n Наша історія
Фото з архіву Миколи МИХАЛЕВИЧА.
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n Особливий випадок
Фото з архіву Альони ЦЮРИК.

Підпільниця Пелагія Герасимук загинула разом із Косом
від важкого поранення.

Керівника СБ Ковельського
окружного проводу ОУН
Коса ловили сотні чекістів
МГБ навіть застосовувало операцію
«бочка». Проте живим повстанець
Андрій Михалевич не здався
Микола МИХАЛЕВИЧ,
директор Кортеліського історичного музею

НАПРИКІНЦІ 1949 РОКУ НА РАТНІВЩИНІ ЩЕ ДІЯЛО
8 БОЇВОК УПА

Андрій Михалевич (Кос, Денис, Старий, Шугай, 13) народився в селі Замшани Ратнівського району у 1918 році і вже
у 20-літньому віці був призначений керівником Седлищанського районного проводу ОУН. З 1942-го — він також референт служби безпеки ОУН Седлищанського, а потім Старовижівського району. З квітня 1947 року став провідником
надрайону «Балка», до якого, крім Старовижівського, увійшли
Заболоттівський, Ратнівський і Дивинський райони (нині Білорусь).
Пані Альона каже: «Сергієві, може, й страшно вертатися туди, де троє маленьких діток.
Але ж це його доньки!»

квітня 1947 року Андрій Михалевич став
« Зпровідником
надрайону «Балка», до якого, крім

І ось такі три принцеси
ростуть без тата

Старовижівського, увійшли Заболоттівський,
Ратнівський і Дивинський райони (нині Білорусь).

Успішна і самовіддана боротьба Андрія Михалевича була
відзначена керівництвом ОУН, і восени 1949 року його призначають керівником служби безпеки і водночас заступником
провідника окружного проводу ОУН Ковельської округи. Хоча
Кос тепер відповідав за діяльність СБ у всіх північних районах
Волині, його власна боївка продовжувала активні дії.

Альона Цюрик із Каменя-Каширського тепер сама піднімає
доньок — Сашу, Злату і Христинку (на фото),
яким ще й двох років нема
Катерина ЗУБЧУК

«ІЗ СЕРПНЯ СЕРГІЙ НЕ БАЧИВ ДІВЧАТОК»

Це не новина, коли повертаєшся до надрукованого в газеті раніше і прослідковуєш,
як складається доля людей. Правда, зазвичай, це буває, коли є приємні приводи. Наприклад, герої сторінки «Любить! Не любить»
доньку заміж віддали й уже вона стала багатодітною мамою. Чи дуже довго подружжя
чекало дитину й нарешті Бог послав їм таке

Закінчення на с. 6
Р

щастя. Цього ж разу привід швидше несподіваний, ніж приємний.
Трохи більше року минуло, як я була у камінькаширців Альони й Сергія Цюриків – мами
й тата трійні. Подружжя клопоталося біля своїх
донечок, яким тоді ще й пів року не було, згадувало на моє прохання про те, як зародилася
їхня любов, як із хвилюванням ждали на таке
щедре поповнення. Що там казати – переді
мною була щаслива сім’я! А сьогодні ці чоловік і жінка уже... розлучені.
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АДЕНОМА, ПРОСТАТИТ,
ІМПОТЕНЦІЯ?
ЯК Я ВРЯТУВАЛА СВОЇХ ЧОЛОВІКІВ
Мене звати Світлана. Мій чоловік почав
втрачати своє чоловіче здоров’я: бігав багато
разів за ніч до туалету, скаржиться на біль у
паху, насамкінець імпотенція… Аж тут дочка
приїхала у гості... І в зятя ті ж самі проблеми!
А що далі? Пігулки, витрати, а потім – аденома, операція?.. Треба було рятувати сім’ю і чоловіка, адже все на наших жіночих плечах! Почала розпитувати знайомих, родичів, друзів.
Мені багато хто порадив книгу «Друге серце
чоловіка» – написану світилами медицини. Відтак, замовила її.
Книга надійшла поштою дуже швидко, коштувала недорого. Дала
її чоловікові, то він за день і прочитав. Бачу, очі засвітилися, каже:
«Багато чого зрозумів, знаю тепер причини проблеми, а головне –
як їх позбутися». Одразу й почав застосовувати рекомендації з книги «Друге серце чоловіка». Вже за два дні до туалету почав ходити
значно рідше, біль – поволі вщухає, а ще за два тижні з’явилося чоловіче здоров’я!
Після цього випадку я відкрито ділюся нашою історією, щоб допомогти якомога більшій кількості людей, які страждають цією недугою.

Закінчення на с. 10–11

n Неспокійні серця

Фото з архіву Ігоря ДЕЙНЕКИ.

Рівненський полярник-атовець 10 днів
добирався з Антарктиди
Напередодні Великодня
додому приїхав Ігор
Дейнека (на фото), який
рік перебував з 25-ю
українською експедицією
на станції «Академік
Вернадський»
Читайте на с. 13

»

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 27.06.2021 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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Фотоколаж із сайту youtube.com.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
7 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.38, захід — 20.51, тривалість дня —
15.13).
Місяць у Рибах/Овні. 25/26 день Місяця.
Іменинники: Олексій, Валентин, Єлизавета, Микола,
Сава, Станіслав, Хома.
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Як гарно у храмі Твоїм, Господи!
Фото із фейсбук-сторінки Костянтина МАРЧЕНКА.

Дизайнерка-флористка
Наталія Табун 5 років тому
почала оформлювати квітами
Жидичинський СвятоМиколаївський монастир
на Пасху і великі свята. Щоразу
реалізовує нові ідеї, які черпає
на службі. Зізнається: молитва
допомагає. І нині Божа
обитель купається у квітах

8 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.37, захід — 20.53, тривалість дня —
15.16).
Місяць у Овні 26/27 день Місяця.
Іменинники: Іда, Марк, Сильвестр.
9 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.35, захід — 20.54, тривалість дня —
15.19).
Місяць у Овні. 27/28 день Місяця.
Іменинники: Іван, Степан, Василь, Андрій, Стефан.
10 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.35, захід — 20.55, тривалість дня —
15.20).
Місяць у Овні /Тельці. 28/29 день Місяця.
Іменинники: Георгій, Єгор, Юрій, Іван, Семен.

Олена МИТРОФАНОВА

віти в церкві — це не просто
декор, це жертва Богу
і повага до святих,
зображених на іконах. Краса
рослин завжди має нагадувати людині, яка молиться,
про Рай та красу Царства Небесного», — каже Наталя Табун
(на фото). За словами флористки,
букети не повинні бути головним елементом храмової атмосфери, не мають
заважати священнослужителям під час
служби, а людям підійти до ікони. Єдине,
чого дотримується Наталія, — кожному
святу має відповідати певна кольорова гама. Для Великодня це яскравий
червоний колір в поєднанні з жовтим,

www.volyn.com.ua

11 ТРАВНЯ

«К

Сонце (схід — 5.34, захід — 20.56, тривалість дня —
15.22).
Місяць у Тельці. 29/30/1 день Місяця.
Іменинники: Максим, Кирило, Віталій.
Квіткові композиції пані Наталії — нагадування про красу Царства
Небесного.

помаранчевим, допускається небагато
білого. Кожне декорування починається
з благословіння. Потім майстриня малює ескіз і втілює задум у життя.
Навколо монастиря росте самшит,
який часто використовує в букетах.
Щоб оформити храм, інколи бере квіти з власного городу, іноді їх приносять
парафіяни. Працювати в церкві любить

увечері, а то й уночі — тоді, в тиші, особливо відчувається присутність Господа. Церковний дизайн робить безкоштовно, адже переконана: якщо Бог дав
дар, то гроші брати не можна.
Відколи Наталя Табун уперше красиво оздобила храм квітами на Великдень, ніхто більше за цю роботу не береться.

12 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.33, захід — 20.57, тривалість дня —
15.24).
Місяць у Тельці /Близнюках. 1/2 день Місяця.
Іменинники: Артем, Богдан, Арсен.
13 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.32, захід — 20.59, тривалість дня —
15.27).
Місяць у Близнюках. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Микита, Василь, Яків, Єремія.
МАГНІТНІ БУРІ
ОСТАННЬОГО
МІСЯЦЯ ВЕСНИ:

Насущний буханець із Волинського
Полісся мандрує Україною
Фото із фейсбук-сторінки Тетяни КУЗЬМИЧ.

Тетяна Кузьмич
із Дольська
на Любешівщині
пече «живий» хліб.
Особливістю його є
те, що жінка готує його
на заквасці
Катерина ЗУБЧУК

етяна Іллівна, ставши
безробітною, розпочала випікати домашній хліб на замовлення.
Причому — без дріжджів,
на заквасці, яку сама ж готує
і яка, за її словами, збагачує організм людини усіма
необхідними органічними
кислотами, вітамінами, мінералами, ферментами,
клітковиною, пектиновими
речовинами. У рецептурі господині — різноманітні види

Т

Замішують хліб з гарним настроєм та українськими
піснями.

буханців із житнього і пшеничного борошна, з додаванням в’ялених вишень,
гарбузових цукатів, зі смородиною, вишнею і полуницею, з цибулею, часником

та випечений на листі капусти.
Усі продукти, які використовує пекарка, є екологічно чистими і натуральними, наповнені силою

Волинського Полісся та великою любов’ю всієї родини
Кузьмичів. У нелегкій справі
дружині дуже допомагає чоловік Ігор, який своїми руками змайстрував діжечку для
замішування тіста, ящик для
готового хліба. А також займається доставкою необхідних продуктів.
Тетяна не лише випікає
смачні буханці хліба або паски, які замовляють і лучани,
і навіть кияни, а й проводить
майстер-класи для юних
дольчанок. Замішуючи тісто, разом співають, бо цей
процес потребує гарного
настрою. А ще Тетяна Кузьмич радить: перед початком
треба помолитися, попросити Бога про допомогу, щоб
люди, які споживатмуть цей
хліб, були здорові та бадьорі.

Одинадцятикласник не дав вогню
розійтися по полю

Фото із фейсбук-сторінки «Поліцейські офіцери громад у Волинській області».

Патрулюючи територію у Вишнівській громаді
на Любомльщині, поліцейські офіцери виявили
в селі Машів горіння сухостою, підпаленого
невідомими
Ірина ПАСІЧНИК

равоохоронці кинулися гасити полум’я, адже вогонь
вже охопив велику ділянку трави і швидко поширювався. На той момент
нагодився одинадцятикласник Машівської
школи Олег Мартинюк.
Розуміючи, що офіцерам

П

потрібна допомога, без
вагань почав набирати
воду та разом гасити сухостій. Спільними зусилями вдалось локалізувати
пожежу та запобігти біді.
Поліцейські не залишили без уваги благородний вчинок школяра та від
імені голови Вишнівської
громади і особисто від
себе нагородили юного

Благородний вчинок юного волинянина не залишився без
уваги.

помічника. Вони приїхали
в освітній заклад, де на-

вчається Олег та вручили
юнаку почесну грамоту.

середні і слабкі –
11 – 26 травня.
Джерело:
ranok.ictv.ua.

n Погода

Вже сонце підморгне
літнім теплом
У парках та скверах Луцька планують комплекс
заходів, спрямованих на знищення кліщів та інших
шкідників. Дезінсекцію проведуть у місцях масового
відпочинку та на кладовищах. Для цих робіт потрібно
декілька днів сухої погоди, аби дощ не змив спеціальні
засоби
А тепло, за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Надії Голі, вже настане після
вихідних.
7 травня мінлива хмарність, вночі без опадів, а
вдень короткочасний дощ, місцями грози. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі очікується
2–7 градусів тепла, вдень – 12–17 із позначкою «плюс».
За багаторічними спостереженнями, цього дня найтепліше було у 2003 році – плюс 29, найхолодніше – 1999-го –
0 градусів.
8-го – хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду, місцями пориви
15–20метрівзасекунду.Вночівід3до8градусівтепла,вдень–
8–13 вище нуля.
9-го – мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вдень місцями значний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від 0 до 5 градусів із
позначкою «плюс», на ґрунті місцями заморозки 0 – мінус
3 градуси, вдень – 15–20 тепла.
10-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду. Вночі очікується
3–8 градусів тепла, вдень – 18–23 із позначкою «плюс».
У Рівному 7 травня – хмарно, дощитиме. Температура повітря від 6 до 13 градусів тепла. У суботу хмарно з
проясненнями, можливий дрібний дощ, температура
6–11 із позначкою «плюс». 9 травня – хмарно,
без опадів, температура – від 4 градусів
усів до
18 градусів тепла. 10-го – ясно, без опадів. Температура вночі буде 8 градусів,
сів, а
вдень прогріється до 21.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–61–21

ГРАНІ БУТТЯ
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n У Луцьку – не по-людськи?
Фото з фуйсбук-сторінки Юрія ФЕТИСОВА.

Фото volyn.com.ua.

Казимир Яніцький.
Луцькі активісти неодноразово просили владу
врятувати унікальну садибу.
На початку 2020 року начальник департаменту охорони культурної спадщини
міськради Олександр Котис
обіцяв внести її у перелік
нововиявлених об’єктів, аби
вона згодом отримала статус
об’єкта культурної спадщини. Втім, пізніше він повідомив, що, ймовірно, будинок
врятувати не встигнуть, адже
не можуть знайти власника.
За словами депутата
міськради Андрія Білана,
руйнувати садибу розпочали
перед Великоднем.
— На жаль, на сьогодні
дім не має охоронного статусу, тож його власник отримав
право це робити, — констатував обранець.
Він розповів, що не раз
звертався до профільного
відділу міськради щодо збереження цієї історичної будівлі. Йому відповідали, що
тривають пошуки власника.
— Те, що розпочалося
її знесення, означає — власник знайшовся. Бо такі роботи не можна проводити без
його відома. У Європі такі
будівлі зберігають. Луцьк
мав би наслідувати цей приклад. Бо це наша історія, —
підсумував Андрій Білан.
Тим часом міський голова Ігор Поліщук згодом
заявив, що у влади не було
законних засобів впливу,
щоб зупинити руйнування
споруди: «Не можна просто
залазити в бульдозер і викидати водія». n

Нині сторічна садиба перетворилася на купу цегли. Слід чекати «металопластиковий» офіс?

Унікальний будинок початку минулого
століття врятувати не вдалося
В обласному центрі знищили історичну споруду на вулиці Ярощука, 12
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

ім, який знесли, — еталонний зразок житлового будівництва 20-х років
ХХ століття, в якому були втілені
передові на той час технології.
Історію споруди досліджували
журналісти видання «Волиньпост».
Автор книги «Архітектура

Д

і містобудування Західної Волині 1921–1939 років» Ольга
Михайлишин включила будівлю до своєї праці як унікальний зразок індивідуальної
житлової забудови, приклад
«садибного» стилю, який увібрав традиції місцевого бароко та ренесансу.
За інформацією краєзнавця Вальдемара Пясець-

кого, споруджували його

президент Луцька, який став

такі будівлі зберігають. Луцьк
« УмавЄвропі
би наслідувати цей приклад. Бо це наша

»

історія.
відомі луцькі підприємці кінця ХІХ — початку ХХ століть
Кронштейни. У будинку мешкав Ян Сушинський — другий

співзасновником Волинського музею (нині Волинський
краєзнавчий музей). Спорудою також володів архітектор
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n Ото загнув!

Зеленський у Польщі
згадав про… «плюси» СРСР
У Варшаві урочисто відзначили 230-ту річницю
ухвалення Конституції 3 травня, прийнятої у Речі
Посполитій в 1791-му

Фото із сайту president.gov.ua.

Експерти дивуються, чому Галущенка, який погано себе проявив на роботі
в «Енергоатомі», перекинули на міністерську посаду.

Нова кААліція:
«Батьківщина» разом
зі «слугами» й ОПЗЖ
проголосували за ставленика
«агента Росії»
Під час обговорення кандидатури на посаду міністра
енергетики Германа Галущенка, якого ЗМІ пов’язують
з оточенням одіозного народного депутата Андрія
Деркача, його з трибуни Верховної Ради підтримала
Юлія Тимошенко
Дарія КЛИЧ

агадаємо, що парламент призначив міністром енергетики
віцепрезидента «Енергоатома» Германа Галущенка. За відповідне рішення проголосували 305 народних обранців. Загалом за нього
віддали свої голоси 227 «слуг», 20 депутатів з ОПЗЖ, 17 — з «Батьківщини», 19 — група «Довіра», 14 — група
«За майбутнє», 8 — позафракційних.
«Коли я вперше почув про можливе призначення міністром енергетики Галущенка, подумав, що це жарт.
У нас же ніби деолігархізація на мар-

Н

ми», — говорить Гео Лерос.
«BBC Україна» зазначає, що раніше Лерос також заявляв про зв’язки Германа Галущенка з депутатом
Андрієм Деркачем. Галущенку закидають, що він працював в «Енергоатомі» під керівництвом Деркача,
який опинився під санкціями уряду
США. Американці звинуватили його
в тому, що він — «агент Росії».
ДО РЕЧІ

У США заявили, що прозорість
під час призначень в енергетичному
секторі є ключовим фактором для
підтримки довіри до України.У зв’яз-

підтримку Заходу під час війни з Росією – це
« «Зламати
державна зрада чистої води», – сказав у зв’язку з цим
глава ЦПК Віталій Шабунін.
»
ші. А міністром призначають людину, за керівництва якої державний
«Енергоатом» продавав електроенергію олігархам значно (часом
ВДВІЧІ) дешевше ринкової вартості.
Наприклад, лише за один тиждень
на цій схемі «Енергоатом» подарував
компаніям Ахметова і Коломойського
наших 65 мільйонів гривень», — цитує «ВВС Україна» керівника Центру
протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна. Він нагадав, що через цей продаж НАБУ навіть має провадження,
у рамках якого вже відбулись обшуки.
Про неприпустимість призначення Галущенка заявив і колишній депутат від «Слуги народу» Гео Лерос.
«Ця людина повинна сидіти у в’язниці
за державну зраду через низку кримінальних справ НАБУ щодо продажу
електроенергії за заниженими ціна-

ку з цим глава ЦПК Віталій Шабунін
заявив: «Зламати підтримку Заходу
під час війни з Росією — це державна
зрада чистої води».
КОМЕНТАР
Володимир
В’ЯТРОВИЧ,
народний депутат
від «Європейської
Солідарності»:

«305 голосів за міністра енергетики Галущенка (креатуру російського агента
Деркача і «компромісну фігуру» для
кланів Ахметова й Коломойського) —
це найкраща ілюстрація того, що
являє собою нинішній склад парламенту. Російсько-олігархічна ширка
у всій красі. Позиція кожної фракції —
на табло». n

n Факт

86% росіян підтримують окупацію Криму,
свідчить опитування Левада-Центру. Проти

такого приєднання — 9%, інші вагаються з відповіддю.

Голодомор і залізна завіса – то таке, головне, що морозиво було смачне в СРСР,
так, пане Президенте?
Василь КІТ

заходах взяли участь лідери
п’яти держав нашого регіону —
Польщі, Естонії, Латвії, Литви
та України. Це була важлива для нашої
країни зустріч, адже Володимир Зеленський мав змогу провести переговори одразу з кількома найближчими
союзниками. В результаті президенти
підписали спільну декларацію.
Однак українців обурили слова Володимира Зеленського, сказані у Варшаві, про те, що в Радянському Союзі
були як плюси, так і мінуси.
По-перше, навіщо таке виголошувати в присутності глав держав, які
у важкій боротьбі здобували незалежність від Москви. По-друге, сказане
свідчить про світогляд самого Зеленського, який багатьом бачиться як радянсько-малоросійський.

