірах
мати власний великий сад.
Уже зробив аналіз ґрунту і
має висновок, що та земля
підходить для вирощування плодових дерев. Окрім
того, хоче вирощувати мінісади: на одній підщепі привити 3–4 різних за термінами дозрівання, за формою,
забарвленням та смаковими якостями сорти яблунь
чи груш.
Садівництво для Миколи Івановича — справа для
душі. Він живе нею. Чоловік
усім охочим залюбки дає
рекомендації, як посадити,
виростити, доглянути власний сад. До нього приїжджають за саджанцями, які
розійшлися майже по всіх
областях України, від Закарпаття до Одеси. n

Це добриво
покращує
родючість
ділянки.

Фото із сайту i0.wp.com.

n На часі

ВІДКАЛІБРУЙТЕ
НАСІННЯ
Такий прийом дасть можливість
підвищити схожість городніх
культур
ерш ніж висівати насіння,
варто відкалібрувати його.
Приготуйте слабкий соляний
розчин і вкиньте туди насінини. Частина з них осяде на дно, деякі плаватимуть зверху.
Потонулі зернини — якісні і придатні для висіву. Ті, що плавають,
краще викинути, бо сходів з них не
діждетеся.
Потім відкаліброване насіння
можна одразу замочити у слабкому
розчині марганцівки, чим проведете
знезаражування від хвороб. n

П

Сторінку підготував
вав
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.

Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, іспанка, несучка);
каченята (мулатка, башкірка,
благоварка, голубий фаворит, мускусна, чері веллі, пекінка);
 гусенята (легард та велика
сіра);
Концентрат БМВД
індичата (бройлерні БІГ6).
27,96 грн
Також реалізуємо для всіх видів
Комбікорм
тварин та птиці готові корми (ком15,99 грн
бікорми), концентрати (старт, гроуер, фініш), премікси ДБМВ, засоби
для дезінфекції приміщень, лампи
для обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.

АКЦІЯ!

Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила), 067 8166915,
066 4081404 (Ніна), 067 1195313, 0996278855 (Світлана),
0676348334, 050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).

n Війна зі шкідниками

Фото із сайту rybinsk.info.

ДРОТЯНИКИ НЕ ЛЮБЛЯТЬ ГНОЮ
Удобривши ділянку, можна позбутися
цих комах
а городі, де є цей шкідник, за 2–3 тижні до
основного посіву на кожному квадратному
метрі грядки зробіть 2–3 ямки і покладіть
туди 15–20 вже набряклих зерен вівса, ячменю чи
кукурудзи. Після появи сходів викопайте їх і знищіть дротяників, що зібралися під ними.
Можна позбутися їх, добре угноївши землю.
Личинки жука тоді стають малорухливими і хворобливими.
Для теплиць краще застосувати приманки.

Н

Шкідників можна приманити сирою картоплею.

Наріжте сиру картоплю кружальцями. Вставте у
них прутики довжиною 20–25 см і закопайте на
глибину кількох сантиметрів і на віддалі до 30 см
один від одного. Через 2–3 дні вийміть приманку.
Разом із кружальцями витягнете і купу дротяників,
які люблять бульбу і зберуться ласувати нею. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

8 квітня 2021 Четвер

SUDOKU

n Спробуйте — не пошкодуєте!

Із квасолею постити легко!
Попри те, що їжа — далеко не найголовніше у цей період, харчування все ж є
невід’ємною складовою посту. Раціон має бути правильним і збалансованим. А
квасоля, як відомо, — дуже корисний і поживний продукт, що посідає друге місце
після м’яса за вмістом білка. Крім того, до її складу входять крохмаль, вуглеводи,
каротин, амінокислоти, а також вітаміни А, Е, К, група В, РР, С. Тож вона просто
незамінна для нашого організму
ЛИМОННО-КВАСОЛЕВИЙ
ПІСНИЙ СУП