У

усі ці злочини сталінського режиму —
голодомори, мільйони загиблих під
час репресій, знищення волі, культури,
усього того, що робить людину людиною…
Звичайно, будь-яка людина може
знайти щось позитивне в будь-якій
тоталітарній державі — більшовицькому СРСР, нацистській Німеччині чи
фашистській Італії. В промові Володимира Зеленського мені не зрозуміла

будь-яка
« Звичайно,
людина може знайти
щось позитивне в будьякій тоталітарній державі
– більшовицькому СРСР,
нацистській Німеччині чи
фашистській Італії.

»

КОМЕНТАР
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст:

«Промова Зеленського виглядала нелогічною,
тому що незрозуміло, якими є плюси в державі, де, за словами самого
промовця, «не було свободи слова,
свободи вибору, приватної власності». Однак з радянського досвіду ми
знаємо, що саме так висловлювались
наші керманичі, коли хотіли показати
свою симпатію до чогось негативного,
до чогось огидного. Так було зі Сталіним. За Леоніда Брежнєва весь час
підкреслювали, що у діяльності Сталіна поруч із позитивним була і негативна сторона. Негативною називались

його особиста прив’язаність до СРСР,
оцей особистий сентимент. Людина,
яка, дякуючи українській незалежності,
змогла отримати і освіту, і кар’єру, і популярність, і президентську посаду, яка
взагалі змогла відбутись, тому що проголосили незалежність і знищили цей
клятий Радянський Союз, у присутності президентів Польщі, Латвії, Литви
та Естонії говорить, що там були плюси. Ніби Зеленському було б приємно,
якби він на посаді заступника директора міського клубу (якби залишився
СРСР. — Ред.) купував би своїм дітям
дешевий сирок і ганявся б за дешевою
дитячою коляскою по всьому місту.
От такі плюси». n

n Пряма мова
Геннадій ДРУЗЕНКО, волонтер, ветеран АТО, правник, про нинішню

«

владу:

Схоже, Зеленський явно спокушається роллю диктатора, але не розуміє, як це працює. Не розуміє, що аби стати справжнім самодержцем,
відосиків замало – треба мати своїх опричників та широкі суспільні
групи, в інтересах яких він перерозподіляє країну. А така група наразі
проглядається лише одна – «95 квартал». Але їх, навіть з усією підтанцьовкою і масовкою, надто мало… На жаль, чим
далі більше скидається, що правий Геннадій Корбан,
який мені колись казав: «Місія ЗЕлених – розчистити місце для тих, хто прийде за ними. Вони залишать
по собі суцільну руїну». І тому питанням номер один
для України стає: хто підхопить владу, коли вона випаде з аматорських рук «95 кварталу».

»
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Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет–новин
«Газети Волинь»

Тепер гайнути так просто до Львова волиняни не зможуть, бо треба робити незручний об’їзд,
до того ж — розбитою дорогою.

Як об’їхати обвалений міст
на трасі Львів — Луцьк
Третього травня поблизу села Гайок Кам’янка-Бузького району впав міст на
автошляху Н-17 Львів — Радехів — Луцьк. Місцеві жителі не дивуються тому,
що сталось, адже споруду збудували ще 1960 року — відтоді жодного разу
капітально не ремонтували. На щастя, внаслідок обвалу ніхто не загинув і не
постраждав. Однак ситуація створила справжній транспортний колапс
Аліна ВІТИНСЬКА

учанам і горохівчанам, на
відміну від нововолинців,
дістатися до Львова і в
зворотному порядку тепер не
так просто.
У напрямку з міста Лева
організували об’їзд за такою
схемою: доїхавши до міста
Кам’янка–Бузька, потрібно повернути ліворуч і рухатися до
містечка Великі Мости. Далі
— дорогою Р-15 до Червонограда, а звідти шляхом Т-1410 до Радехова. У зворотному
напрямку діє аналогічна схема.
Об’їжджати також можна через
Буськ–Лопатин.
В Укравтодорі запевняють:
про аварійність мосту знали і
до ремонту готувалися. Торік

Л

жителі, до слова, ще раніше бачили
« Місцеві
на мосту тріщини, давно переходили його

»

з острахом.
цей перехід внесли до списку нацпрограми з відновлення
мостів і цьогоріч планували реконструкцію. Роботи мали розпочати найближчими місяцями.
Трохи не встигли. Місцеві жителі, до слова, ще раніше бачили
на мосту тріщини, давно переходили його з острахом. Селяни
переконані, інциденту, який міг
призвести до трагедії, можна
було б уникнути, якби на проблему звернули увагу завчасно.
Аварійне місце нині огородили стрічками. Як довго авто-

n Політика

шлях буде перекритий — невідомо.
За ремонт мосту в Укравтодорі обіцяють взятися якнайскоріше. Проєкт реконструкції
найближчим часом мають представити техраді. Тоді визначатимуть підрядника і, не затягуючи,
розпочнуть роботи. Скільки часу
Львівщина і Волинь не матимуть
зручного сполучення, поки не
оговорюють. Тим часом подорожнім додатково доводиться
витрачати близько 40 хвилин
на об’їзд бездоріжжям. n

Фото із сайту reuters.com.

Європарламент радить
економічно розчавити Росію
Законодавчий орган
Європейського Союзу
прийняв резолюцію,
де назвав конкретні дії,
які мають бути втілені,
якщо Кремль наважиться
на відкрите військове
вторгнення в Україну
Леонід ОЛІЙНИК

аходи рекомендують доволі
жорсткі. Ось що, зокрема,
радять європарламентарі:
 відключити Росію від міжнародної платіжної системи
SWIFT, щоб заблокувати фінансову галузь;
 негайно припинити купівлю російського газу та нафти;
 заморозити усі активи
олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх
сімей, анулювати їм візи.
Хоч документ носить рекомендаційний характер, у Москві, за словами представниці
МЗС РФ Марії Захарової, вже
думають, як діяти, щоб «звести
до мінімуму можливі ризики».

З

»

КОМЕНТАРІ

Дмитро
КУЛЕБА,
міністр
закордонних
справ України:
«Саме до цих
сигналів закликала
Україна, аби показати РФ можливу ціну за нову хвилю агресії: нафтове/газове ембарго,
відключення від SWIFT, блокування рахунків російських
олігархів. Україна також вітає
заклик зупинити будівництво

Я дуже погано вчився в університеті. Це
була швидше імітація освіти, ніж реальне
опанування фаху. Тут не звинувачую своїх
викладачів — сам винен. Веду до того, що
коли б так здобував професію, скажімо
хірурга, вам не варто було б приходити до
мене на операцію
рипустимо, що більшість українців справді відповідають своїм освітнім ступеням. Але є сумніви. Їх навіює один непересічний чоловік — нардеп Ілля Кива. Він, як виявилося, не тільки має диплом
про вищу освіту, а й захистив дисертацію і став кандидатом наук. Хто вже тільки не шпиняв представника
фракції ОПЗЖ за його науковий прорив! Розумні люди
писали дотепні коментарі. Але чи щось змінилося?
Давайте спочатку процитуємо молодого вченого. От,
наприклад, він заявляв, що фашизм у крові львів’ян:
«Мій дід Герой Радянського Союзу Кива Пилип Денисович, пройшовши усю війну, у 45–му році був також
відправлений до Львова, де його розстріляли місцеві мешканці. Дід вижив, але пам’ять про це залишилася. У них фашизм у крові, який регулюється лише
страхом». А ще він погрожував фізичною розправою
людині, яка зробила йому зауваження: «Я тобі зараз
голову відріжу»… Нардеп цікавився, чи у журналіста
є член, неодноразово публічно лаявся і дуже плутано пояснював, як одна жомова яма йому приносить
понад мільйон гривень на рік. Ці всі висловлювання,
звісно, не є прямим доказом нездатності політика написати наукову роботу, але вони добряче натякають,
що цей персонаж не надто схильний до дослідницької
діяльності. Чому ми знаємо про Киву? Бо він сам лізе
в об’єктиви фото- і відеокамер. Але ж він не єдиний,
хто «захищався» у цьому році, торік, протягом 30 літ
незалежності. Скільки ще таких дисертацій, як у нардепа, й таких дипломів про вищу освіту, як у мене? Пан
Ілля визначає у Верховній Раді, як має жити країна, я
розказую, що в світі робиться, ваш сусід Петро чи Максим таки вирізає людям апендикси, а хтось із таким же
рівнем підготовки навчає дітей. Коло замкнулося, всім
добре. Чи має ця держава майбутнє? Навряд. Хоча…
Може, неучів із дипломами — одиниці, а всі інші —
професіонали. Тоді надія є. n
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важливо, що,
« Дуже
попри рекомендаційний
характер документа,
зроблено перший
символічний офіційний
крок до формування
пакета «пекельних
санкцій» Заходу
проти російського
агресора.

Ваших дітей
навчають учителі,
яких підготував
якийсь «Кива»

І Захід визнав, що Путін – #уйло!

Північного потоку-2, проєкти
Росатому в Європі».
Петро
ПОРОШЕНКО,
п’ятий
Президент
України, лідер
«Європейської
Солідарності»:
«Дуже важливо, що, попри
рекомендаційний характер
документа, зроблено перший
символічний офіційний крок до
формування пакета «пекельних
санкцій» Заходу проти російського агресора. Не покладаючи особливих сподівань на активність влади, наша політична
сила — «Європейська Солідарність» — ініціативно долучалась
до роботи над документом у
рамках Європейської народної
партії». n

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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n Наша історія
Фото із сайту volynnews.com.

n Серце, віддане Україні

Керівника СБ Ковельського окружного
проводу ОУН Коса ловили сотні чекістів
Закінчення.
Початок на с.1

Петро Боярчук був одним із ініціаторів
встановлення пам’ятника на братській
могилі 104 жителів колишнього волинського
села Красний Сад Горохівського району,
знищеного 19 квітня 1943 року.

Іменем журналіста
газети «Волинь»
пропонують назвати
вулицю
З таким проханням увіковічити
на мапі древнього Горохова ім’я
добре знаного на Горохівщині
та Волині прозаїка, публіциста, члена
Національних спілок журналістів
і письменників, заслуженго журналіста
України Петра Оксентійовича Боярчука
(1947–2013) до Горохівського міського
голови Віктора Годика звернулися
голова Братства ветеранів ОУН і УПА
Волинського краю імені полковника
Клима Савура Богдан Вівчарик, голова
громадської організації «Діти репресій
Волині» Антон Ступак та представниця
Українського інституту національної
пам’яті на Волині Лариса Бондарук
ільше половини свого земного життя
Петро Боярчук (на фото), від серпня
1979 року до грудня 2013-го — власний
кореспондент незалежної громадсько-політичної газети «Волинь-нова» («Радянська
Волинь») у Горохівському і Локачинському
районах, мешкав у Горохові.
Після відновлення Незалежності нашої
держави він чи не перший із журналістів Волині розпочав серію публікацій з дослідження
та документування правди про борців за незалежну та соборну Україну, а також про долю
їхніх сімей, яких вивозили до «отдальонних
областей СССР». Про його книги «Стохід. Повернення», «Крик голодного звіра», «Дорогами болю», «Бій під стінами храму», «Про що
мовчить стара Олика» знають далеко за межами Волині й України. Він — лауреат літературно-мистецької премії імені Агатангела
Кримського. n
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Микола МИХАЛЕВИЧ,
директор Кортеліського
історичного музею

а даними МДБ, восени
1949-го нею було вбито
кількох радянських активістів у Старовижівському
та Заболоттівському районах.
Окрім того, він активно залучав
до підпілля нових членів, зокрема і тих, що працювали в державних установах.
Обласне управління МДБ,
стурбоване такою ситуацією,
прийняло рішення створити
спеціальну оперативну групу
для пошуку і знищення боївки
Коса. Було заведено агентурну справу «Північні». Місцем
дислокації опергрупа вибрала
Ратнівський район, щоб одночасно допомагати місцевим
емгебістам. За радянськими
даними, наприкінці 1949 року
на Ратнівщині активно діяли
8 боївок, до складу яких входило 62 повстанці.

З

«БОЧКИ» ВІД МГБ

Наприкінці жовтня
1949 року чекістам вдалося
арештувати батька повстанця
Сергія Михалевича. Вони знали, що Андрій турбується про
рідних і надає їм матеріальну
допомогу. Тому розраховували, що через тата зможуть
розшукати керівника СБ. Але
Сергій Михалевич категорично заперечував свій зв’язок
із сином і вперто заявляв, що
востаннє бачив його ще в період німецької окупації. Тому
емгебісти вирішили провести
агентурну комбінацію. Повстанці її називали «бочка».
Отож, під надуманим приводом Сергія Михалевича
вночі автомобілем повезли
із Луцька в Ратне. Одночас-

Фото з архіву Миколи МИХАЛЕВИЧА.
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Йосипович
« Сергій
дуже зрадів, що
попав до «своїх»,
і ще дорогою
до бункера
зізнався, що він
батько Коса.

»

Соратники Коса (Андрія Михалевича, зліва направо) – Хома,
Марко (Ярослав Бабій), Панас (Степан Калачук).

но в ліс, недалеко від Ковеля, відправили групу з п’яти
перевдягнутих спецагентів.
Вони «обстріляли» автомобіль,
«вбили» оперпрацівника, а шофер нібито втік. Арештованого
спецагенти витягли з автомобіля і забрали із собою. Сергій
Йосипович дуже зрадів, що
попав до «своїх», і ще дорогою до бункера зізнався, що
він батько Коса, зустрічається
з останнім і отримує від нього
допомогу.
Михалевича привели
в бункер і від імені СБ ОУН допитали. Як і передбачалося,
він детально почав розповідати про свої зв’язки із сином
та назвав людей, які його переховували. В тому числі і жительку села Заброди Ликерію
Шиманську, яка була надійною
зв’язковою Коса і надавала
йому велику допомогу. Після
того, як спецагенти отримали
потрібну їм інформацію, вони
інсценували бій з опергрупою,
і Михалевич знову потрапив
у руки МДБ.
Шиманську таємно за-

тримали для допиту, але
вона відмовилася відповідати на будь-які питання. Тому
знову провели «бочку», яка
також закінчилася успішно.
Шиманська не лише розповіла про свої зв’язки з Косом, а й
назвала кількох його активних
помічників. Коли Ликерія зрозуміла, що її обманули, вона
знову перестала говорити. Але
чекісти негайно почали реалізовувати отриману інформацію та заарештували багатьох
підпільників.
ЗАГИБЕЛЬ
ПОВСТАНСЬКОГО
КОМАНДИРА ТА ЙОГО
НАЙБЛИЖЧИХ
СОРАТНИКІВ

З другої половини
1951 року чекісти загубили
сліди Коса. Уся діюча агентура
у Ратнівському, Заболоттівському та Старовижівському
районах не повідомляла про
нього жодної інформації. Тому
оперативники стали більше
приділяти уваги Камінь-Каширському районному прово-

ду ОУН, який очолював Клим
Тимошик (Роман).
Із близьких зв’язків Романа у вересні 1951 року чекісти
завербували Сильного. Коли
цьому агенту показали фото
повстанців, він упізнав Коса
і сказав, що той відомий йому
під псевдо Старий і заходив
кілька разів у його будинок.
Сильний отримав від Коса
завдання заготувати сухарів
та принести їх у старий схрон.
Чекісти цим скористалися, щоб
замінувати ту криївку. Внаслідок вибуху загинув повстанець
Береза, але Роман, який був
разом із ним, не постраждав.
Чекісти зробили висновок, що Кос знаходиться десь
поблизу, і посилили пошуки.
Агентурно-бойовій групі, яку
очолював колишній повстанець Сталевий, за допомогою
розшукових собак вдалося
виявити криївку біля села Нові
Червища Камінь-Каширського району, у якій перебували
підпільники. Вони відмовилися здаватися та підірвали
себе гранатами. Кос та Роман
загинули відразу, а ще одна
підпільниця Пелагія Герасимук (Оля) отримала важке
поранення і померла через
кілька годин, так і не опритомнівши. З криївки вилучили
зброю, радіоприймач, друкарську машинку та щоденник Коса. Це сталося 8 грудня
1951 року. n

n Ринок праці
Євгенія СОМОВА

ахівці, які здійснюють добір
персоналу для працедавців
та допомагають шукачам роботи знайти її, є у ВОЦЗ та в кожній
із його філій. Вони — посередники
між першими та другими. Роботодавцям така форма співпраці зі службою
зайнятості зручна і вигідна, бо дає
змогу більш якісно та оперативно
здійснити добір кадрів, укомплектувати вакансії на підприємствах.
— Той, хто скористається послугою наших рекрутерів, значно
зекономить власний час, оскільки
попередню співбесіду за вимогами
роботодавця проводять наші фахівці, — наголосив директор обласного
центру зайнятості Роман Романюк
під час пресконференції. — Йому
не потрібно витрачати кошти, адже
ця послуга надається безплатно.
Не потрібно розміщувати свої вакансії на платних ресурсах. Він може
скористатися нашими. Представнику малого бізнесу не обов’язково
мати в штаті менеджера з підбору
персоналу за умови, що співпрацює
з нами.
Послуга рекрутингу корисна
і для шукачів роботи. Фахівці, які
виконують ці функції, дають їм про-

Ф

Одним знайшли хорошого співробітника,
іншим — вакансію
Як працює рекрутинг обласного центру зайнятості
Фото Євгенії СОМОВОЇ.

фесійний супровід від співбесіди
до працевлаштування, поради щодо
самопрезентації, написання резюме
і проходження співбесіди, допомагають визначити свої слабкі і сильні
сторони, а також рекомендацію роботодавцям щодо кандидатури. Торік їхніми послугами скористалися
2 405 підприємців. 458 із них раніше
до центру зайнятості не зверталися.
1 068 волинян завдяки рекрутерам
знайшли роботу.
Фахівці обласної служби зайнятості використовують різні способи
та методи для того, щоб «закрити»
вільні місця на підприємствах, організаціях. Зокрема, інтерактивну карту
вакансій. Вона щотижня оновлюється і дає змогу візуалізувати найбільш
актуальні з них, а водночас додаткову
інформацію щодо умов праці, вимог
до кандидата, контакти рекрутерів.
Претендентів на посади шукають
і через соціальні мережі, спеціальні
сайти з пошуку роботи, наприклад,

Роман Романюк: «Пробуємо знаходити нові методи допомоги
безробітним і роботодавцям».

пропозицій — 62 відсотки —
« Найбільше
із зарплатою від 6 до 10 тисяч гривень,
26 відсотків — із мінімальним рівнем оплати.
WORK. ua, відстежують й інформацію
про масове вивільнення на підприємствах і т. д.

»

Складна ситуація на ринку праці
Волині, спричинена пандемією коронавірусу, за словами директора

ВОЦЗ Романа Романюка, поволі
поліпшується. Так, на 1 квітня цього року в області нараховувалося
12 635 безробітних, яким обласна служба зайнятості готова була
запропонувати 2 068 вакансій. І їх
кількість щомісяця зростає. Це є
свідченням того, що економіка
піднімається з колін. Однак навантаження на одне робоче місце усе
ще високе — 6 осіб. Однак вже є що
запропонувати шукачам роботи.
Рекрутери володіють 1 972 актуальними вакансіями та унікальним банком, який нараховує понад 8 тисяч
резюме шукачів із різних джерел.
Роботодавці нині потребують
працівників різних професій. Попри те, що найбільший попит усе ж
на представників робітничих професій, є вакансії і для службовців.
З-поміж них найбільш затребувані
бухгалтери. Потрібні й менеджери
різного виду діяльності, спеціалісти державної служби, керівники,
начальники відділів, заступники,
інженери. Найбільше пропозицій — 62 відсотки — із зарплатою
від 6 до 10 тисяч гривень, 26 відсотків — із мінімальним рівнем оплати.
Найкваліфікованішим роботодавці
готові платити від 10 до 40 тисяч
гривень. n
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■ Пульс тижня

97-річний партизан Іван Лукашик:
«Дали кожному з нас автомат,
450 патронів, 3 гранати…»
Він ветеран Другої світової, підпільник, безпосередній учасник
визволення Ратнівського (нині Ковельського) району від нацистів.
Нагороджений орденами і медалями. Нині чоловік проживає у своєї
доньки у Жиричах, а родом із Хабарища
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

уремні події в минулому,
а спогади про них для нього
живі і донині.
— Якось червоні партизани
покликали на збори молодих
людей, сказавши, щоб брали
із собою ложку, кухлик і запасну
білизну. А коли ми зібралиcя, комісар повідомив, що в загін набирає. Хто не хоче йти, щоб сказав про це. А хто скаже? Боялися, — каже Іван Лукашик. — Отак
і потрапило 17 молодих хлопців
до лісу. Дали кожному з нас автомат, 450 патронів, 3 гранати.
А невдовзі вночі біля села Річиця
у мене був перший бій. Кілька
днів гнали німців за Прип’ять.
Тоді я два пальці на нозі обморозив. Йшли через болото і лід проламався. Був березень, а потім
місяців дев’ять з тими пальцями
мав мороку, гнили. Вони й зараз
у мене німі. Віддав чоботи товаришу, бо ж взутися не міг, а сам
у постолах ходив.
У тому бою загинув односельчанин Лукашика, іншого
поранило. Червоні партизани
мали вигнати німців із Річиці
за Прип’ять, і з цим завданням
вони справились. Далі їх зібрали і відправили — кого на фронт,
кого у тил працювати.
Наш герой потрапив на залізницю у Сарни Рівненської області. Там не раз потрапляв під
вороже бомбардування.
— Пам’ятаю, ох і бомбили нас
у Сарнах, до того ж безперестанку. По тридцять-п’ятдесят чоловік
гинуло, — пригадує ветеран. —
Cтрашно було, аж тремтіли від
ляку. Було, що йшов сніг, а після
бомбардування земля ставала
чорною. Федорова за своє життя двічі бачив (Олексій Федоров — двічі Герой Радянського
Союзу, у роки війни командир
Чернігівсько-Волинського партизанського з’єднання. — Ред.).
Ще до моєї партизанщини він
приїжджав у село — на коні, у супроводі. Ще й танці тоді були —
з нашими дівчатами танцював.
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У Ковелі на три роки ув’язнили
голову дільниці
Жінка підробила підписи на виборах мера міста
залізничників
Євдокія ХОМИЧ

овельський міськрайонний суд затвердив укладену Ковельською окружною прокуратурою угоду
про визнання головою однієї з виборчих дільниць
винуватості у підробленні документації.
Жінка 26 жовтня 2020 року, складаючи уточнений
протокол про підрахунок голосів із виборів ковельського міського голови, не збираючи на засідання всіх членів
дільничної комісії, власноруч проставила за них підписи
під цим документом.
За вчинення цього злочину їй призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі із забороною
на п’ять літ обіймати посади в органах, що формуються
відповідно до виборчого законодавства України, організовують і забезпечують підготовку та проведення виборів різних видів, а також зі встановленням однорічного
іспитового строку. n

К

Продають школу і кінотеатр
Початкова вартість першої становить 241 тисячу
гривень, другого — 306 тисяч
Сергій Наумук

а Українській універсальній біржі на продаж виставили два дерев’яні корпуси школи в селі
Нова Вижва нині Ковельського району. Їх не використовують для закладу освіти з 1995 року. Один корпус збудований у 1947 році (його площа 204,4 кв. м),
другий — у 1960-му (площа 107 кв. м). Стан споруд задовільний. Їх можна використовувати за будь-яким призначенням. Очікувана вартість — 241 тисяча гривень.
Іншим лотом продають приміщення кінотеатру «Промінь» у Старій Вижівці. Будівля площею 551 кв.м введена
в експлуатацію у 1971 році. Кінотеатр оцінили в 306 тисяч гривень. n

Н

Іван Лукашик додому повернувся лише в 1948 році.

А вже іншого разу в Луцьку —
на зустрічі із партизанами.
Додому Іван Лукашик повернувся у 1948 році. Солдати писали листи у Кремль з проханням
демобілізувати їх. Їм відповіда-

забрали. Спочатку червоні партизани реквізували корову, бика
та коня, а затим гітлерівці пару
волів та чотири корови. Люди
жили в землянках, а вже пізніше
почали споруджувати хати.

що йшов сніг, а після бомбардування
« Було,
земля ставала чорною.
ли, що цього зробити не можуть,
бо є великий об’єм роботи. Тоді
волинянин взяв довідку із сільради про те, що має велику сім’ю,
а брати і сестри ще малі (їм трохи
применшили віку) і потрібна його
допомога. Тож відпустили.
Прийшов додому, а села
майже немає. Залишилося лише
сім хат із пів сотні. Обійстя Лукашиків уціліло, але всю худобу

Е

Представництво
польської агенції
оголошує набір
працівників
на склади
брендового одягу
на околицях м. Лодзі
Обов’язки: комплектація замовлення, упаковка, сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин
5–6 днiв на тиждень.
Заробітна
плата
–
від
20 000 грн+премії.
Безкоштовні обіди, чай, кава.
Житло: 600 грн/міс, хороші
умови проживання.

P
P
P
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.
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Таке звернення оприлюднила Шацька
експлуатаційна дільниця Регіонального офісу
водних ресурсів у Волинській області, до зони
обслуговування якої входять колишні Шацький
і Любомльський райони
Євгенія СОМОВА

»

— Біда була у війну, біда
й опісля, поки не розжилися трохи, — каже мій співрозмовник. —
Відразу в сусіднє білоруське село
Повіть ходили. Там німців не було
і господарство все залишилося.
Наші люди трохи підробляли
у них, в інші населені пункти ходили. А потім уже колгосп створили,
радгосп, селяни на сезон стали
їздити, і я попоїздив також. n
Р

На Поліссі просять не руйнувати
шлюзи

ині значно зросла кількість повідомлень від працівників, які доглядають за гідротехнічними спорудами та обслуговують меліоративні канали, що
знаходяться у державній власності, про активне руйнування залізобетонних конструкцій. Це завдає чималих
матеріальних збитків, бо вихід з ладу цих споруд унеможливлює регулювання рівня води у річках. Відтак псується проїжджа частина на мостах.
За руйнування шлюзів передбачена адміністративна
та кримінальна відповідальність. Тож усіх небайдужих
просять повідомляти про виявлені крадіжки чи скоєння
злочинів на меліоративних системах. n

Н
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■ Пульс тижня

Доки мама пиячила,
немовля мерзло
Випадок трапився у селі Цегів
на Горохівщині
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ебайдужі зауважили, що в одному з будинків мама двомісячного немовляти
пиячить разом зі співмешканцем. Про
ситуацію селяни повідомили правоохоронцям.
На жаль, факт підтвердився. Працівники
поліції застали в хаті холоднечу й безлад, що
неприпустимо для перебування в ній новонародженого маляти.
На жінку наразі складено адмінпротокол
за ч. 1 ст. 184 КУпАП України, що передбачає покарання за невиконання батьками або
особами, що їх заміняють, обов’язків щодо
виховання дітей. n

Н

Загинула під колесами
автомобіля
У селі Полонка Луцького району
напередодні Великодня автомобіль
на смерть переїхав місцеву жительку
Олена БОРИСОВА

орожньо-транспортна пригода, що
обірвала життя жінки, сталася 1 травня близько 13-ї години. Як повідомили
в пресслужбі поліції Волинської області, вантажівка DAF збила 54-літню волинянку. Постраждала померла на місці аварії.
За кермом авто перебував 38-річний водій.
За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Слідчо-оперативна група встановлює всі обставини трагедії. n

Д

Діти перебрали
з алкоколем
У перший день Великодня на Волині
двоє підлітків отруїлися «дорослими»
напоями
Тетяна МЕЛЬНИК

неділю, 2 травня, 14-річний лучанин потрапив до Волинської обласної дитячої
лікарні з діагнозом алкогольна інтоксикація. Крім цього, у підлітка виявили забої.
Днем раніше подібний випадок трапився на Шаччині. Там у лікарню з таким же діагнозом привезли 15-річну жительку села
Голядин, яка також отруїлася спиртним.
Де діти взяли ці напої, чи хто їх так щедро
пригостив — невідомо. Хочеться сподіватися, що після таких наслідків неповнолітні
більше не захочуть їх куштувати. n

У

На Великдень вогонь знищив
житло волинян
Хата зайнялася посеред білого дня
Юстина КОЛОМІЄЦЬ

травня об 11:46 рятувальники отримали
повідомлення, що в селі Смолява на вулиці
Новоставській, що на Горохівщині, горить
одноповерховий шлаковий житловий будинок.
На виклик вмить прибули чергові бригади
22-го державного пожежно-рятувального поста обласного ДСНС та МПО селища Сенкевичівка.
Загоряння сталося в спальні площею
4х5 метрів. На момент появи рятувальників
полум’я поширилось на дві кімнати. Вогонь
знищив документи власників і речі домашнього вжитку, пошкодив перекриття хати. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу локалізували о 12.05, ліквідували о 12. 25. Гасили полум’я
четверо вогнеборців на двох пожежно-рятувальних машинах. n

2

www.volyn.com.ua

n Фотофакт

Скульптор Микола Головань приймав
на Пасху гостя-силача Вірастюка
Чоловіки навіть перевірили фізичну міць один одного рукоборством
Фото з фейсбук-сторінки Володимира ПАВЛІКА.

Юстина КОЛОМІЄЦЬ

а Великдень у Луцьку побував український актор,
силач, заслужений майстер спорту України та володар
кубка «Найсильніша людина
України» Василь Вірастюк. Перебуваючи в обласному центрі Волині, він разом зі знаним
у краї активістом Володимиром
Павліком та бізнесменом Сергієм Андрусіком завітав на гостину
до луцького скульптора Миколи
Голованя.
«У святковий день поздоровити автора найнезвичнішого
будинку України Миколу Голованя прийшов Василь Вірастюк.
Усіх вітаємо зі святом! Христос
Воскрес!» — написав на своїй
сторінці у фейсбуці Володимир
Павлік. n

Н

Волинський митець, хоч і в літах, а силою духу стронгмену, кажуть, не поступився.

n Уроки пандемії

Турецький 5-зірковий готель втратив
право приймати туристів через
порушення українцями карантину
За минулу добу у світі діагностували понад 775 тисяч нових випадків
коронавірусу. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії та США. Україна
займає 26-те місце серед усіх країн, 7-ме — в Європі
Мирослава КОЗЮПА

нашій країні фіксують спад захворюваності. Так,
станом на 4 травня було
зареєстровано 2 576 нових випадків COVID-19,
одужало –7 728, померла 161 особа. Підтверджений діагноз почули
102 мешканці Волині
(з них дітей — 7, медпрацівників — 3). Одужало за добу — 343 особи, 2 людини померли.
На Рівненщині виявлено
68 недужих та 5 смертей,
зокрема від ускладнення коронавірусу померла 22-річна мешканка
Дубенщини. Близько
150 мільйонів жителів
країн Європейського
Союзу вже отримали
першу дозу вакцини від
COVID-19. Таким чином,
щеплення зроблено
чверті дорослого населення ЄС, тоді як в нашій
країні всього 759 434 людини пройшли першу вакцинацію.
Тим часом Україна
закриває кордони для
іноземців з Індії, адже ця

У

країна 2 травня побила
рекорд захворюваності — 903 тисячі випадків
за добу і стала лідером
із розповсюдження нового штаму COVID-19,
який має дві мутації.
У сусідній з нами Польщі
вже виявлено два його
осередки — на околицях
Варшави та Катовіце.
Лікар-інфекціоніст,
викладач школи охорони
здоров’я НаУКМА Воло-

може вражати перехворілих і здатен пригнічувати імунний захист, що
сформувався на попередні види.
Медики ж запевняють, що симптоми коронавірусу у пацієнтів
в Україні сильно змінилися з початку пандемії.
«У когось спостерігається нудота, у когось біль
у животі, рідкий стілець,
незначне підвищення

варіант відрізняється
« «Індійський»
від інших тим, що може вражати
перехворілих і здатен пригнічувати
імунний захист, що сформувався
на попередні види.
димир Курпіта заявив:
якщо цей вид потрапить
до нас на початку червня — матимемо шалену
захворюваність протягом
усього літа. «Це значно
небезпечніше, ніж Великодні свята, які йдуть
на тлі штамів, що вже
циркулюють в Україні».
За його словами, «індійський» варіант відрізняється від інших тим, що

»

температури тіла, кашель. У багатьох коронавірус проявляється
всього одним-двома
симптомами. Це може
бути слабкість і головний
біль та запаморочення», — розповіла епідеміолог Наталія Іванченко.
Вона зазначила, що при
незначних недомаганнях
людина все одно повинна
залишатися вдома.

Втім, українці часто
нехтують протиепідеміологічними правилами.
Через наших громадян,
які влаштували «великодню вечірку» з порушенням карантинних норм,
закрили один із 5-зіркових готелів міста Манавгат у турецькій Анталії. У країні до 17 травня
діє жорсткий карантин,
однак учасники проігнорували це, ще й виклали
відео святкування у соцмережу. Через це до закладу прийшли інспектори, які підтвердили
інцидент та склали протоколи, на підставі чого
у власників відібрали
туристичний сертифікат,
без якого вони не зможуть працювати. Туристів розселили по інших
готелях.
В Україні учора Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл на карантинні зони.
В актуальному переліку
6 «червоних» регіонів,
8 «помаранчевих» (Волинь і Рівненщина залишаються у цьому списку)
і 11 «жовтих». n
Фото з сайту pogliad.ua.

Регіональний експрес «Львів – Чернівці» із 6 травня курсуватиме до Луцька. Це допоможе розвантажити автошляхи та
зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на дорозі Н-17. Зі Львова поїзд вирушатиме о 09.51
та прибуватиме до Луцька о 14.25. У зворотному напрямку потяг
відправлятиметься о 14.45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.
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n Пульс тижня

n Резонанс
Фото із фейсбук-групи «Нововолинськ інфо».

Травмовані при обвалі мосту
в П’ятиднях отримають
компенсацію
Гроші виплатять у зв’язку із втратою
працездатності. Розслідування правоохоронців
ще триває
Ірусина ПРИХОДЬКО

ова про інцидент, що трапився 12 березня біля
села П’ятидні Володимир-Волинського району.
Тоді постраждали п’ятеро будівельників. Двоє
з них досі перебувають на лікарняному. Наприклад, Олександр Пундик, який зламав тазову та плечову кістки, проходить реабілітацію після складної операції.
Завідувач сектору розслідування Держпраці області Ярослав Головка зазначив, що четверо травмованих
через тимчасову втрату працездатності отримають компенсацію. За його словами, лише один робітник на виплату не претендує, адже важких тілесних ушкоджень
не зазнав.
У Держпраці кажуть, що основною причиною обвалу
мосту стали недоліки при його будівництві у 1962 році.
Хто тоді виконував роботи — наразі невідомо.
Заступник начальника Служби автомобільних доріг
в області Ншана Антоняна зазначив, що повністю завершити ремонт планують до Дня Незалежності України. n

М

Такого привітання люди не хотіли й бачити.

Чому білборд з Онуфрієм протримався
на Волинській землі один день?
Мешканці Нововолинська обурилися, коли побачили
на одній з вулиць міста плакат із зображенням очільника
Української православної церкви Московського патріархату
з вітальним словом до Великодня
Софія ГАВРИЛЮК

ото з предстоятелем УПЦ Онуфрієм
29 квітня опублікував
у фейсбуці один із очевидців.
Він же поцікавився в земляків: «Як вам привітання?».
Численні коментарі дописувачів засвідчили, що добре
слово від Онуфрія людям
не сподобалося:
— Хто дає дозвіл на розміщення таких «привітань»?
— Уже повісьте Путіна, що
— слабо? І хто таке дозволив?
— Кожен рік російська церква в Україні передає в Москву
мільярди доларів, які віддають
українці в «їхніх» храмах. Потім
ці гроші використовують у війні проти нас.

Ф

— Митрополит всієї України??? Для мене ні — я громадянка України.
Люди також нарікали
на владу, яка дозволила таке
неподобство.
Відомо, що вуличною рекламою в Нововолинську зде-

повісьте Путіна,
« Уже
що – слабо?
»
більшого опікуються приватні
підприємці, але, певно, шквал,
піднятий обуреннями, дійшов
туди, куди його спрямовували
нововолинці, оскільки наступного дня (30 квітня) за Онуфрієм з його вітанням і слід про-

n Варто знати

У Володимирі-Волинському
встановили 20 велетенських
писанок
Місцеві майстри розмальовували їх близько місяця
Фото Володимир-Волинської міськради.

На роботу художників прийшли подивитися сотні містян.

холов. Тож люди зустрічали
Пасху спокійно.
Митрополита Онуфрія
не раз звинувачували в антиукраїнській позиції: він казав, що наш народ заслужив
Голодомор, 2014-го засуджував АТО на Сході України, торік
назвав російсько-українську
війну конфліктом і закликав
до діалогу з проросійськими угрупованнями «ЛНР» й
«ДНР».
Нині ж він «прославився»
тим, що під час Великоднього
богослужіння кидав освячені
крашанки вірянам. Ті намагалися їх ловити, однак багато
яєць падало. Таку поведінку Онуфрія мас-медіа уже
охрестили «дивною». n

Олена КУЧМА

парку «Слов’янському» княжого міста напередодні Великодня
презентували інсталяцію
з двадцяти писанок метрової висоти. До проєкту, який
реалізували за підтримки
відділу культури та туризму міськради, долучилися
аж дванадцять місцевих художників та художниць. Раніше майстри розмальовували
пасхальні яйця, які були встановлені на Софіївській площі
столиці, а цього року вирішили організувати подібну
виставку й у рідному Володимирі-Волинському.
За словами заступника
міського голови Андрія Гудима, наступного Великодня композицію розширять
на таку ж кількість писанок,
розмальованих вручну. n

У

Учні не ходитимуть у школу
ще кілька днів
Відповідна комісія при Володимир-Волинському
міськвиконкомі рекомендувала продовжити
дистанційне навчання у школах до 11 травня
Роксолана ВИШНЕВИЧ

ак вирішили на черговому засіданні, де обговорили епідемічну ситуацію на території громади.
Медики з трьох різних установ зазначили, що ситуація з коронавірусом у Володимир-Волинській громаді поки що не вселяє оптимізму, адже щодня до стаціонарного відділення територіального медоб’єднання поступає по 9–10 нових хворих із підтвердженим
діагнозом або ж із підозрою на інфікування. Крім того,
відомо, що в окремих школах велика кількість інфікованих коронавірусом, як учителів, так і учнів. n

Т

Невідомі познущалися
над пам’ятником жертвам
Другої світової війни
Це вже не перший випадок наруги вандалів над
меморіалами
Сергій ВИШЕНЬКА

переддень Великодня на Ладомирському кладовищі у Володимирі-Волинському вандали пошкодили пам’ятник жертвам Другої світової війни.
За словами працівниці кладовища Оксани Крівовіци,
невідомі зняли оздоблення з кольорового металу постаменту. Жінка не змогла стримати обурення:
– Ще й напередодні Вознесіння Хрестового та поминальних днів, коли люди найчастіше відвідують цвинтарі та вшановують померлих і загиблих у війнах.
Хто познущався над меморіалом, наразі невідомо.
Про реставрацію поки що не йдеться. n

В

Доброти забагато не буває
З нагоди Великодня 117 дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
проживають на території Нововолинської
територіальної громади, отримали смачні гостинці
Роксолана ВИШНЕВИЧ

одарунки придбали за кошти міського бюджету.
До благородної справи долучився спонсор —
ТзОВ «Нововолинський м’ясокомбінат».
Продуктові набори хлопчикам і дівчаткам вручали
працівники служби у справах дітей разом із заступницею нововолинського міського голови Вікторією Скриннік. Вона привітала дітей, їхніх опікунів та піклувальників
із прийдешніми святами, побажала міцного здоров’я
і Божої благодаті. n

П

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

Я твій птах,
підстрелений
на зльоті

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото із сайту ichef.bbci.co.uk.