Хочете чогось незвичного, з екзотичним смаком?
Скуштуйте цієї першої страви!
Інгредієнти: 400 г квасолі, 3 цибулини,
бу
, 2–3
3 морквини,
ор
,
0,5 капустини,
пустини, 5 стебел селери, 1 стебло
тебло цибулі–порею, пів
лимона,
а, 1 скл. олії, 3 гілочки
м’яти, сіль та чорний мелений
перецьь — до смаку, 2 л
води.
Приготування. Квасолю перебраребрати, видалити
идалити
зіпсовану,
ану, помити і залити
водою на 6–8
годин. Потому
ретельно
ьно промити її,
ї, залити
свіжою
ю водою
і зварити
рити майже до готовності,
відцідити.
ити. Помити і
почистити
тити овочі. Цибулю
дрібно порізати, селеру та моркву покраяти
краяти шматочками, прокип’ятити
хвилин,
ити овочі 15–20 хвилин
додати нашатковану капусту,
цибулю–порей і квасолю. Варити, періодично помішуючи,
ще 5–7 хвилин, наприкінці вкинути м’яту, посолити, поперчити і влити олію. За бажання
страву можна готувати без олії.
Перед подачею окремо в кожну
тарілку покласти тоненьку скибочку лимона.
ЗРАЗИ КВАСОЛЕВІ

Смачною ця страва може
бути не лише з фаршу, а й
із квасолі. Не вірите? Приготуйте — і ви зміните свою
думку
Інгредієнти: 1 кг картоплі,
3–4 ст. л. борошна, олія для
смаження, сіль; для начинки
— 1 скл. вареної квасолі, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, 2 зубочки
часнику, сіль, перець чорний
мелений; для заправки — 2 цибулини, 2 ст. л. зелені петрушки
і кропу.
Приготування. Заздалегідь замочити і відварити квасолю. Цибулю порізати четвертькільцями й обсмажити на
олії. Часник пропустити через

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Науме Марковичу, мені подобається
ваша дочка. Як би бачитися з нею частіше?
— Ой, Фімочко, дуже просто: позичте
мені тисячу доларів — тоді ви зможете хоч

прес або розтерти у ступці.
Змішати смажену цибулю з
квасолею, часником, сіллю і
перцем, подрібнити все за допомогою блендера. Почистити
і натерти картоплю на дрібній
тертці, відкинути на друшляк,
щоб стекла
с е а рідина,
р д а, додати
дода бобо
рошно й вимішати. Масу трохи присолити, але небагато,
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ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ИЙ
ОПУБЛІКОВАНИЙ
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Поєднання відвареної білої квасолі з овочами — це
ситно, смачно і дуже вітамінно
Інгредієнти: 1 скл. білої
квасолі, 1 варена морквина,
200 г броколі, 1 стебло цибулі–
порею, 1 зубок часнику, 0,5 лимона, зелень (кріп, петрушка),
2 ст. л. оливкової олії, чорний
мелений перець, цукор та сіль
до смаку, 600 мл води.
Приготування. Квасолю
замочити в холодній воді на

На перший по
погляд рецепт солодощів ііз квасолі
дивним. Але,
може здатися див
імовірно, такі
цілком імовірно
та цукерки
згодом стануть улюбленими
Інгредієнти: 1 скл. вареної
чорної квасолі, 2 ст. л. кокосової олії, 3 ст. л. какао–порошку,
2–3 ст. л. кленового сиропу, 1 ч.
л. чистого ванільного екстракту, 1 скл. крихти темного шоколаду, цукор за бажанням, щіпка
морської солі.
Приготування. Варену
квасолю, кокосову олію, какао–
порошок, сіль, кленовий сироп
і ваніль збити блендером до
отримання густої гладкої маси,
з якої легко формувати кульки,
можна досолодити до смаку.
Брати суміш чайною ложкою і
ліпити кульки. Деко або піднос
застелити пергаментом, викласти на нього кульки і помістити цукерки в холодильник на
годину або в морозилку на 30
хвилин. Поки трюфелі охолоджуються, розтопити шоколад
на паровій бані. У кожну кульку
акуратно вставити зубочистку
і вмочити в шоколадну помадку. Коли перший шар застигне,
повторити процедуру ще раз.
Зберігати трюфелі в холодильнику. n