Ігор ПАВЛЮК

На своїм волоссі – темному й густому–
Ти лежиш, як річка на ріллі.
Чи й для мене місце є іще на ньому,
Місце біля тебе на Землі?

n Особливий випадок

Фото з домашнього архіву Альони Цюрик.

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Трубить ключ під небом одиноким,
З вишні цвіт – як світ на рушнику…
Ти уся прозора, бо глибоку
Важко скаламутити ріку.
Відпливе останній поцілунок,
Біле відображення садів...
Затонулі статуї Перуна
Світяться з холодної води.
Ніжний шепіт прагне стати плоттю.
Губи шелестять, мов кораблі...
Я твій птах, підстрелений на зльоті,
Що крізь воду пада до землі.
м. Львів. n

n Притча

«БАТЬКУ, МИ ЛЮБИМО
ОДНЕ ОДНОГО!»
Якось надумав один юнак одружитися
і пішов радитися до свого тата

ой сидів замислений, щось малюючи
прутиком на піску. Юнак, наблизившись,
сказав:
— Я зустрів чудову дівчину і хочу взяти
її за дружину.
Але батько промовчав і намалював на піску
нуль.
— Тату, вона прекрасна господиня!
Та батько на це тільки додав ще один нуль.
Юнак перерахував чимало принад дівчини,
але й після цього на піску з’являлися лише
нулі.
Нарешті син сказав:
— Батьку, ми любимо одне одного!
І тоді мудрий чоловік вивів перед усіма нулями одиничку.
… Саме любов спроможна збільшити всі
наші принади в тисячі разів. n

Т

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ
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.
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився
від самотності, якому хочеться відчути підтримку у цьому непростому житті. Сподіваюся, що
зустрінеться мені людина, яка веде здоровий
спосіб життя, цінує взаєморозуміння, теплоту
та щирість стосунків. Мій тел. 0687789691.
ххх
Сільський 65-літній чоловік, пенсіонер, не
п’ю, не палю, нормальної зовнішності ( зріст 175
сантиметрів, вага 85 кілограмів). Познайомлюся із самотньою жінкою-волинянкою із сільської
місцевості віком 55 – 65 років, яка була б згідна
на переїзд до мене. Мій тел. 0972149884.
ххх
Мені 42 роки, 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.
ххх
Хочу познайомитися із жіночкою віком до 39
років, не схильною до повноти, для створення
сім’ї. Можна з дітьми. Про себе: 45 років, зріст
170 сантиметрів, вага 70 кілограмів, проживаю
на Тернопільщині з маленькою донечкою. Непитущий, трудолюбивий, матеріально забезпечений. Мій тел. 0979235055.

Дуже рухливим діткам непросто ось так позувати перед
фотокамерою.

Годує дівчаток мама одночасно, бо якби в чергу
поставила, то, певно, був би плач.

Такими були Саша, Христина й Злата торік влітку, коли їх
бачив тато.

І ось такі три принцеси ростуть без тата
Альона Цюрик із Каменя-Каширського тепер сама піднімає доньок —
Сашу, Злату і Христинку, яким ще й двох років нема
Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

іби й не дивина – у наш час
багато шлюбів розпадається.
Але ж тут ситуація виняткова:
здавалося б, хіба може тато піти від
своїх трьох зовсім маленьких донечок? Хоч, мабуть, нагадає хтось, в
Одесі свого часу й п’ятьох немовлят
татусь покинув...
Про такий поворот у долі Цюриків дізналася, по суті, випадково.
Перед відрядженням у Камінь-Каширський зателефонувала Альоні:
мовляв, це ж дівчатка уже підросли,
почали ходити. От би зробити фото
й для інших видань «Газети Волинь»:
тато, мама і їхні донечки!У відповідь
почула, що і зустрітися, і сфотографувати можна. Але вже не буде світлини, на якій сім’я у повному складі. Навіть після цього не було думки,
що Альона й Сергій розлучилися. Є
ж інший варіант – може, чоловік на
заробітках? Виявляється, ні – нікуди
він не поїхав.
– Просто одного ранку пішов на
роботу й не вернувся додому. Це

Н

сталося торік серед літа, – розповідала жінка. – Спочатку навідувався
ще, фінансово допомагав. Я навіть
думала, що все у нас наладиться.
Але ні – із кінця серпня Сергій не
бачив дівчаток. Востаннє був, коли
донькам виповнився рік.
«СКАЗАВ, ЩО ЙОМУ БУЛО
МОРАЛЬНО ТЯЖКО»

Ми розмовляли з Альоною про
її доньок, у яких «уже повний рот
зубчиків», про те, що почали ходити («трохи ще бояться, то як хочуть
швидше до чогось в кімнаті добратися, то на колінця вклякають і так
нібито біжать»). Жінка розповідала,
що розлучили їх із чоловіком у жовтні
– вона ж і подала заяву, побачивши,
що Сергій не збирається вертатися
в сім’ю. Слово за словом, переходимо до того, чому, на думку жінки,
так сталося, що їхній шлюб виявився
недовговічним.
– Наскільки я знаю зі слів Сергія
(ми з ним спілкуємося в соцмережах,
тож питала, чому він пішов від нас),
йому було морально тяжко. Я зробила собі такий висновок: Сергій не
був готовий до батьківства та ще й
такого – зразу потрійного. А він же

хотів дітей. Бувало, казав, що «нагулявся і вже хоче мати сім’ю». Та коли
почалася ось ця буденність, коли
вночі не висипаєшся, бо малеча плаче, а вранці треба йти на роботу, то
й стало, мабуть, «морально тяжко».
А ще ж і мені потрібна була допомога, аби дати раду трьом немовлятам,
тож просила чоловіка встати вночі.
Одне слово, якщо й «розбився любовний човен», то не об якісь
глобальні проблеми, а об такі, що
пов’язані з побутом. Були буденні, як вважає жінка, сварки, після
яких подружжя тут же мирилося, й
все було у них добре. Судячи з почутого від Альони, вона навіть після
офіційного розлучення не спалила,
як кажуть, мости за собою. І зраділа
б, якби відкрилися двері й до хати
зайшов чоловік – батько їхніх трьох
доньок.
– Зараз, уже відчувши смак вільного життя без щоденних клопотів, –
розмірковувала багатодітна молода
мама, – Сергієві, може, й страшно
вертатися туди, де троє маленьких
дітей. Але ж це його доньки! Я його,
буває, питаю: невже тобі не цікаво
побачити їх? І він якось сказав, що
хотів би вернутися, але вже пізно. А

що значить це «пізно», то не знаю.
І тут же таке зізнання:
– Я боюся, аби не сталося, що
Сергій вернеться й, не витримавши
напруги нашого життя, знову якогось «прекрасного» дня піде від нас.
Уже раз пережила це. Другого такого удару не хочу.
А ще жінка розповідала:
– Зараз Сергій не працює. А мав
же на фірмі «Західстальпродукт» роботу, яка добре оплачувалася, та чомусь втратив її. Тож із минулорічного жовтня, відколи ми розлучилися,
допомоги від татка діти не мали ще
ніякої, хоч суд і призначив аліменти. А їх же треба годувати, одягати.
Добре, що одержую на доньок від
держави загалом на місяць сім тисяч. Якби не ці гроші, то хтозна, як
би жили.
«МЕНІ РАДИЛИ: «ПРОБАЧ
І ВІДПУСТИ». Я ВЖЕ НІБИ
ПОТИХЕНЬКУ ВІДПУСКАЮ»

Поки ми розмовляли, настала
пора обіду для дівчаток. Сашу, Злату
й Христинку Альона посадила за їхні
столики, принесла три мисочки супчику і почала одночасно їх годувати:
одній дає ложечку, потім – другій,

«Разом тягнути лямку життя – надто
прозаїчно»?

В

ідомий психолог, психотерапевт із
40-річним стажем, кандидат медичних наук і автор 30 книг, присвячених

час нашого
« Заспілкування
я не почула
від Альони жодного
поганого слова на адресу
уже колишнього
чоловіка.

»

впаки, здавалося, їй приємно згадувати те світле й радісне, що було у їхньому житті (це ж у шлюбі вони жили
недовго, а знають одне одного десяток літ – 14 мала, як вперше побачила
Сергія й згодом стала його дівчиною).
Хіба можна забути романтичне освідчення при свічках чи таїнство вінчання? А який пам’ятний той день, коли
їхали до Луцького клінічного пологового будинку, де на світ з’явилися їхні
дівчатка?! Дорогою Сергій весь час
тримав дружину за руку і просив «ще
трохи протриматися».
Звичайно, я не могла не поговорити із Сергієм. Навіть не про те, чому,
на його думку, розлучилися вони з
дружиною, хотілося почути, хоч він
і зачепив цю тему: «Альона так вирішила». Найперш запитала про доньок, яких він давно бачив. І чоловік
сказав, що від дітей не відмовляється. Ось, мовляв, поїде до Польщі на
заробітки й допомагатиме їм. А поки
будуть ті заробітки, чому б просто не
прийти до дівчаток, щоб вони знали
свого татка... n

n Цитата

n Цікавий факт

Чому число розлучень майже
дорівнює кількості шлюбів?

третій. Інакше не можна, бо, мабуть,
був би крик і плач, коли б поставила
малечу в чергу. І так цілий день. Добре, як мама – найперша помічниця
Альони – не на роботі, тоді їй легше.
– У принципі це і вся допомога,
– каже жінка. – Час від часу сестра з
чоловіком навідуються. Вони нас і в
лікарню до Луцька возять на планове
обстеження.
По правді, думала, буде набагато
важче з трійнею. Сестра, як бачить
мене з доньками, як я їм раду даю,
то каже: «Тобі, певно, якби й ще одне
дитя, то ти справилася б».
Альона ніколи не пошкодувала,
що ось так склалося її життя. Давно забувся панічний страх, який
охопив, коли дізналася, що стане
враз багатодітною мамою. Сьогодні доньки для неї – то її світ, те, чим
живе. Що пішов від неї чоловік, що
без тата дівчатка, звичайно, боляче.
З цього проводу міркує так:
– Рідні, знайомі мені говорили,
коли таке сталося: «Пробач і відпусти». Я вже ніби потихеньку відпускаю...
А ось чи пробачила? Швидше
всього – так. У всякому разі за час
нашого спілкування я не почула від
Альони жодного поганого слова на
адресу уже колишнього чоловіка. На-

практичній психології, Михайло Литвак з
цього приводу вважав:
«Це відбувається тому, що люди погано
виховані. Їх не навчили думати, не навчили
вибирати чоловіка або дружину. Ми проводили опитування, яке з освідчень в любові

сподобається більше. Запропоновані
с
були такі варіанти: «Я без тебе жити
не можу», «Я тебе ніколи не скривджу», «Давай разом тягнути лямку
д
життя». Так ось, 75 відсотків жінок вижи
брали зізнання: «Я без тебе жити не можу».
Невже не ясно, що це освідчення є характерним для чоловіка-дитини або алкоголіка?
А ось справжнє зізнання в коханні – «Давай
разом тягнути лямку життя» – нікому не сподобалося. n

«Для кохання не існує вчора,
а,
кохання не думає про завтра.
Воно жадібно тягнеться до
нинішнього дня, але цей день
потрібен йому весь, необмежеений, незатьмарений».
Німецький поет,
оет,
публіцист
ст
Генріх ГЕЙНЕ.

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

Принцу Філіпу судилося йти на три кроки позаду своєї дружини, але саме він
мав найбільший вплив на монархиню.

Королева Єлизавета II
і принц Філіп: їхній шлюб
тривав 73 роки і п’ять місяців
Вони познайомилися, коли
принцесі Єлизаветі було
8 років, а принцу Філіпу 13.
Бачилися кілька разів через
ще якийсь час на різних
заходах. Але закохалася
Єлизавета в юного блондина,
коли їй було 13, а йому — 18
Марина ЛУГОВА

іліп навчався в Королівському військово-морському коледжі в Дартмуті. Саме він
проводив екскурсію коледжем для
королівської сім’ї, яка приїхала одного разу до Дартмута. До оголошення про заручини минуло вісім
років. Принц Філіп встиг побувати
на фронті, повернутися і освідчитися принцесі. Він не був бажаним
зятем, король Георг VI підшукував
для своєї старшої дочки більш достойну партію, але Єлизавета наполягла на тому, що вийде заміж
тільки за своє перше кохання.
Після повернення Філіпа
з фронту у Великій Британії сім’я
принцеси Єлизавети II зрозуміла, що сперечатися з дочкою
марно. Що цікаво, наречені були
далекими родичами: мали спільну
прапрабабусю — королеву Вікторію, що робило їх четвероюрідними братом і сестрою. Але вже тоді
всім було ясно, що ані цей факт, ані
якісь інші не зможуть перешкодити
їхньому шлюбу.
Невідомо, як саме Філіп освідчився своїй принцесі: одні подейкують, що він написав про це в одному з листів, а інші кажуть, що
Єлизавета II сама попросила
принца одружитися з нею. Як би
там не було, офіційно про заручини
палац оголосив у червні 1947-го,

Ф

не був бажаним
« Він
зятем, король Георг VI
підшукував для своєї
старшої дочки більш
достойну партію, але
Єлизавета наполягла
на тому, що вийде
заміж тільки за своє
перше кохання.

»

а 20 листопада цього самого року
зіграли весілля у Вестмінстерському абатстві.
Філіп не хотів пишного застілля.
Проте під час приготувань королівській сім’ї порадили таки влаштувати гучну урочистість, яка і стала
першим масштабним святкуванням післявоєнного часу.
Напередодні одруження
з принцесою Філіп отримав титул
герцога Единбурзького. Їй тоді був
21 рік, а її чоловікові — 26. Із запрошених родичів з боку нареченого

була тільки мати, яка на той момент
уже багато років страждала від
психічного захворювання. Перед
весіллям майбутній принц Філіп,
герцог Единбурзький, перейшов
у англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і Данського
та отримав британське підданство.
На самій церемонії Єлизавета наполягла на тому, щоб виголосити
традиційну клятву, в якій обіцяла коритися своєму чоловікові.
Це дещо збентежило присутніх
гостей, адже всі розуміли, що, коли
принцеса стане королевою, Філіп
повинен буде підкорятися їй.
Принцу Філіпу судилося провести своє життя, йдучи на три кроки позаду королеви Єлизавети II,
своєї дружини, але саме він мав
найбільший вплив на монархиню.
Єлизавета II в своїй промові про
Філіпа в день їхнього золотого весілля сказала: «Він не любить компліментів, але він просто був моєю
надією і опорою всі ці роки. І я, і вся
сім’я, і ця країна, і багато інших зобов’язані йому в більшій мірі, ніж
він коли-небудь визнає або ми коли-небудь дізнаємося».
Принц Філіп не приховував, що
сенс його життя був у служінні королеві, але в той же час був єдиною
людиною з усього оточення, хто
сприймав її в першу чергу не як монархиню, а як свою дружину.
У шлюбі в пари народилося четверо дітей: принц Чарльз (головний
спадкоємець престолу), принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард. 73 роки вони підтримували
одне одного і продемонстрували гарний приклад своїм онукам
і правнукам. Королева Єлизавета II
говорила, що якби не Філіп, вона б
не впоралася з важким тягарем корони, і тільки своєму принцові дозволяла не зовсім коректні жарти
на свою адресу.
Проживши століття, Філіп залишився при здоровому глузді
і найбільше не хотів здаватися
немічним і слабким. Перебуваючи чотири тижні в госпіталі, він
рвався додому для того, щоб піти
з цього світу в рідних стінах та поруч із коханою Лілібет (так батьки
називали Єлизавету, коли вона
була маленькою). Біограф британської королівської сім’ї Річард
Кей розповів виданню Daily Mail
про те, що свої останні дні Філіп
проводив практично завжди в ліжку, але знаходив сили для того,
щоб потрапезувати з коханою
дружиною. «Навіть незважаючи
на погіршення здоров’я та стан,
який сигналізував про те, що його
життя наближається до завершення, королева і принц Філіп
все ще могли проводити час одне
з одним», — говорить біограф.
Коли серце Філіпа зупинилося,
Єлизавета II була поруч. n
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n Пульс тижня

n Такі реалії

Третій рік школярі обідають
всухом’ятку

Міський голова застерігає
від шахрайських схем
Напередодні Великодня декілька днів
поспіль жителі Камінь-Каширської
громади отримували провокативні
дзвінки
Богдана КАТЕРИНЧУК

телефонній розмові невідомі пропонували сприяння очільника міської ради
Віктора Пася як посадової особи щодо
неправомірного вирішення земельних питань
за винагороду. «Скажу твердо: міська рада
не є і не буде майданчиком для спекуляцій
та провокацій. А такі факти не повинні залишатися поза увагою відповідних органів та служб.
Тому за моїм зверненням над викриттям шахрайських схем уже працюють силові структури. Не дозволю, щоб подібне зруйнувало мою
особисту та професійну репутацію, а також
«обличчя» всієї територіальної громади. Будьмо свідомі! Всім — добра!» — з такими словами звернувся до людей на сайті міськради
Віктор Пась. n

У

У Камені-Каширському
вилучили автомобіль
із деревиною
У поліції є підстави вважати, що
сировина здобута кримінальнопротиправним шляхом
Ольга БУЗУЛУК

ідозрілий автомобіль ГАЗ 5204 виявили нещодавно співробітники групи реагування патрульної поліції на одній
із вулиць Каменя-Каширського. З’ясувалося, що водій, 60-літній місцевий мешканець,
перевозив колоди сосни, проте надати будьякі документи на лісопродукцію він відмовився. На місце події виїхала слідчо-оперативна
група Камінь-Каширського районного відділу
поліції. Правоохоронці вилучили автомобіль
та близько 5 кубів деревини.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу
України. Мова йде про придбання, отримання,
зберігання чи збут майна, одержаного кримінально-протиправним шляхом. Слідчі встановлюють походження лісопродукції та законність
її транспортування. n
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Пораділи подарункам,
а ще більше тому, що про них
не забувають
Напередодні світлого свята Христового
Воскресіння голова Маневицької
селищної ради Олександр Гаврилюк
разом із першим заступником Сергієм
Борисюком відвідали відділення
стаціонарного догляду для постійного
проживання села Старий Чорторийськ
та привітали колектив і підопічних
із прийдешнім святом
Богдана КАТЕРИНЧУК

лександр Гаврилюк, повідомляє сайт
селищної ради, звернувся до усіх присутніх та побажав міцного здоров’я, радості, душевного спокою, щоб Божа милість
допомогла здолати всі труднощі, а Всевишній
захистив від негараздів та хвороб. Також голова громади вручив підопічним відділення великодні продуктові подарунки від народного
депутата України Ірини Констанкевич та Маневицької селищної ради.
У кожної людини, що опинилася в цьому
закладі, — своя історія: вона сумна й непроста. Але того дня вони хоча б на кілька хвилин
змогли забути про свої біди й хвороби і просто
порадіти, що до них така увага. n
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Ця проблема в закладі загальної середньої освіти «Лобненська
гімназія» на Любешівщині триває з 2019-го — з того часу,
як приміщення їдальні було визнано аварійним
Фото із сайту ukurier.gov.ua.

Катерина ЗУБЧУК

ьогодні уже можна сказати, що з’явилася надія
на її вирішення. Ось що
розповів заступник начальника
управління — начальник відділу
освіти Управління гуманітарної
політики Любешівської селищної
ради Василь Кух:
— Спочатку у нас був намір
капітально відремонтувати будівлю їдальні, яку два роки тому визнали аварійною. Але після її обстеження дійшли висновку, що
треба буде, по суті, зводити нове
приміщення: старе — дерев’яне,
обкладене методом у пів цегли —
привести до ладу неможливо. Тоді
й вирішили капітально відремонтувати інший шкільний будинок
із хорошим фундаментом, цегляними стінами, яке стоїть пусткою
(колись там жили вчителі), частково перепланувати його й перепрофілювати під їдальню. Було
виготовлено проєктно-кошторисну документацію, проведено
її експертизу. Загальна вартість
у поточних цінах — 1 779970 гривень.
Надію на вирішення проблеми
дає те, що заплановані роботи передбачені в рамках Програми економічного і соціального розвитку
Любешівської селищної ради
на 2021–2025 роки. За це депутати проголосували на недавньому
засіданні сесії. За словами Василя Куха, кошти, які було затрачено
на виготовлення проєктно-кошторисної документації, її експертизу, — з місцевого бюджету. А ось

С

Бутерброд із ковбаскою, принесений з дому, – це, звичайно, смачно. Але
гарячого обіду він не замінить.

більш як півтора мільйона, які потрібні на капітальний ремонт, громаді не під силу. Тож доведеться
звертатися з клопотанням про

березня, після того, як був підписаний відповідний договір з переможцем тендерних торгів ТОВ
«Рамедас Україна», учні забез-

гімназія — єдиний навчальний
« Лобненська
заклад у Любешівській територіальній громаді,
де діти нині не мають гарячого харчування.
»
допомогу до Камінь-Каширської
райдержадміністрації чи вишукувати інші можливості фінансової
підтримки.
До речі, Лобненська гімназія — єдиний навчальний заклад
у Любешівській територіальній
громаді, де діти нині не мають
гарячого харчування. В усіх інших
школах ця проблема знята — з 9

печені безкоштовними гарячими
обідами (йдеться ж про Любешівщину, яка, як і Камінь-Каширщина, Маневиччина, відноситься
до чорнобильської зони). А батьки, діти яких відвідують Лобненську гімназію, де їдальні поки що
нема, отримують грошову компенсацію за відсутність харчування. n

Любешівські депутати встановили урни
для сміття

кий, таким вчинком вони хочуть
спонукати жителів селища викидати сміття та недопалки в урни,
а не під ноги, а також привернути
увагу до того, що треба берегти
довкілля.
Така акція матиме продовження, і таблички із закликом «не смітити» з’являться й у селищному
парку: на жаль, люди часто нехтують правилами благоустрою й
залишають тут після себе сміття,
а то й вивозять сюди побутові відходи з будинків. n

n Добра справа

Мешканців найчистішого куточка Волині закликають
бережно ставитися до природи
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Любешові на дамбі біля
річки Стохід з’явилися таблички із нагадуванням
не викидати сміття на вулиці. Їх
встановив житель Любешова

У

Ігор Корецький разом із Володимиром Сергійчуком, Ігорем Демихом, Наталією Мороз та Олександром Бубалом (їх об’єднує
робота в Любешівській селищній
раді, а також депутатство). Як зазначив ініціатор акції Ігор КорецьР Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

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,
 зернозбиральн ий комбайн «Домінатор»
108–1 шт., 199 5 р. в., жатка С — 6,1 з ріпаковим
столом та візком,
тюкозакатувал ьна машина SIPMA (діаметр
рулона 1,3 м),
УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.

Тел.: 067 332 82 61, 067 256 16 84.

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
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n Неспокійні серця
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■ Пульс тижня

Рівненський полярник-атовець
10 днів добирався з Антарктиди
Напередодні Великодня додому приїхав Ігор Дейнека, який рік перебував
з 25-ю українською експедицією на станції «Академік Вернадський»
Фото з фейсбук-сторінки Аліни ДЕЙНЕКИ.

Ірина ПАСІЧНИК

орога була довгою. Через протоку Дрейка до
портового чилійського
міста Пунта–Аренас, а звідти
— у Сантьяго та Париж, загалом 10 днів. За словами Ігоря Дейнеки, перезмінка була
досить інтенсивною, потрібно
було забиратися звідти, тому
що напирав лід.
— Уже зима в Антарктиді,
якраз штормова погода була.
Чесно кажучи, досі не знаю,
де я. У перші секунди були
сльози і таке піднесення. Але
вже за декілька хвилин здавалось, ніби нікуди не їхав. Відчуття, що я нарешті вдома, —
розповів Ігор Дейнека.
До своєї участі в українській антарктичній експедиції
він працював анестезіологом
у Рівненській центральній
міській лікарні. Півтора року
допомагав українським захисникам в зоні АТО/ООС на
Луганщині.
Під час полярної експедиції рівнянин надавав різнопланову медичну допомогу
зимівникам. Зокрема, аналіз
крові, стоматологічні послуги, ультразвукові дослідження, рентген, розкривав фурункули, робив інші хірургічні
втручання.
— Довелося застосовувати всі медичні знання, крім як
із гінекології. Тут повноцінний
лікарський кабінет з діагностичним і хірургічним обладнанням, сухожарова шафа
для стерилізації інструментів,
холодильник для зберігання ліків. Тобто, основні засоби для
надання невідкладної допомоги на станції є, — розповів Ігор
Дейнека. — Крім того, однією
із головних робіт під час перебування на станції Вернадського були наукові дослідження
щодо адаптації зимівників до
тривалої ізоляції, а також стосовно порушення сну в умовах
довгої полярної ночі.
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Д

Трактор переїхав
4-річного хлопчика
Біда сталася у селі Зносичі Сарненського району.
Про те, що трактор наїхав на малолітню дитину,
правоохоронців поінформували медики
Ірина ПАСІЧНИК

а отриманим повідомленням негайно виїхали і поліцейські офіцери Немовицької територіальної
громади. Вони саме патрулювали у селі Тинне, яке
знаходиться орієнтовно за сім кілометрів від населеного
пункту.
Чоловік із дитиною на руках, а також місцева фельдшерка пересіли у службове авто та попрямували назустріч
«швидкій», яка їхала із райцентру.
У потерпілого діагностували численні травми різного
ступеня.
Слідчо–оперативна група встановила, що під час виконання сільськогосподарських робіт 23–річний місцевий
житель, керуючи трактором, допустив наїзд на чотирирічного малюка, який знаходився на транспортному засобі
та впав під час руху. Керманич, до слова, не мав водійських прав. 26–літній батько хлопчика був поруч і одразу ж
викликав «швидку». Стан дитини середньої тяжкості. Утім,
зі слів медиків, її життю нічого не загрожує. n

З

Убивцю чоловіка замість тюрми
відправили до психлікарні
Довгоочікувана зустріч з дружиною після тривалої розлуки.

Жінку, яка посеред ночі стріляла в рідних, визнали
неосудною
Мирослава СЛИВА

Порушення біоритмів відбуваються тому, що зимівники з великою тривалістю ночі
починають втрачати відчуття
часу і тому доводиться давати рекомендації, коли лягати
спати, скільки годин має тривати сон, коли прокидатися.
Але у кожного науковця є
своя індивідуальна програма
життєдіяльності. Наприклад,

У нас є спеціальний апарат, із яким експедиційники
лягають спати. Відтак цілу ніч
ведеться запис мозкової активності під час сну, а вранці
показники розшифровуємо.
Наступної ночі вони знову
лягають із цим приладом.
Таким чином накопичуються
первинні дані, які будуть матеріалом для аналізу вчених,

час полярної експедиції рівнянин
« Під
надавав різнопланову медичну допомогу
зимівникам.
у метеорологів вона одна, у
біологів — інша. Вони часто
не сплять уночі, бо в певні
години відправляють метеорологічні дані через інтернет, щоби скласти загальний
прогноз, адже наша станція
входить у мережу тих антарктичних, які вносять свій
вклад у прогнозування погоди в регіоні. Отож не завжди
зимівники адаптуються до
нормального сну.

»
— підсумовує Ігор Дейнека,
завданням якого якраз і є зібрати такі дані та передати
їх науковцям в Київ для подальшої обробки. А ще в коло
обов’язків входить спостереження за здоров’ям полярників упродовж всього року.
Після
експедиції рівненський полярник знову планує повернутися до
звичної медичної практики
у місті. n

n Адреса біди

Поки будинок «кіборга» горів,
дітей рятували через вікно

рокурором доведено, що у вересні минулого року,
перебуваючи у своєму будинку на садовому масиві «Криниченька» Рівненського району, обвинувачена, діючи умисно та застосувавши самозарядний
пістолет «ПМР», вистрілила в голову своєму чоловікові,
від чого він помер на місці події. Після цього жінка випустила не менше двох куль з того ж пістолета та стільки ж
із гладкоствольного револьвера «SТALKER R1» у свою
13–річну доньку.
Згідно з висновком психолого–психіатричної експертизи, 45–річна рівнянка неосудна.
Рішенням суду до неї застосовано примусові заходи
медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу з надання допомоги із суворим наглядом. n

П

Голову ОТГ «пов’язали»
за хабарництво
Аби приховати свою діяльність, посадовець
вказав рахунок, на який мали переказати кошти
Мирослава СЛИВА

а даними слідства, очільник Бабинської територіальної громади вимагав від підприємця 15 000 гривень неправомірної вигоди. За цю суму обіцяв, що
контролюючі органи не будуть втручатися в діяльність
його АЗС та не проводитимуть відповідні перевірки.
З метою конспірації злочинної діяльності кошти
необхідно було переказати на рахунок комунального
закладу як благодійну допомогу. На підтвердження підприємець мав надати голові ОТГ відповідну квитанцію.
Днями поліцейські затримали голову громади після
того, як він отримав доказ перерахунку коштів. Судом
підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Вирішується питання про відсторонення його від займаної посади. Чиновнику загрожує
позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із забороною
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
терміном до 3 років з конфіскацією майна. n

З

У Віктора Свиридюка, який захищав Донецький аеропорт, згорів дім. Родина, у якій
виховується семеро дітей, залишилася без даху над головою, житло ремонту не
підлягає, його потрібно будувати заново
Олена МИТРОФАНОВА

ата спалахнула 28 квітня о пів на десяту ранку у селі Лінчин на Березнівщині.
Причиною займання стало пічне опалення. За словами Віктора Свиридюка, того дня
він був на процедурах у лікарні, а дружина вдома з дітьми. За лічені хвилини до біди ще говорив з нею: вони всі були в хаті, діти гралися. Що
у нього горить дім, дізнався від односельчан.
Гасити вогонь, до речі, спочатку допомагали сусіди, потім приїхало дві пожежні машини,
поліція та «швидка».

Х

«Сусіди вибили вікно, а дружина через нього подавала дітей. Всі живі та здорові. Будинок
вигорів повністю. Там був зроблений євроремонт і покрита лаком дерев’яна вагонка швидко згоріла», — розповів Віктор Свиридюк.
У пожежі ніхто не травмувався, зараз ветеран разом із сім’єю тимчасово живуть у свого
брата, який нині проходить службу в зоні ООС.
Але дім надто тісний для багатодітної родини,
тож «кіборг» вже готується зводити новий.
Номер картки Віктора Свиридюка в Ощадбанку 5167803217823066. Рахунок у цьому ж
банку: UA 133333680000026200510905914. n

n Факт
Біблії на робочих місцях побачили депутати
Рівненської міської ради перед сесією, яка
відбулася минулого четверга. Перед обранцями виступив голова міжцерковної ради Роман Боришкевич. «Читайте Євангеліє, будете правильно голосувати, – сказав він.
– Кожного разу наші президенти давали клятву на вірність
і клали руку на Святе Письмо. Краще б вони заглядали туди
частіше і читали, то Україна наша була б благословеннішою».
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n Футбол

www.volyn.com.ua

n Перша ліга

Із Житомира «Волинь»
повернулася
з діркою від бублика

«Буя» феєрить — «Динамо»
перестрибує «Ворсклу»
Услід за «золотою», в Українській Прем’єр-лізі фактично
померли «срібна» та «бронзова» інтриги

Тепер лучани спробують
розжитися очками
в Краматорську

Фото Ігоря ЛИТВИНЕНКА, rbc.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

івзахисник київського «Динамо» Віталій
Буяльський у попередніх 23 турах УПЛ відзначився двома забитими м’ячами, а в поєдинку з «Ворсклою»
зробив хет–трик ще у першому таймі! Та й як футболістові було не літати на крилах
— адже напередодні Андрій
Шевченко таки нарешті викликав гравця до лав Національної збірної! До того ж, на гру
з «Ворсклою» саме 28–річний
«Буя» вивів «Динамо» з капітанською пов’язкою. Третя ж
причина для нечуваного натхнення відкрилася після того,
як Віталій поклав третього у
ворота Дмитра Різника. Футболіст таки не втримався і —
запхнувши м’яч під футболку
й встромивши у рот великого
пальця — відкрив світові дуже
гарну сімейну таємницю —
вони з дружиною чекають на
поповнення!

вирішили не
підкидати монетку,
а запропонували
капітанам команд…
похристосатися
крашанками!

»

Цікаво, що чотири із семи
матчів туру відбувалися на
самісінький Великдень. Тож
гріх було не додати до футболу хоча б трішечки святкового
пасхального колориту. Так,
головні судді поєдинків ФК
«Маріуполь» — ФК «Львів» і
«Рух» — ФК «Олександрія» —
Ярослав Козик та Катерина
Монзуль — перед стартовим
свистком вирішили не підкидати монетку, а запропонували капітанам команд… похристосатися крашанками!
Щоправда, вистачало у
ці дні в українському футболі
й несвяткових подій. Так, 28
квітня нарешті було зіграно
відкладений матч 10–го туру
між «Олімпіком» та «Зорею». У
випадку перемоги команда Віктора Скрипника скорочувала
б відставання від «Шахтаря»
до одного очка, що гарантувало б гарячу «срібну» інтригу

… І лише після третього голу Віталія всі зрозуміли, що до Буяльських
скоро прилетить лелека.

на фініші першості. Проте головний арбітр зустрічі Микола
Балакін доклав неабияких зусиль, аби не допустити цього.
Спочатку рефері дещо дискусійно не зарахував гол у ворота «Олімпіка», а потім показав
таки сумнівну пряму червону
картку голкіперові «Зорі» Ніколі Васілю.
ЗА ВОРОТАМИ

Віталій
БУЯЛЬСЬКИЙ,
півзахисник
«Динамо»
(Київ):
«Перший хет–
трик у кар’єрі. Сподіваюся, не останній. Проте я готовий віддати ці три
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голи Циганкову. Головне,
щоб він став найкращим
бомбардиром. Для мене
це суттєвіше, ніж те, що я
забив ці м’ячі. Бо для «Динамо» важливо, щоб його
гравець став найкращим
бомбардиром. Але за станом здоров’я Віктор сьогодні не зміг зіграти. Якби
він був, ми б робили все,
щоб він забив».
Результати 24–го туру:
«Десна» — «Колос» — 2:2;
«Шахтар» — «Дніпро-1» — 2:1;
«Ворскла» — «Динамо» — 1:5;
«Рух» — ФК «Олександрія»
— 2:1; «Зоря» — СК «Минай»
— 1:0; ФК «Маріуполь» — ФК
«Львів» — 1:2; «Олімпік» — «Інгулець» — 0:3.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УПЛ
Команда
І
В
«Динамо»
24 19
«Шахтар»
24 14
«Зоря»
24 13
«Колос»
24 9
«Десна»
24 10
«Ворскла»
24 10
ФК «Олександрія»
24 8
СК «Дніпро-1»
24 8
ФК «Львів»
24 8
«Рух»
24 5
«Інгулець»
24 4
ФК «Маріуполь»
24 5
«Олімпік»
24 6
«Минай»
24 4
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10
9
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56-15
49-19
41-21
34-23
36-27
34-28
32-33
35-36
24-49
23-38
23-38
23-40
27-44
15-41

О
61
48
44
38
37
37
29
29
28
24
23
22
21
18

У списку бомбардирів лідирують Владислав Кулач
(«Ворскла») — 14 голів (4 — з пенальті)
та Віктор Циганков («Динамо») — 12 (4). n
Р Е К Л А М А

8, 15 та 22 травня

автра, 7 травня, «Волинь»
зіграє у далекому Краматорську з тамтешнім «Авангардом» (початок зустрічі о 17.00).
А в попередньому турі вона знову
драматично завдала болю своїм
уболівальникам, програвши на
виїзді житомирському «Поліссю»…
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 24–й тур. «Полісся» (Житомир) – «Волинь»
(Луцьк) – 1:0 (Станіслав Коваль,
7 хв.)
29 квітня. Житомир. Центральний міський стадіон. Без
глядачів. Головний суддя Роман
Блавацький (Львів).
У дебюті зустрічі на той момент 18-річний нападник житомирян Станіслав Коваль (19
хлопцю стукнуло 1 травня) жорстко запресингував 28-літнього
голкіпера «Волині» Владислава
Леванідова, підсумком чого став
пропущений м’яч.
А в середині другого тайму
підопічні Василя Сачка залишилися в більшості — червону картку перед собою побачив гравець
«Полісся» Денис Галенков. Проте
й за чисельної переваги лучани
суперника дотиснути не змогли.
«Волинь» опускається вже на
шосте місце в турнірній таблиці.
Ми все ще говоримо про два матчі у запасі й таки реальні шанси
зачепитися за третє місце, хоча
оптимізму залишається дедалі
менше. Аби його знову трішечки
побільшало, «хрестоносці» мусять привезти три очки з Краматорська…
А вже 12 травня «Волині»

З

П

Великдень перед
« Настартовим
свистком

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ВІЗЬМУ
НА РОБОТУ

САДІВНИКА.
Житлом забезпечуємо.
Вимоги до кандидатів:
чоловіки віком
20-30 років, бажано
досвід роботи
від 1 року.