По горизонталі: 5. Назва бджоляра у давнину. 6. Водяна лілія. 10. Затвердження верховним органом державної влади міжнародного договору. 13. Тин,
паркан, стіна. 14. Зав’язана вузлом під коміром смужка тканини, яку носять для
прикраси. 15. Роман О. Гончара. 17. Період часу, докорінно відмінний від попереднього. 19. Коштовності, гроші, цінні речі. 21. Дорогоцінний камінь. 22. Жалюча комаха. 24. Соціалісти-революціонери в Росії на початку ХХ ст. 29. Династія
візантійських імператорів, що правили в 610–711 рр. 30. Радянський фізик в
галузі атомної енергетики. 31. Український письменник, автор твору «Свекор».
32. У період раннього середньовіччя – купецьке об’єднання. 33. Геодезичний
інструмент для визначення різниці висот будь-яких точок земної поверхні.
По вертикалі: 1. Сузір’я Північної півкулі зоряного неба. 2. Футбольний
клуб української Прем’єр-ліги. 3. Колюча зброя з довгим і гнучким чотиригранним клинком. 4. Розділ фізики. 7. Воїн з важким озброєнням і спорядженням.
8. Новатор, зачинатель, засновник. 9. М’яка бавовняна тканина з густим з обох
сторін ворсом. 11. Права притока Стиру. 12. Останній період в історії первіснообщинного ладу. 16. Група осіб, що становить колектив. 17. Ріка на північному
сході Іспанії. 18. Карликовий буйвіл. 20. Побудова наукового або художнього
твору. 23. Одиниця яскравості. 25. Країна на заході Європи. 26. Тканий виріб для
прикраси житла. 27. Ансамбль із восьми виконавців. 28. Країна, що перебуває
під владою іншої.
Склав Микола ДЕНИСЮК,
с. Щитинська Воля, Ковельський район.

цілий рік приходити до нас, вимагаючи
повернення боргу…
:)):)):))
— Як ти міг? У тебе совість є?
— Відколи свободу совісті оголосили,
вона від мене звалила і більше навіть
вісточки не подала.
:)):)):))

— Чув? У школах більше не буде такого
предмета, як креслення, натомість ввели
дисципліну «фінансову грамотність».
— Правильно, адже розпилювати
гроші, виділені на створення нових ракет,
набагато простіше і прибутковіше, ніж
працювати в конструкторському бюро,
розробляючи ракети.

По горизонталі: 5. Граблі. 6. Палець. 9. Гарба. 11. Камінь. 12. Бджола.
15. Серп. 17. Коровай. 18. Коні. 19. Огірок. 20. Ячмінь. 24. Хрін. 25. Черемха.
26. Слон. 29. Клубок. 30. Хрущов. 31. Суддя. 33. Морква. 34. Цибуля.
По вертикалі: 1. Калина. 2. Плуг. 3. Жаба. 4. Середа. 7. Дракон. 8. Сапер.
10. Олень. 13. Соловей. 14. Панчоха. 16. Пагін. 18. Конус. 21. Бриль. 22. Негода. 23. Порох. 27. Долари. 28. Брехун. 31. Сова. 32. Язик.

адже солі достатньо в начинці
заправці. Набирати рукою
і заправці
картопляне тісто, сплюснути
в коржик, викласти столову
ложку приготованого квасолевого паштету, скласти докупи
краї палянички і надати цьому
«пиріжкові» форми зразів. Обсмажити на пательні в розігрітій олії на помірному вогні до
рум’яної скоринки з кожного
боку. Вибрати на тарілку. Для
заправки на олії обсмажити
цибулю, порізану півкільцями.
Посолити, поперчити і змішати
з посіченою зеленню. Викласти
заправку на зрази.
САЛАТ «ДІЄТИЧНИЙ»

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

6–8 годин або на ніч, потому
промити, перебрати, залити
чистою водою і зварити, посоливши за 10 хвилин до готовності. Відцідити й охолодити.
Відварену моркву остудити й
порізати невеликими шматочками.
Броколі
на суца
ро о розібрати
роз бр
віття і відварити у підсоленій
воді 5 хвилин. Цибулю-порей
Цибу
покраяти тонкими кільцями.
через
Часник пропустити
пропуст
посікти. Для
прес, зелень п
заправки ззмішати лимонний сік, оливолію, спеції,
кову ол
цукор і сіль. Зсипати всі інгредієнти в миску,
полити салат
полит
заправкою, вимізаправ
шати і поставити
холодильник на
в холод
хвилин, щоб на20 хвили
стоявся.