Тел. 096 473 62 70.
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треба буде обігрувати в Луцьку
«Прикарпаття» — це буде відкладений свого часу матч 14-го
туру.
«Агробізнес» (Волочиськ) –
«Верес» (Рівне) – 0:0
29 квітня. Волочиськ. Стадіон
«Юність». Без глядачів. Головний суддя Олексій Деревінський
(Київ).
Тим часом рівняни, навіть
втративши очки, зробили черговий крок до путівки в Українську
Прем’єр–лігу. Адже нічию здобуто
у виїзному матчі з четвертою командою першості — тож семиочковий розрив між «Вересом» та
«Агробізнесом» збережено. А
якщо взяти до уваги ще й два поєдинки, які є в запасі у команди
Юрія Вірта, турнірна ситуація для
«червоно–чорних» постає цілком
райдужною. Затьмарюють її (і
таки суттєво!) лишень проблеми
зі стадіоном. Тож «Верес» наступного сезону має усі шанси бути в
УПЛ, а ось називатися представником Рівного він, на жаль, знову
буде з неабиякою натяжкою.
А вже завтра, 7 травня, «Верес» прийматиме у Млинові херсонський «Кристал» (початок
зустрічі о 16.00). До речі, безпросвітний аутсайдер першості
прибуде на поєдинок із лідером
у піднесеному настрої, адже в
попередньому турі «Кристал» з
рахунком 3:2 здолав столичну
«Оболонь», здобувши лишень
другу перемогу в першості.
Результати 24–го туру: «Полісся» — «Волинь» — 1:0; «Металіст 1925» — «Гірник–Спорт»
— 3:2; «Агробізнес» — «Верес»
— 0:0; «Нива» — «Чорноморець»
— 0:1; «Кристал» — «Оболонь»
— 3:2; «ВПК–Агро» — «Кремінь»
— 3:0; «Миколаїв» — «Прикарпаття» — 1:0; «Альянс» — «Авангард»
— 1:1.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н
«Верес» (Рівне)
22 16 4
«Чорноморець» (Одеса)
24 15 6
«Металіст 1925» (Харків)
24 13 7
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
24 13 6
«Миколаїв» (Миколаїв)
23 11 6
«Волинь» (Луцьк)
22 10 7
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
23 9 7
«Оболонь» (Київ)
23 10 3
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 23 9 5
«Полісся» (Житомир)
23 7 7
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 23 8 3
«Нива» (Тернопіль)
23 5 6
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
23 5 5
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
24 5 5
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
22 4 6
«Кристал» (Херсон)
24 2 3
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36-10
37-18
23-17
41-21
38-19
29-17
28-22
37-27
34-33
24-25
23-38
22-39
20-38
19-38
15-31
17-50

О
52
51
46
45
39
37
34
33
32
28
27
21
20
20
18
9

У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») — 11 голів (9 — з пенальті),
Юрій Батюшин («Гірник–Спорт» / «Металіст 1925») — 10 (6),
Богдан Оринчак («Волинь») — 8 (3). n

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72–39–32 E-mail: volyn476@gmail.com
НЕРУХОМІСТЬ

АВТОРИНОК

l Продається у с. Бобли Ковельського (донедавна Турійського) району газифікований
будинок із надвірними спорудами. Є 0.25 га
землі. Тел.: 050 72 60 037, 097 10 50 569.
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 центрі с. Крухиничі продається 4-кімнатний будинок, обкладений євробрусом (можна
під дачу). Є газ, вода, 3-фазна лінія, літня кухня, гараж, інші господарські споруди, 40 соток
городу, сад. Поряд – зупинка, дитсадок, магазин. Тел.: 096 49 91 171, 067 33 92 648.
l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї
(72 кв. м і 35 кв. м, усі зручності, частково вмебльовані). Є два сараї, льох, 0.06 га городу. У
дворі — бруківка. Тел.: 095 82 56 503, 099 47
62 577.
l Куплю будь-яку будівлю з червоної цегли
(під розбір). Тел.: 050 73 95 444, 067 45 02 527.
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 приватизована дачна ділянка
в садівництві «Промінь» Луцького району. Є 6
соток землі, дерев’яний будинок, світло, водопровід, огорожа. Тел. 096 96 09 520.
l Продається земельна ділянка (0.16 га) під
забудову (1 км від Луцька). Тел. 096 11 33 905.
l Продається земельна ділянка (10 соток)
у с. Княгининок (Маяки). Тел. 066 00 57 849.

l Продається автомобіль ЗАЗ «Таврія»,
1995 р. в., бежевого кольору, на ходу. Тел.
050 67 10 591.
l Продається автомобіль «Volkswagen
Golf», 2011 р. в., 21.6 дизель, у дуже доброму
стані, колір – мокрий асфальт. Ціна 224 000
грн. Тел. 096 68 71 158.
l Продається автомобіль «Opel zafira»,
2011 р. в., дизель, 1.7. Ціна 224 000 грн. Можливий торг. Тел. 096 68 71 158.
l Куплю автомобіль «Москвич» або ЗАЗ,
ЛуАЗ, ВАЗ. Тел.: 066 12 99 287, 068 85 42 736.

РІЗНЕ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
l Продам трикорпусний тракторний плуг
у доброму стані. Тел. 050 671 05 91.
l Куплю двигун-барабан (можна неробочий, некомплектний) Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
l Продам картоплезбиральні комбайни «AННА» (привезені з Польщі),
гноєрозкидачі (3.5, 4 т), сівалка «Нодет», тюковка «Сіпма». Ціни договірні.
Тел: 050 56 24 572, 095 44 35 663, 098 03
93 636.
l Куплю фрезу болотну (можна запчастинами). Тел.: 068 56 40 474, 050 61 07 082.
l Продам зернозбиральний комбайн
«Клаас Консул», прес-підбирач «Джон Дір32», новий 5-рядний культиватор міжрядного обробітку. Все у дуже доброму стані. Тел.
097 56 55 380.
l Продам трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі
Р
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(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 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.

М

l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок,
відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81 998.
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 кольоровий металопрофіль
А
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(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 тільну корову у Луцькому районі.
Тел.: 096 31 26 326, 066 62 98 175.
l Куплю корів, биків, коней, лошат, телят.
Можливе перевезення. Тел. 068 91 57 460.
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 Продам у Луцьку якісну насіннєву картоплю (від 100 кг, сорти Беллароса, Ред леді,
Вінетта, Арізона). Тел. 050 95 90 654.
l Продається дрібна картопля (3 грн/кг),
насіннєва (6 грн/кг). Тел. 050 67 36 108.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ
l Загублений диплом (серія ВС
№ 31345809), виданий Ківерцівським медичним коледжем на ім’я Харчук Наталія
Миколаївна, вважати недійсним.
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По горизонталі: 1. Чаклун, шаман. 3. Місто на сході Бельгії. 5. Стіл для
прийому їжі в монастирі. 6. Інстанція, що досліджує докази і виносить вирок. 8. Столиця європейської держави. 10. Різновид графіки. 11. Земляна
сіра жаба. 12. Міфічний крилатий багатоголовий змій. 14. Частина слова.
16. Діяльність з розважальною, іноді з повчальною метою. 17. Вчений, відомий відкриттям закону пружності. 18. Колишня гетьманська столиця Лівобережжя. 20. Геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо осі.
21. Те саме, що й земельна частка.
По вертикалі: 1. Перемога у шахах. 2. Найміцніша гірська, магматична
порода. 3. Твір С. Васильченка. 4. Відома циганка. 6. Перша страва. 7. Переможець «Євробачення-2016». 8. Процедура надання послуг мобільного зв’язку поза зоною покриття. 9. Річка у Харківській області. 12. Порода
службових собак. 13. Напій богів. 14. Деспотичний правитель. 15. Фруктовий напій. 18. Мінімальна одиниця кількості інформації. 19. Біблійний герой,
відомий своїм ковчегом.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 29 КВІТНЯ
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По горизонталі: 1. Шезлонг. 4. Локдаун. 10. Абак. 11. Тяга.
12. Фальстарт. 15. Опіум. 18. Жерех. 19. Сараєво. 20. Когорта. 21. Снікерс. 25. Взірець. 26. Амінь. 27. УНІАН. 31. «Тангейзер». 33. «Реал».
34. Купе. 35. Пелікан. 36. Переказ.
По вертикалі: 2. Етан. 3. Океан. 5. Кобра. 6. Уряд. 7. Саквояж.
8. Арсенал. 9. Лайфхак. 13. Буцегарня. 14. Лейтенант. 16. Лактоза.
17. Свинець. 22. Шпалера. 23. Трапеза. 24. Рентген. 28. Каток. 29. Терор. 30. Саке. 32. Щука.

Програма телепередач на 10 — 16 травня
ПОНЕДІЛОК, 10 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Енеїда 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 07:10
Мультфільм 08:05 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в
зоопарку Сан-Дієго» 09:05
Х/ф «СТОЛІТТЯ ЯКОВА»
12:50 Д/ц «Боротьба за
виживання» 13:50 Д/ц
«Супер - чуття. Особливий
загін» 14:50 Телепродаж
15:20 Країна пісень 16:30
Т/с «Гордість» 17:25 Концерт
«Кобза» 18:20 Х/ф «ЯКІВ»
20:00 Д/п «Звитяги дайвінгу.
Великий бар’єрний» 21:25
Спорт 21:35 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік» 23:30 Перша шпальта

1+1
06:30 ТСН: «ТСН-Тиждень»
08:00 Х/ф «ВРЯТУВАТИ
РЯДОВОГО РАЯНА»
11:25 Х/ф «ВОРОГ БІЛЯ
ВОРІТ»
14:05, 15:05, 16:05, 20:15,
21:20 Т/с «Свати»
17:10 Х/ф «СТОРОЖОВА
ЗАСТАВА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
22:30, 23:30 Т/с «Слов’яни»

ІНТЕР
05.15, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
06.50 «Речдок» 08.35,
18.00, 19.00, 03.45 Ток-шоу
«Стосується кожного» 10.25
Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, ЯК ВОНА
РОБИТЬ ЦЕ» 12.00, 17.40
Новини 12.25 Х/ф «УКОЛ
ПАРАСОЛЬКОЮ» 14.20 Х/ф
«МАДАМ» 16.05 «Жди мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджаючи
час» 23.55 Т/с «Любов за
законом» 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 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
СУКНЯ»
12:45, 15:30 Т/с «Лист надії»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві
вершини»
23:10 Т/с «Настане світанок»

СТБ
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
07:40 Т/с «Папаньки»
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»

15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не
випадково»
22:55 Т/с «Вітер в обличчя»

ICTV
05:00 Служба розшуку дітей
05:05, 12:45, 18:45 Факти
05:30 Громадянська оборона
06:20 Х/ф «ФЛОТ
МАКХЕЙЛА»
08:20 Х/ф «ФОРСАЖ»
10:20 Х/ф «ПОДВІЙНИЙ
ФОРСАЖ»
12:15, 13:00 Х/ф
«ПОТРІЙНИЙ
ФОРСАЖ:
ТОКІЙСЬКИЙ
ДРИФТ»
14:30 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
16:20 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
19:10 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
21:45 Т/с «Форсаж-8».
«Розтин покаже»

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»
12:20 Х/ф «МЕХАНІК»
14:10 Х/ф «ДОКТОР
СТРЕНДЖ»
16:20 Х/ф «ЗАЛІЗНА
ЛЮДИНА 3»
19:00 Аферисти в сітях 16+
21:00 Х/ф «ПІЙМАЙ
ШАХРАЙКУ ЯКЩО
ЗМОЖЕШ»
23:20 Х/ф «СЕСТРИ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.45, 02.20 Містична Україна
09.35 Правда життя
10.45 Речовий доказ
11.55, 23.45 Їжа богів
12.50 У пошуках істини
14.35 Бойовий відлік
15.30 Містичний бік нацизму
18.15, 00.40 Особливий загін
20.05 Дива нашого життя
21.00 Друга світова війна:
свідчення війни
01.25 Аджимушкай.
Підземелля смерті
03.00 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»
10:50 Х/ф «ВЧИТЕЛЬ РОКУ»
12:50 Х/ф «КІНОЗІРКА В
ПОГОНАХ»
14:40 «Орел і Решка.
Морський сезон»
20:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

ВІВТОРОК, 11 ТРАВНЯ

22:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
23:50 Х/ф «ОСТАННЯ
ЛЮБОВ НА ЗЕМЛІ»

2+2
06:00 Т/с «Опер за
викликом-5»
08:50 «Загублений світ»
14:35 Х/ф «ЗАГІН
СПЕЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ»
16:40 Х/ф «СТРІЛОК»
19:00 Т/с «Операція
«Дезертир»
23:10 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
СКАРБАМИ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Рома - Кротоне.
Чемпіонат Італії 07:45, 20:10
Журнал Ліги чемпіонів 08:15
Колос - Динамо. Чемпіонат
України 10:00 «Великий
футбол» 11:45 Топ-матч
12:00 Маріуполь - Десна.
Чемпіонат України 13:50
Аякс - Панатінаікос. 1/2 фіналу
(1996/97). Ліга чемпіонів УЄФА
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 16:30 Шахтар - Інгулець.
Чемпіонат України 18:20
Ювентус - Мілан. Чемпіонат
Італії 20:40 Минай - Ворскла.
Чемпіонат України 22:50
Чемпіонат Італії. Огляд туру
23:45 Інтер - Сампдорія.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ «Мультиранок»
08.20 Х/ф «ЖИВА ВОДА»
09.30 Х/ф «КАЛОШІ ЩАСТЯ»
10.35 Х/ф «СВИНОПАС»
11.45 М/ф «Посіпаки»
13.30 М/ф «Нікчемний Я»
15.15 М/ф «Нікчемний Я 2»
17.00 М/ф «Нікчемний Я 3»
18.45, 20.45 Танька і Володька
19.15, 20.15 Одного разу під
Полтавою
19.45, 23.00 Країна У
21.15 М/ф «Індики: Назад у
майбутнє»
23.30 Сімейка У

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф
«Іванко з палацу піонерів»
07.00 М/ф «Ну, постривай!»
08.10, 16.35 «Випадковий
свідок» 10.00 Т/с «Коломбо»
(16+) 11.55 Х/ф «РАЗ НА
РАЗ НЕ ВИПАДАЄ» 13.25
Х/ф «КРИМІНАЛЬНИЙ
ТАЛАНТ» 17.50 «Таємниці
світу» 18.20 «Свідок. Агенти»
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ЖАНДАРМ У НЬЮ-ЙОРКУ»
21.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
ОДРУЖУЄТЬСЯ» 23.15 Х/ф
«ФУНТ ПЛОТІ» (18+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини 07:05, 08:05, 09:05
Суспільна студія. Головне 09:30
Х/ф «АВРААМ: ОХОРОНЕЦЬ
ВІРИ» 11:05 Солодка дача
11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
Країна пісень 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/п
«Звитяги дайвінгу. Великий
бар’єрний» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:55 Спорт. Аспект
22:00 Д/ц «Підводний всесвіт»
23:00 Наші гроші

1+1
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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15, 21:15 Т/с «Свати»
22:30, 23:25 Т/с «Слов’яни»

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 «СКАРЛЕТТ» 14.10,
14.55, 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» 23.55 Т/с
«Любов за законом» 01.30 Т/с
«Гречанка» 04.55 «Телемагазин»

07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не
випадково»
22:55 Т/с «Повернешсяпоговоримо»

13:30 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
15:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
20:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2

06:00 Х/ф «ВИЩА СИЛА»
07:50 Х/ф «БУНТ»
09:35 Х/ф «ЕКСПАНСИВНА
КУЛЯ»
11:10 «Загублений світ»
ICTV
18:00 «Секретні матеріали»
06:30 Ранок у великому місті
18:15 «Спецкор»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 18:50 «Джедаі»
Факти
19:25 Т/с «Опер за викликом»
09:15, 19:20 Надзвичайні
20:25 Т/с «Одинак»
новини
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15 Секретний фронт
ФУТБОЛ-1
13:40 Х/ф «ДЖУНІОР»
06:00, 08:00, 19:10 Топ-матч
16:15 Х/ф «ФОРСАЖ-5:
06:10 Маріуполь - Десна.
ШАЛЕНА П’ЯТІРКА»
Чемпіонат України 08:10
20:15 Громадянська оборона
Ювентус - Мілан. Чемпіонат
21:20 Т/с «Пес»
Італії 10:00, 15:40, 22:30
22:35 Т/с «Винищувачі-2.
Футбол NEWS 10:20 Шахтар
Останній бій»
- Інгулець. Чемпіонат України
НОВИЙ КАНАЛ 12:10 «Великий футбол» 13:50
Інтер - МЮ. 1/4 фіналу (1998/
05:00 Абзац
1999) Ліга чемпіонів УЄФА
06:00, 07:30 Kids’ Time
16:00 Чемпіонат Італії. Огляд
06:05 М/с «Том і Джеррі»
туру 16:55 Інтер - Сампдорія.
07:35 Орел і Решка
Чемпіонат Італії 18:45 «AUTO
08:30 Т/с «Надприродне»
ГОЛ!» 19:20 Колос - Динамо.
11:10 Х/ф «ДЕННІ ПЕС»
Чемпіонат України 21:10
13:10 Екси 16+
Чемпіонат Італії. Передмова до
15:10 Хто зверху? 12+
туру 21:40 LIVE. Наполі - Удінезе.
19:00 Де логіка? 12+
Чемпіонат Італії 23:40 Чемпіонат
20:00 Improv Live Show 12+
Нідерландів. Огляд туру
21:00 Х/ф «БАРРІ
СІЛ: КОРОЛЬ
КОНТРАБАНДИ»
23:10 Х/ф «ПЕРЕСАДКА»

ТЕТ

06.00 ТЕТ «Мультиранок»
08.15, 10.15, 11.45, 18.15,
МЕГА
19.15, 20.15 Одного
разу під Полтавою
06.00 Бандитський Київ
08.45, 23.30 Сімейка У
08.50 Правда життя
09.15, 11.15, 18.45, 20.45
10.35, 01.25 Речовий доказ
Танька і Володька
11.45 Прихована реальність
09.45, 10.45, 19.45, 23.00
12.35 Містична Україна
13.30 Природа сьогодення
Країна У
14.30 Особливий загін
12.15, 16.15 4 весілля
15.20, 19.55 Їжа богів
13.15 Панянка-селянка
УКРАЇНА
16.15, 20.50 Крізь простір і час з 15.15 Зірки, чутки та галлівуд
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Мор аном Фріменом
17.15 Богиня шопінгу.
Україною
17.10, 21.45 Він і вона. Бій
Екстремальний сезон
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 за життя
21.15 М/ф «Дивопарк»
Сьогодні
18.00 Дикий і живий
09:00 Зірковий шлях
18.55 Елемент
НТН
09:50 Місія: краса
22.35 Дива нашого життя
05.00
«Top
Shop»
06.30
10:50 Мисливці за дивами
23.35 Стежина війни
«Таємниці світу» 07.05
11:45 Реальна містика
00.30 Бойовий відлік
«Свідок. Агенти» 08.00, 17.00
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
02.35 Страх у твоєму домі
«Випадковий свідок» 08.40
лікар 5»
03.20 Скептик
Х/ф «ЗУПИНИВСЯ ПОТЯГ»
17:10 Т/с «Виклик»
10.30 Х/ф «ЖАНДАРМ У
К-1
20:10 Ток-шоу «Говорить
НЬЮ-ЙОРКУ» 12.30, 16.30,
Україна»
06:30 «TOP SHOP»
19.00 «Свідок» 13.00 Х/ф
21:00 Т/с «Кришталеві
08:00 М/с «Юху та його друзі»
«ЖАНДАРМ ОДРУЖУЄТЬСЯ»
вершини»
08:25 «Ух ти show»
14.45 «Легенди карного
23:10 Т/с «Ще один шанс»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
розшуку» 17.50 «Будьте
10:00, 22:00 «Орел і Решка.
СТБ
здоровi» 18.30 «Акцент» 19.30
Навколо світу»
Т/с «Коломбо» (16+) 23.15 Х/ф
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
11:50 Х/ф «ЧИ ВМІЄШ
«НАЙОСТАННІШИЙ ДЕНЬ»
06:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
ТИ ЗБЕРІГАТИ
(12+)
історія»
СЕКРЕТИ?»