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.

ТРЮФЕЛІ З ЧОР
ЧОРНОЇ
КВАСОЛІ
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Фото з фейсбук-сторінки гурту.

Фото із сайту facebook.com.funfromua.

Увагуар: с!
конк

«Тож, сучасні Маргарити,
годі вам в дівках сидіти. Не
дивіться на ціну — нумо
сіли на мітлу!»

Чому суспільство гублять подвійні стандарти, а українська
культура може повністю зникнути… Про це в інтерв’ю для газети
«Волинь-нова» розповідав вокаліст відомої української
рок-групи Іван Леньо

К

карантин буде
« Якщо
тривати ще хоча б рік,
українська культура
може зникнути
на 80%.

»

або взагалі перестати існувати.
Безліч музикантів уже змінили
фах, щоб вижити. Kozak System
тримається завдяки друзям,
які допомагають нам коштами
на запис нових композицій, —
зазначив вокаліст.
Втім, сцену залишати гурт
і не думає, мовляв, «треба
займатися улюбленою справою не тому, що це вигідно,
а тому, що інакше жити не можеш». Любов до музики передалася і доньці Івана Маланці,
яка навіть вступила до мистецького освітнього закладу, аби
навчитися грати на барабанах.
За словами співака, все дитинство дівчинка провела разом
із групою. А татусь-рокер навіть
приволік у школу музичну апаратуру, аби зіграти на її випускному святі.
— Дружба з Kozak System —
величезний пласт життя Маланки. Вона знайома з багатьма відомими людьми, відвідала без-

№4 Ціна договірна

ТАК
не КОХАВ
volyn.com.uaa

Cуперові
рецепти
пасок
і страв
на Великдень
с. 19-21

«Коли я пропонував
їй зустрітися, мене
трясло, як під час
першого знімального
дня в кіно»

l Секс-

До і після пологів: жіночого щастя телезірка чекала півтора десятиліття.

Василіса Фролова
вперше стала мамою
у 43 роки: «Наші стосунки
розпочалися з моєї
вагітності»

с. 3, 25

l ЗІРКА 7 березня українська теле- і радіоведуча,

актриса народила сина. Вона довго чекала щастя
материнства, і вже настільки втратила віру, що й
перестала про це думати. І ось навіть без сучасних
репродуктивних технологій сталося диво!
с. 16—17

символ
Тарас
Цимбалюк
про
кохання
свого
життя

Вийшла заміж
за 18 годин до смерті

парковку!

ПІДСУМКИ «СТОП-КАДРУ» № 3 (2021):

ІІІ місце
(50 гривень призових):

с. 32

Всі тихенько лежимо,
Нікого не гонимо.
Ти, робота, нас не бійся —
Ми тебе не тронемо.
(Микола КЛИМУК,
м. Луцьк).

ІІ місце
(75 гривень призових):
І на Лисій на горі
теж дійшли комфорту,
Ось таку чудову
Кличко зробив нам
парковку!

»

(Надія МІЩЕНКО,
смт Солоне
Дніпропетровської
області).

І місце
(125 гривень призових):
Однієї вже нема,
Баба Йожка потягла.
Тож, сучасні Маргарити,
Годі вам в дівках сидіти.
Не дивіться на ціну –
Нумо сіли на мітлу!
(Марія ПІНКЕВИЧ,
смт Ратне Ковельського
району Волині).

Фото із сайту pixabay.com.