СЕРЕДА, 12 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30 Х/ф
«АВРААМ: ОХОРОНЕЦЬ ВІРИ»
11:05 Солодка дача 11:25
Телепродаж 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Т/с «Гордість» 17:25
Наші гроші 18:55, 22:00 Д/ц
«Підводний всесвіт» 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 21:55 Спорт.
Аспект 23:00 Д/ц «Боротьба за
виживання»

1+1
05:30, 09:25, 10:20 «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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15, 21:15 Т/с «Свати»
22:30, 23:30 Т/с «Слов’яни»

ІНТЕР
05.25, 23.10 «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 «СКАРЛЕТТ»
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок»18.00, 19.00, 03.50 Токшоу «Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 00.05 Т/с
«Любов за законом» 01.50 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
09:50 Місія: краса
10:50 Мисливці за дивами
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві вершини»
23:10 Т/с «Зовсім інше життя»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не
випадково»
22:55 Т/с «Несамотні»

13:10 Екси 16+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «КРОВ’Ю І ПОТОМ:
АНАБОЛІКИ»
23:40 Х/ф «ОФІСНИЙ
РОЗКОВБАС»

МЕГА
06.00 Скарб.UA
07.00 Бандитська Одеса
08.25 Правда життя
10.10, 01.30 Речовий доказ
11.20 Прихована реальність
12.10 Містична Україна
13.05 Природа сьогодення
14.05, 18.55 Елемент
15.05, 19.55 Їжа богів
16.05, 20.50 Крізь простір і час з
Мор аном Фріменом
17.00 Друге життя звичайних
речей
18.00 Дикий і живий
21.45 Він і вона. Бій за життя
22.35 Горизонт
23.35 Вирішальні битви 2
світової
00.35 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Ілюзії сучасності

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»
10:00, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:50 Х/ф «КОХАННЯ НЕ ЗА
РОЗМІРОМ»
13:35 Х/ф «СЕРЦЕЇД»
15:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20:00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06:00 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ»
07:45 Х/ф «З ПАРИЖА З
ЛЮБОВ’Ю»
09:35 Х/ф «КОЛЕКТОР»
11:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:20 Т/с «Одинак»
23:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Сампдорія.
Чемпіонат Італії 07:45 «AUTO
ГОЛ!» 08:10 Сантос - Бока
Хуніорс. Кубок Лібертадорес
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:20 Львів - Олімпік. Чемпіонат
України 12:10 Ювентус - Мілан.
Чемпіонат Італії 13:50 Реал Баварія. 1/2 фіналу (1999/2000).
Ліга чемпіонів УЄФА 16:00
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 16:30 Наполі - Удінезе.
Чемпіонат Італії 18:20 Чемпіонат
Нідерландів. Огляд туру 19:15
Топ-матч 19:20 Шахтар Інгулець. Чемпіонат України
21:10 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 21:40 LIVE. Інтер - Рома.
Чемпіонат Італії 23:40 Торіно Мілан. Чемпіонат Італії. Прем’єра

ТЕТ

06.00 ТЕТ «Мультиранок»
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45, 23.30 Сімейка У
ICTV
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька
і Володька
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 09.45, 10.45, 19.45, 23.00
Країна У
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 12.15, 16.15 4 весілля
13.15 Панянка-селянка
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:50, 13:15 Х/ф «ЗВОРОТНА 15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
ТЯГА»
Екстремальний сезон
15:35, 16:15 Х/ф «ФОРСАЖ-7»
21.15 М/ф «Супер Шістка»
20:15 Секретний фронт
21:20 Т/с «Пес»
НТН
22:30 Т/с «Винищувачі-2.
Останній бій»
05.00 «Top Shop» 06.20
«Будьте здоровi» 07.55, 17.00
НОВИЙ КАНАЛ «Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
05:00 Абзац
09.00 Х/ф «ВІНЧАННЯ ЗІ
06:00, 07:30 Kids’ Time
СМЕРТЮ» 10.40, 13.00, 19.30
06:05 М/с «Том і Джеррі»
Т/с «Коломбо» (16+) 14.50
07:35 Орел і Решка
«Легенди карного розшуку»
08:30 Т/с «Надприродне»
17.50 «Вартість життя» 18.30
11:00 Х/ф «ПІЙМАЙ
«Акцент» 23.20 Х/ф «ЧУЖІ ТУТ
ШАХРАЙКУ ЯКЩО
НЕ ХОДЯТЬ»
ЗМОЖЕШ»

ЧЕТВЕР, 13 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини 07:05, 08:05, 09:05
Суспільна студія. Головне 09:30
Т/с «Наші матері - наші батьки»
10:20 Земля, наближена до
неба 10:50 Невідомі Карпати
11:00 Солодка дача 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:35
Спорт 15:20 Країна пісень
16:30 Т/с «Гордість» 17:25 Д/ц
«Дикі тварини» 18:55 Фінал
Кубка України з футболу 2020 2021 «Динамо» (Київ) - «Зоря»
(Луганськ) 21:55 Спорт. Аспект
22:00 Д/ц «Підводний всесвіт»
23:00 Схеми. Корупція в деталях

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
09:50 Місія: краса
10:50 Мисливці за дивами
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Кришталеві
вершини»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Лінії життя»

1+1
05:30, 09:25, 10:20 «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»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

СТБ
05:25 Т/с «Коли ми вдома»
06:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07:05 Т/с «Комісар Рекс»
10:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:45 Т/с «Слід»
18:05 «СуперМама» 12+
19:05 «Як вийти заміж» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Все не
випадково»
22:55 Т/с «Трава під снігом»

ICTV

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
ІНТЕР
Факти
05.25, 22.40 «Слідство вели... з 09:15, 19:20 Надзвичайні
Леонідом Каневським» 07.00,
новини
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
11:50, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
з Інтером» 10.00 «Корисна
16:10 Т/с «Форсаж-8». «Розтин
програма» 11.00 «Позаочі»
покаже»
12.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
20:15 Антизомбі
14.05, 14.55, 15.50 «Речдок»
22:35 Т/с «Винищувачі-2.
16.30 «Речдок. Особливий
Останній бій»
випадок» 18.00, 19.00, 04.10
Ток-шоу «Стосується кожного»
НОВИЙ КАНАЛ
20.00 «Подробиці» 21.00
Т/с «Убивства у алфавітному
05:00 Абзац
порядку» 00.25 Т/с «Любов за
06:00, 07:30 Kids’ Time
законом» 02.00 Т/с «Гречанка»
06:05 М/с «Том і Джеррі»
04.55 «Телемагазин»
07:35 Орел і Решка

П’ЯТНИЦЯ, 14 ТРАВНЯ
08:30 Т/с «Надприродне»
11:00 Х/ф «БАРРІ
СІЛ: КОРОЛЬ
КОНТРАБАНДИ»
13:10 Екси 16+
15:10, 19:00 Хто зверху? 12+
21:00 Х/ф «ХЛОПЦІ ЗІ
СТВОЛАМИ»
23:20 Х/ф «СПАДКОВІСТЬ»

18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:25 Т/с «Одинак»
23:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Аталанта - Беневенто. Чемпіонат
Італії 08:10 Рентістас - СанМЕГА
Паулу. Кубок Лібертадорес
10:00, 16:15, 19:45, 22:30
06.00 Скарб.UA
Футбол NEWS 10:20 Колос
07.00 Бандитський Київ
- Динамо. Чемпіонат України
08.30 Правда життя
12:10 Чемпіонат Нідерландів.
10.30, 01.25 Речовий доказ
Огляд туру 13:05 Гамбург 11.40 Прихована реальність
Ювентус (2000/ 2001) Ліга
12.30 Містична Україна
чемпіонів УЄФА 14:55, 22:00
13.20 Тваринна зброя
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
14.15, 18.55 Елемент
15.15, 19.55 Їжа богів
15:25 LIVE. ПСВ - Зволле.
16.10, 20.50 Крізь простір і час з Чемпіонат Нідерландів 17:25
Мораном Фріменом
Журнал Ліги чемпіонів 18:00,
17.05, 21.45 Він і вона. Бій за
21:10 «Студія LIVE» 18:55 LIVE.
життя
Динамо - Зоря. Фінал. Кубок
18.00 Дикий і живий
України 22:50 Шахтар - Інгулець.
22.35 Горизонт
Чемпіонат України
23.35 Вирішальні битви 2
ТЕТ
світової
00.30 Бойовий відлік
06.00 ТЕТ «Мультиранок»
02.30 Страх у твоєму домі
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15,
03.15 Люди Перемоги
20.15 Одного разу під
04.05 Історія українських
Полтавою
земель
08.45 Сімейка У
05.25 Теорія змови
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька
і Володька
К-1
09.45, 10.45, 19.45 Країна У
06:30 «TOP SHOP»
12.15, 16.15 4 весілля
08:00 М/с «Юху та його друзі»
13.15 Панянка-селянка
08:35 «Ух ти show»
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
08:45 «Орел і Решка. Шопінг»
17.15 Богиня шопінгу.
09:35, 22:00 «Орел і Решка.
Екстремальний сезон
Навколо світу»
21.15 М/ф «Воллі»
11:30 Х/ф «СЕРЦЕЇД»
23.00 Х/ф «ГУДІНІ» (16+)
13:00 Х/ф «ШОКОЛАД»
НТН
15:15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож» 05.00 «Top Shop» 06.20
20:00 «Орел і Решка. Рай та
«Вартість життя» 07.55, 17.00
пекло»
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
2+2
09.00 Х/ф «ЧУЖІ ТУТ НЕ
ХОДЯТЬ» 10.50, 13.00, 19.30
06:00 Х/ф «КОН ЕКСПРЕС»
Т/с «Коломбо» (16+) 15.00
07:50 Х/ф «12 РАУНДІВ»
«Легенди карного розшуку»
09:55 Х/ф «МИСЛИВЦІ ЗА
17.50 «Правда життя» 18.30
СКАРБАМИ»
«Акцент» 23.15 Х/ф «ДО МЕНЕ,
12:05 «Загублений світ»
МУХТАРЕ!»
18:00 «Секретні матеріали»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
14:00, 15:05, 16:05, 17:05 Т/с
«Свати»
18:20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20:10 «Чистоnews 2021»
20:15 «Вечірній квартал»
22:00 «Жіночий квартал»
23:00 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05.10 «Телемагазин»
05.40 Х/ф «ЗОЗУЛЯ З
ДИПЛОМОМ» 06.50 «Слово
Предстоятеля» 07.00 Х/ф
«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 09.00
«Готуємо разом. Домашня
кухня» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 «Позаочі»
12.00 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА
СВІЙ РАХУНОК» 14.30 Х/ф
«БУДЬТЕ МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
16.10 Х/ф «ЗДРАСТУЙ І
ПРОЩАВАЙ» 18.00, 20.30 Т/с
«Випробування невинуватістю»
20.00 «Подробиці» 22.10

«Місце зустрічі» 23.30 Т/с
«Батьківський інстинкт» 03.00
Х/ф «СЕКРЕТНИЙ ЕШЕЛОН»
04.30 Х/ф «БЛАГІ НАМІРИ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
09:10 Т/с «Веселка в небі»
13:00, 15:20 Т/с «Рідні серця»
17:00, 21:00 Т/с «Три кольори
кохання»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дочки-мачухи»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:45, 10:50 Т/с «Все не
випадково»
08:00 «Неймовірна правда про
зірки»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
21:25 «СуперМама» 12+

ICTV
05:10 Скарб нації
05:20 Еврика!
05:25, 12:45, 18:45 Факти
05:50 Секретний фронт
06:45 Громадянська оборона
07:40 Т/с «Один у полі воїн»
11:40, 13:00 Т/с «Танк»
16:10 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
19:10 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-3:
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ»
21:35 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-4»
23:55 Х/ф «МІСТ ШПИГУНІВ»

НОВИЙ КАНАЛ

1+1
05:05, 07:00, 08:00, 09:00,
12:00, 14:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:05, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
11:20, 12:20, 14:15 «Одруження
наосліп»
15:50 «Світ навиворіт»
17:10 Т/с «Навчи мене кохати»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:15 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»
22:10 Х/ф «АПОКАЛІПСИС
СЬОГОДНІ»

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
«СКАРЛЕТТ» 14.10, 14.55,
15.50, 00.25 «Речдок» 16.30

«Речдок. Особливий випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Т/с «Убивства у
алфавітному порядку» 02.15
«Жди мене. Україна» 03.25
«Орел і Решка. Дива світу»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
09:50 Місія: краса
11:45 Реальна містика
13:50, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:10 Т/с «Виклик»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05:10 Х/ф «ВИННІ ЗІРКИ»
07:25, 19:00, 22:45 «Холостяк»
12+
12:10 «Як вийти заміж» 16+
13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
23:30 «Детектор брехні» 16+

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Громадянська оборона
11:15, 13:15 Х/ф «МІСТ
ШПИГУНІВ»
14:40, 16:20 Х/ф «ЗЕЛЕНА
МИЛЯ»
20:05 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК»
22:40 Х/ф «МІЦНИЙ
ГОРІШОК-2»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 Х/ф «ЛІС ПРИВИДІВ»
06:50 Х/ф «ІНЦИДЕНТ У ЛОХНЕСІ»
08:30 Т/с «Надприродне»

11:00 Х/ф «ЯСОН І
АРГОНАВТИ»
14:40 Х/ф «СУДНИЙ ДЕНЬ»
16:50 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
18:50 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
21:00 Х/ф «КІНГ КОНГ»

МЕГА
06.00 Бандитська Одеса
08.30 Правда життя
10.20, 01.35 Речовий доказ
11.30 Прихована реальність
12.20 Гордість України
13.15 Тваринна зброя
14.10, 18.50 Елемент
15.10, 19.50 Їжа богів
16.05, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
17.00 Він і вона. Бій за життя
17.55 Дикий і живий
21.45 Друге життя звичайних
речей
22.35 Горизонт
23.35 Вирішальні битви 2
світової
00.40 Бойовий відлік
02.45 Страх у твоєму домі
03.30 Ілюзії сучасності
04.20 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35, 12:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
09:35, 13:35, 22:00 «Орел і
Решка. Навколо світу»
10:30 Х/ф «ШОКОЛАД»
17:20 Х/ф «ОСТАННІЙ
ЛЕГІОН»
19:10 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»

2+2

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 20:00 Топ-матч
06:10 Минай - Ворскла.
Чемпіонат України 08:10 Велес
- ЛДУ Кіто. Кубок Лібертадорес
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 10:20 Аталанта Беневенто. Чемпіонат Італії
12:05 Львів - Олімпік. Чемпіонат
України 13:50 Рома - Барселона
(2001 /02). Ліга чемпіонів УЄФА
16:00, 19:10 «Студія LIVE»
16:55 Динамо - Зоря. Фінал.
Кубок України 20:10 Маріуполь
- Десна. Чемпіонат України
22:00 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 Прем’єра 22:50 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 23:45 Наполі Удінезе. Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ «Мультиранок»
08.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ПРО
РУСАЛКУ»
10.00 Х/ф «РЕГЕНТРУДА»
11.10 Х/ф «ПРОТИ ПРИРОДИ:
ВЕЛИКА ПОДОРОЖ
СЛОНІВ»
12.55 Х/ф «ПРОТИ ПРИРОДИ
2: ВИЖИТИ В
СЕРЕНГЕТІ»
14.40 Х/ф «ЕДВАРД РУКИНОЖИЦІ»
16.40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2:
ЗОЛОТА АРМІЯ» (16+)
19.00 М/ф «Як приборкати
дракона»
21.00 М/ф «Монстри проти
прибульців»
22.45 Х/ф «ГУДІНІ» (16+)

НТН

06:00 Х/ф «16 КВАРТАЛІВ»
07:55 Х/ф «КРЕЙСЕР»
10:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «РОЗПРАВА»
21:20 Х/ф «КОМАНДО»
23:10 Х/ф «ДЕНЬ,
КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЯ»

05.00 «Top Shop» 06.25
«Правда життя» 07.55
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ДО МЕНЕ,
МУХТАРЕ!» 10.40, 13.00, 19.30
Т/с «Коломбо» (16+) 14.50 Х/ф
«БАЛАДА ПРО СОЛДАТА»
17.00 Х/ф «ЛЕТЯТЬ ЖУРАВЛІ»
21.30 «Мир чи війна» 23.30
Х/ф «ОПІК»

ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
ПОМЕРТИ»
23:05 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ»

21:00 Х/ф «СИЛА СТИХІЇ»
23:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ»

НЕДІЛЯ, 16 ТРАВНЯ

СУБОТА, 15 ТРАВНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:50 Новини 07:10
Мультфільм 08:05 Д/ц «Дикуни.
Дикі забави в зоопарку СанДієго» 09:05 Невидима правда
09:20 #ВУКРАЇНІ 09:50 Д/ц
«Підводний всесвіт» 10:50 Д/ц
«Гори - життя над хмарами»
11:55 Х/ф «ОБРУЧКА ДО
ВЕСНИ» 13:35, 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 14:30
Телепродаж 15:00 Країна пісень
16:05 Концерт «Гетьман» 17:00
Міста та містечка 17:15, 21:25
Д/ц «Дикі тварини» 17:55 Х/ф
«ЇЇ СЕРЦЕ (ЧУЖА МОЛИТВА)»
22:00 Х/ф «СТРАЧЕНІ
СВІТАНКИ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:55
Новини 07:05, 08:05, 09:05
Суспільна студія. Головне 09:30
Т/с «Наші матері - наші батьки»
10:20 Земля, наближена до
неба 10:50 Невідомі Карпати
11:15 Телепродаж 11:45
Пишемо історію. Андрій
Шептицький 12:00 Хвилина
мовчання: День пам’яті
українців, які рятували євреїв під
час Другої світової війни 12:01,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:35 Спорт 15:20
Розсекречена історія. Чому
українці рятували євреїв? 16:30
Т/с «Гордість» 17:25 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Підводний
всесвіт» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 21:55 Спорт. Аспект
22:00 Х/ф «ЇЇ СЕРЦЕ (ЧУЖА
МОЛИТВА)»

17:00 М/ф «Ілля Муромець і
Соловей Розбійник»
18:40 Х/ф «ТОР»
21:00 Х/ф «ТОР:
КОРОЛІВСТВО
ТЕМРЯВИ»
23:00 Х/ф «ПЕРША ВІДЬМА»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.50, 01.35 Містична Україна
09.40 Правда життя
10.50 Речовий доказ
12.00, 23.45 Їжа богів
12.55 Місця сили
14.25 Бойові кораблі
15.20, 21.00 Астронавти:
найважча робота у Всесвіті
18.05 Елемент
19.05 Горизонт
00.40 Тваринна зброя
02.25 Історія українських
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 Х/ф «ОСТАННІЙ ЛЕГІОН»
11:15 Х/ф «ЛІКАР. УЧЕНЬ
АВІЦЕННИ»
14:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
09:40 «Загублений світ»
13:45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
15:30 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.»
17:00 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК»
19:00 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОСАНДЖЕЛЕСА»
21:00 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
23:00 Х/ф «ВТРАЧЕНИЙ
СКАРБ»

05:30 Вар’яти 12+
08:10, 10:00 Kids’ Time
08:15 Х/ф «КАСПЕР»
10:05 Орел і Решка. Чудеса світу
11:10 Орел і Решка
12:10 У кого більше? 12+
14:10 М/ф «Альоша Попович і
Тугарин змій»
ФУТБОЛ-1
15:50 М/ф «Добриня Микитич та
06:00, 08:00 Топ-матч 06:10
Змій Горинич»

Шахтар - Інгулець. Чемпіонат
України 08:10 Інтер - Рома.
Чемпіонат Італії 10:00, 15:40,
17:55, 22:30 Футбол NEWS 10:20
«AUTO ГОЛ!». Прем’єра 10:45
Динамо - Зоря. Фінал. Кубок
України 13:00 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 13:50 Мілан - Аякс.
1/4 фіналу (2002 /03). Ліга
чемпіонів УЄФА 15:55 LIVE.
Дженоа - Аталанта. Чемпіонат
Італії 18:05 Арсенал - Наполі. 1/4
фіналу (2018 /19). Ліга Європи
УЄФА 19:55 МЮ - Реал. 1/4
фіналу (2002 /03). Ліга чемпіонів
УЄФА 21:40 LIVE. Рома - Лаціо.
Чемпіонат Італії 23:40 ПСВ Зволле. Чемпіонат Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ «Мультиранок»
10.50 Х/ф «ПРИНЦ
НАСТУПНИК»
12.35 Х/ф «ПРИНЦЕСА ДЛЯ
ДРАКОНА»
14.20 Х/ф «КІТ У ЧОБОТЯХ»
15.30 М/ф «Індики: назад у
майбутнє»
17.15 М/ф «Дивопарк»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Країна У
23.00 Ігри Приколів