Йшов мольфар
по полю бою,
Сипав сльозами,
як сіллю,
А на полі вбиті вої
та вугілля…
Брав мольфар
в долоні землю,
Шепотів землі: Я мушу…
оли 24 серпня минулого
року гурт Kozak System
виконував пісню «Мольфар» на Європейській площі
столиці, здавалося, ніби всі присутні, в тому числі п’ятий Президент Петро Порошенко за спиною музикантів, забули, що
годинник продовжує цокати.
Пісню слухали стоячи, як гімн…
А от на їхніх фестивальних
виступах відбувається протилежне — люди «гоцають» та відриваються так, що починається
маленький землетрус. Ще й про
любов музиканти грають не так,
як усі, мовляв, «по-різному можна кохати»… Вони бувають різними, але завжди чесні. У своїх
піснях та чи не в кожному інтерв’ю нагадують про війну.
— Суспільство гублять подвійні стандарти і популізм. Росія — ворог і ніяк інакше. Те, що
відбувається у політиці, дуже
впливає на атмосферу, яка панує серед бійців. Вони ж знають правду, бо безпосередньо
бачать противників у бінокль.
А влада цього розуміти не хоче.
Чим швидше ми всі сприймемо
все як є, тим швидше вилікуємося, — вважає Іван Леньо.
Kozak System багато разів
виступав перед українськими
захисниками.
— Ми грали в покинутій
будівлі, яка була пошматована осколками, а воїни сиділи
на землі... — каже співак і наголошує, що ці концерти не забуде
ніколи.
Попри те, що музикантів

ліч країн, фестивалів, готелів.
Одного разу на великому концерті у Жовтневому палаці Києва донька навіть вийшла з нами
на сцену й ми разом зіграли
пісню «Маланка», яку я присвятив їй, коли вона народилася.
Між нами є якийсь дуже тісний
з’язок. Усі ці 18 років — найщасливіші для мене, — ділиться музикант.
За його словами, нині донька потрохи відривається від
гурту й подалася у філологію,
як він свого часу відійшов від
футболу…
Поки спілкувалася з Іваном, пригадувала, скільки разів сама викрикувала слова
улюблених пісень десь з-під
сцени на черговому концерті
«Козаків». І якщо хтось із сучасних музик шокує пафосом,
то вони — простотою. Складалося враження, що розмовляю
з давнім другом: «У мене нема
парасольки, надто теплого одягу. Я ходжу в спортзал, їжджу
на велосипеді…»
Не знаю, чи зміг би цей сталевий голос так само красиво
розповідати про новий бізнес,
політику, сільське господарство… Але ця розмова мене
наштовхнула на думку, що якби
всі люди знайшли своє покликання, світ був би добрішим.
— У нашій країні стати щасливим дуже складно. Важливо розуміти, що все зроблене
за власним бажанням — добро,
а те, що з чужої волі — зло. Поради виглядають хорошими
в очах тих, хто їх дає, а тобі можуть нашкодити. Долю, напевне, творить людина сама, — ділиться співак. — Колись хотів
стати футболістом, але там
завжди треба переборювати
суперників, а я не хочу перемагати когось, я хочу перемагати
себе… n

ніхто

таку чудову
« Ось
Кличко зробив нам

Ірина КРАВЧУК

знають як волелюбних «козаків», вони ще й затяті романтики. Нині працюють над новим
альбомом «Закохані злодії»,
який присвячений стосункам,
але «не тільки любові, а й відразі». Іван припускає, що він стане
найуспішнішим за весь час існування гурту. До того ж, за його
словами, робота над альбомом
допомагає пережити важкий період без виступів.
— Якщо карантин буде тривати ще хоча б рік, українська
культура може зникнути на 80%

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

Фото з інстаграм-сторінки «Зірковий шлях».

За браком
місця сьогодні
ми друкуємо
лише підписи
переможців
конкурсу, а ось усі
інші – зокрема і
наших визнаних
майстрів слова
– шукайте у
у
квітневому випуску
нашого місячника
«Так ніхто не
кохав», який
вже у продажу.
Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk.

Лідер Kozak SYSTEM:
«Я не хочу перемагати когось,
я хочу перемагати себе»

Фото із сайу jewellery.kochut.or.

Щоб «тримати» публіку протягом всього
концерту, співак викладається на повну.

Тур №4 (2021):
А сьогодні ми пропонуємо помізкувати
над підписами до цієї доволі колоритної
весняної світлини.
Кожен учасник може запропонувати до
22 квітня будь-яку кількість варіантів і
надіслати їх нам на адресу: 43025,
просп. Волі, 13, м. Луцьк, «Так ніхто не кохав»,
або на електронну — takvolyn@gmail.com.
Увага! Не забудьте вказати свої дані,
щоб отримати 250 гривень призових,
якщо станете абсолютним переможцем
конкурсу. Хай щастить!