НТН
05.55 Х/ф «ІНСПЕКТОР
КАРНОГО РОЗШУКУ» 07.40
Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ» 09.20 Х/ф
«ХАЗЯЇН ТАЙГИ» 10.50 Х/ф
«ЗНИКНЕННЯ СВІДКА» 12.35
«Випадковий свідок» 13.45 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 18.05
«Переломні 80-ті» 19.00 «Свідок»
19.30 Х/ф «ОБЕРЕЖНО,
БАБУСЯ!» 21.15 Х/ф
«ЖАНДАРМ НА ВІДПОЧИНКУ»
23.10 Х/ф «ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА
- 2» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:20 Д/ц «Боротьба за
виживання» 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:00 Хвилина мовчання:
День пам’яті жертв політичних
репресій 12:01 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви (продовження)
12:30 Недільна свята меса
Римсько-Католицької церкви в
Україні 13:30 MonoKate 14:35
Телепродаж 15:10 Кенгір. Сорок
днів свободи 16:55 Пишемо
історію. Репресії в Україні 20-70
років 17:10 Пишемо історію.
Репресоване духовенство 17:35
Пишемо історію. Сталінізм. Голод
і репресії 17:50 Пишемо історію.
Великий терор 18:05 Д/п
«Концтабір Ізоляція» 19:05 Д/ц
«Хижаки підводного світу» 20:00
Спецпроєкт «Грецька операція
НКВС» 21:25 Дорога до Токіо
22:00 Д/ф «Заручники Путіна:
українські політв’язні Кремля»
22:55 Д/ф «Будинок «Слово»

1+1
05:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45, 10:50 «Мандруй Україною
з Дмитром Комаровим»
12:00 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
13:10 «Світ навиворіт»
18:15 «Українські сенсації 2021»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «АВАТАР»

ІНТЕР
05.45 Х/ф «СОБОР
ПАРИЗЬКОЇ БОГОМАТЕРІ»
08.00 «уДачний проект» 09.00

«Готуємо разом» 10.00, 11.00,
12.00, 12.50 «Інше життя» 13.45
«Речдок. Випереджаючи час»
18.10 Х/ф «БІЛЬШЕ НІЖ
ЖИТТЯ» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Х/ф «ТАТО» 23.50
Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ ВІД
ПОГОНІ» 01.25 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ

06:20 Х/ф «ЗАЧАРОВАНЕ
КОРОЛІВСТВО»
12:00 Х/ф «ДРАКОН ПІТА»
14:00 Х/ф «ТОР»
УКРАЇНА
16:10 Х/ф «ТОР:
КОРОЛІВСТВО
05:50 Сьогодні
ТЕМРЯВИ»
06:50 Реальна містика
09:45 Т/с «Кришталеві вершини» 18:20 Х/ф «ТОР: РАГНАРОК»
21:00 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
17:00, 21:00 Т/с «Авантюра»
23:40 Х/ф «ВОЇНИ СВІТЛА»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
МЕГА
23:00 Т/с «Любов під
мікроскопом»
06.00 Випадковий свідок
08.40, 01.40 Містична Україна
СТБ
09.30 Правда життя
05:20 «Невідома версія. Не можу 10.40 Речовий доказ
сказати «прощавай» 12+ 11.50, 23.45 Їжа богів
06:05 «Невідома версія. Екіпаж» 12.45 Місця сили
14.30 Бойові кораблі
12+
15.25, 21.00 Астронавти:
07:00 Х/ф «ЕКІПАЖ»
найважча робота у Всесвіті
09:25 Х/ф «МОЛОДА
18.10 Елемент
ДРУЖИНА»
11:15 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ 19.10 Горизонт
00.45 Тваринна зброя
«ПРОЩАВАЙ»
02.20 Брама часу
13:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
К-1
15:20 «СуперМама» 12+
06:30 «TOP SHOP»
19:00 «Слідство ведуть
08:00 М/с «Кротик і Панда»
екстрасенси» 16+
08:35 «Орел і Решка. На краю
20:00 «Один за всіх» 16+
світу»
23:10 «Таємниці ДНК» 16+
09:30 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ
ДО КОХАННЯ»
ICTV
11:30 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
05:15 Скарб нації
13:15 «Орел і Решка. Навколо
05:30, 12:45, 18:45 Факти
світу»
05:55 Більше ніж правда
07:45 Секретний фронт
2+2
09:30 Громадянська оборона
06:00 «Помста природи»
11:25, 13:00 Х/ф «МІЦНИЙ
07:00 «Джедаі 2019»
ГОРІШОК-2»
08:15 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «МІЦНИЙ
13:20 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
ГОРІШОК-3:
ПОМИРАТИ З ПІСНЕЮ» 15:20 Х/ф «КОМАНДО»
17:10 Х/ф «ГРА НА
16:15 Х/ф «МІЦНИЙ
ВИЖИВАННЯ»
ГОРІШОК-4»
19:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
21:15 Х/ф «МІЦНИЙ
ТЕОРІЯ ХАОСУ»
ГОРІШОК-5:

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Ліверпуль. 1/8
фіналу (2007 /08). Ліга чемпіонів
УЄФА 07:45, 15:10 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 08:15 Дженоа
- Аталанта. Чемпіонат Італії
10:00, 15:40, 17:55, 19:45, 23:00
Футбол NEWS 10:20 Журнал
Ліги чемпіонів. Прем’єра 10:50
Ювентус - Інтер. Чемпіонат
Італії 12:40 «AUTO ГОЛ!» 13:05
Динамо - Зоря. Фінал. Кубок
України 15:55 LIVE. Беневенто Кротоне. Чемпіонат Італії 18:05,
18:45, 20:55 Топ-матч 18:15
Журнал Ліги чемпіонів 18:55 LIVE.
Парма - Сассуоло. Чемпіонат
Італії 21:20 «Великий футбол»
23:20 Фіорентина - Наполі.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ «Мультиранок»
11.50 М/ф «Дев’ять» (16+)
13.20 М/ф «Супер Шістка»
15.20 М/ф «Воллі»
17.05 М/ф «Монстри проти
прибульців»
18.50 Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З
ТОБОЮ»
21.00 Х/ф «ВОДУ СЛОНАМ»
(16+)
23.30 Панянка-селянка

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«НЕВИЗНАЧЕНА ОСОБА» 07.20
«Слово Предстоятеля» 07.25
«Випадковий свідок» 09.10 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 13.25
Х/ф «ЛІТАК ПРЕЗИДЕНТА - 2»
(16+) 15.10 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ХАРАКТЕР» 17.10 Х/ф «ЦЕ
БУЛО В РОЗВІДЦІ» 19.00
Х/ф «БЕРЕМО ВСЕ НА СЕБЕ»
20.30 Х/ф «АКЦІЯ» 22.15 Х/ф
«МУЛ» (18+)

n Варто знати

Фото із сайту img2.badfon.ru.

n Самородки із народу
Фото з архіву Юрія ШИНКАРУКА.

Зважайте, аби не перегодувати рослини
добривами.

Завдяки панові
Юрію
на перилах
зацвіли металеві
квіти.

Юрій Шинкарук: «Аби реставрувати
400-річну огорожу, довелося шукати давні
технології». Такими воротами кожен майстер гордився б.

Як робити троянди, коваль
підгледів у кондитера
Маневичанин Юрій Шинкарук творить дива з металу
Сергій ГУСЕНКО

Маневичі я потрапив випадково, — розповідає Юрій Миколайович. — Приїхав на хрестини
до кума, з яким разом зростали в Ковелі, і тут познайомився зі своєю майбутньою дружиною. Тож так
волею долі і залишився.
Професію електрогазозварювальника чоловік здобував у Ковельському ПТУ
№ 7, яке славилось підготовкою хороших фахівців.
Після навчання працював
за спеціальністю в місцевих організаціях, а на початку 2000-х шукав заробітків
у Чернівцях, потім і в Києві, зокрема й на будівництві, де здобув навики муляра-штукатура.
— Згодом мене занесло в Сімферополь на цілих шість літ, — продовжує
Юрій. — Спершу влаштовувався на офіційні роботи,
а потім почав працювати
сам на себе. До 2014 року
жив у Криму, поки його
не анексувала Росія. Я їхав
додому на Великдень з розумінням того, що вже нескоро повернуся назад,
хоча багато чого лишив перспективного.
Коли чоловік повернувся
на малу батьківщину, товариші знайшли йому робо-

–У

ту зварника в Білорусі під
Мінськом, у кузні відомого
художника по металу. Пропрацювавши там три місяці
та отримавши схвальні відгуки від свого роботодавця,
захотів продовжити трудитися в цьому напрямку.
Одружившись та оселившись у Маневичах, Юрій
познайомився із підприємцем Миколою Лукашуком,
який запропонував вільне
приміщення старої кузні для
роботи, де пан Юрій працює
донині.

тиків гнув вручну, а для їх
виготовлення робили спеціальні пристрої. Завжди даю
гарантію на свою роботу
і, якщо щось трапляється,
переробляю, бо найкраща
реклама — задоволений
клієнт. «А цей навіс буде
триматися?» — якось запитала клієнтка. Кажу: «Буде,
бо мені ще по ньому лазити
і полікарбонат прикручувати».
Робота приносить майстрові неабияке задоволення. Влітку може працювати

час виконання будь-якої художньої
« Під
роботи майстер спочатку кілька днів слюсар,
потім коваль, а затим — зварювальник.
»
— В Маневичах уже п’ять
років. Спершу виготовляв
ковані вироби друзям. А потім мало-помалу й на місці
почали дещо замовляти,
кому металеві сходи, тому
навіс тощо, — продовжує
коваль. — Виготовив сходи
з трояндами. Свого часу
довго шукав, як їх робити.
А потім підгледів у кримського товариша-кондитера, як він із мастики робив
пелюстки й, адаптуючи
процес до своїх умов, зробив їх із металу. Виготовляв
і 70-метровий паркан навколо храму в селі Оконськ. Там
усі завитки та 4 тисячі хому-

і до пізнього вечора, тож
дружина часто питає, чи
взагалі лягатиме спати.
— Колись довелося
і реставрувати, — пригадує
Юрій Миколайович. — Було
десять секцій огорожі, якій
400 років. Одну зламали,
і треба було зробити схожу.
Довелося шукати технологію, яку використовували
саме в ті часи. Інакше результату не було б.
Майстер розуміє, що
більшості українців ковані
речі нині не по кишені, тому
й великих перспектив у найближчі роки в Україні не бачить. А оскільки планує бу-

дуватись, вимушений їхати
за кордон.
— Тепер в Україні або
немає, або не працюють
програми підтримки малого бізнесу, які є в Польщі та Німеччині, де дають
безвідсоткові кредити, —
каже чоловік. — Для мого
виробництва необхідне хороше технічне оснащення.
Той інструмент, що маю,
обійшовся мені в 5–6 тисяч
євро, але, щоб далі розвиватися, потрібні сучасніші
інструменти, які і коштують
відповідно.
Прагнучи фахового росту, Юрій Шинкарук охоче
відвідував виставки робіт
художників-ковалів. Познайомившись на ковальському фестивалі «Металеве
серце» в Рівному з колегами, під час карантину продовжує спілкування в інтернеті. Приємно, коли помічають ріст його майстерності.
Дивлячись у ковальських
спільнотах роботи майстрів,
починає впізнавати авторів
за почерком. Але критично каже, що сам до того
рівня ніколи не доросте,
бо не вміє малювати й
не відчуває належно об’єму.
— Під час виконання
будь-якої художньої роботи майстер спочатку кілька
днів слюсар, потім коваль,
а затим — зварювальник.
Усе пов’язано. Коли людина
закінчує вчитися на зварювальника, найперше йому
дають третій розряд слюсаря, бо це основа. Далі
йде розвиток. Та періодично все ж потрібно повертатися до бази, до книжок. Бо,
не знаючи, що таке розмітка
і креслення, далеко не підеш, — наостанок наголошує пан Юрій. n

ВЧАСНО
ПІДЖИВЛЮЙТЕ
САДОК І ДОБРЕ
ПОЛИВАЙТЕ
Для росту та врожайності
плодовим деревам потрібні
поживні речовини
іст рослин забезпечує азот.
Під молоде деревце варто
внести 20–30 грамів селітри на один квадратний метр, — радить
Микола Дейнека із села Якушів, що
на Ратнівщині. — Або, коли проводимо обробку від хвороб та шкідників,
додати 100 грамів сечовини на 10 літрів води і обробити цим розчином
двічі за сезон, у першій половині літа.
У другій половині не можна, бо тоді дерево має призупинити ріст.
Рослини потребують також калію
і фосфору. Стануть у пригоді відповідні препарати або нітроамофоска.
Деревний попіл містить усі мікроелементи, які необхідні для живлення.
Це дуже потужне добриво, але вносити його потрібно під час просапки,
десь у вересні.
Взагалі-то калійні добрива вносять
восени, а азотні — навесні. Але слід
зважати, аби не перегодувати рослини, щоб однорічні прирости сягали
не більше, аніж 30–40 сантиметрів.
Якщо буде велика вегетативна маса
і не всі гілки матимуть доступ до сонячного світла, то не закладеться плодова брунька. Відповідно годі сподіватися гарного врожаю.
Треба звернути увагу й на правильний полив. Брак вологи в найбільш відповідальні моменти (цвітіння, зав’язування плодів, закладка
квіткових бруньок, ріст і налив плодів)
негативно позначиться на врожаї
не тільки поточного року, а й майбутнього. У спеку дерева з плодами необхідно поливати хоча б раз на тиждень,
а найкраще — що два дні. Робити
це потрібно так, щоб ґрунт зволожити
на 50–60 см. А якщо тільки промочити
поверхневий шар, то коріння в гонитві
за вологою підніметься вгору, стане
більш уразливим для посухи і для морозу. n

–Р

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

n Домашня ферма

n Спробуйте і ви

РОЗСАДУ ВДАСТЬСЯ ВРЯТУВАТИ

А ГУСЯЧИЙ ПОСЛІД КРАЩИЙ
ИЙ
Гній від різної птиці має неоднакову цінність для
ля удобрен
удобрення
ння
ін зовсім відмінний від курячого. Адже гуси — водоплавні
одоплавні
ять
птиці, значну частину їхнього раціону становлять
утрава та водні рослини. Тому послід схожий на гуано — відходи морських птиць.
У ньому більше мікроелементів, і їх легше засвоюють
ють
рослини. Тож він корисніший, аніж курячий. Останній
й має
підвищену токсичність, його не можна використовувати
ти одразу. n

В

Можна дати раду, якщо деякі
кущі томатів не прийнялися
кщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, то не варто
впадати у розпач. Наступного дня після дощу або сильного поливання знайдіть на міцних кущах
нижні пасинки. Пригніть їх до землі
і присипте ґрунтом.

Я

Через три–чотири дні перевірте, чи вони не вкорінилися.
Якщо вже є корінчики, то відріжте від материнського куща і пересадіть на вільне місце. Захистіть
розсаду листям лопуха від прямого сонячного світла.
Урожай такі кущі дадуть, звісно,
пізніше. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua

n Спробуйте — не пошкодуєте!

«В полив’янім горщику
наваримо борщику —
свіженького, зелененького…»

6 травня 2021 Четвер

Що віщують зорі
Гороскоп на 10 — 16 травня
ОВЕН. Імовірний успіх у справах, гарні можливості й відмінне самопочуття. Ви легко здобудете авторитет лідера, до
вашої думки будуть дослухатися. У вихідні постарайтеся не
відволікатися на дрібні другорядні завдання. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Настав час виконувати обіцянки. Постарайтеся бути пунктуальними і не спізнюватися, щоб уникнути
непорозумінь. У вихідні вам, ймовірно, загрожує тимчасове
відлюдництво, але воно позитивно вплине на ваш настрій.
Сприятливий день — середа, несприятливий — вівторок.
БЛИЗНЮКИ. Вдалий час для втілення в життя навіть
найоригінальніших ідей. Кохана людина оточить вас турботою та увагою. Будьте уважні, не забувайте про тих, хто
перебуває поруч, і не нехтуйте їхніми порадами. У фінансовій сфері на вас також очікує успіх. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Краще не звалювати на себе зайве навантаження
на роботі. Не намагайтеся робити десять справ одночасно.
Вас можуть порадувати сприятливі події в особистому житті.
У вихідні відпочиньте разом із родиною. Сприятливий день
— середа, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Вам доведеться сумлінно потрудитися, виконуючи
поставлені вами ж завдання. З’являться хороші перспективи, які дадуть змогу добитися прихильності начальства.
Потім настане досить складний період. Вихідні присвятіть
відпочинку. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — вівторок.
ДІВА. У вас з’явиться шанс для успішної самореалізації
на роботі. Об’єднайте свої зусилля з колегами. Настав час
для кар’єрного росту. Повне взаєморозуміння буде панувати у стосунках із близькими людьми. Вихідні проведіть
за містом. Сприятливий день — четвер, несприятливий
— понеділок.
ТЕРЕЗИ. Створіть собі міцний і надійний фундамент
для позитивних змін у житті. Занурення в роботу не повинне загрожувати вам душевними потрясіннями. До вихідних
владнаєте всі проблеми та зможете відпочити у колі друзів.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
СКОРПІОН. У справах на вас чекає успіх і солідний прибуток. Удача надихає й відкриває нові можливості. Прислухайтеся до порад близьких людей, вони виявляться досить
корисними. У вихідні ви здатні гори звернути. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Вам доведеться працювати не покладаючи
рук, проте швидко побачите результат. Не варто ділитися
своїми ідеями та задумами, якщо не хочете, щоб хтось реалізував їх без вашої участі. Однією зі значимих подій стане
щось, пов’язане з вашою родиною. Сприятливий день —
середа, несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Не піддавайтеся емоціям, вони затьмарюють
розум і шкодять справам. Спокій і розсудливість — от складові вашого успіху. Будьте тактовні, не з’ясовуйте стосунки
з ким би то не було. Сконцентруйтеся на найважливішому,
не розпорошуйтеся на дрібниці. До вихідних зросте фізична
активність. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ВОДОЛІЙ. Цей період буде вирізнятися підвищеною
професійною активністю. Ви зможете насолодитися плодами своєї діяльності. Однак важливо не метушитися, ви й
так усе встигнете. Будьте обережні, висловлюючи критичні
зауваження на адресу колег. У вихідні вас можуть порадувати несподіваними сюрпризами. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — середа.
РИБИ. Вам буде важко займатися тим, що ви запланували. Не виключено, що вам доведеться багато часу витратити на вирішення чужих проблем. Утім, усе це стосується
початку тижня, у вихідні гарно відпочинете. Сприятливий
день — п’ятниця, несприятливий — вівторок.
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Хіба ж можна вигадати
щось краще після
ситних святкових
частувань, аніж
смачна й ароматна
перша страва? А
щоб приготувати
її, скористайтеся
сезонними вітамінними
продуктами — щавлем,
кропивою, шпинатом
Сма-а-а-кота!

«ОСОБЛИВИЙ»

Інгредієнти: 0,5 кг м’яса (найкраще — реберця),
3 л води, 5–6 картоплин, пучок
молодої кропиви, 2–3 варені
яйця, 1 ст. л. яблучного (або
0,5 ст. л. столового) оцту, зелень, сіль, перець, сметана до
смаку.
Приготування. М’ясо
промити, зварити до готовності. У киплячий м’ясний
бульйон вкинути нарізану чималою соломкою картоплю,
посолити. Через 15–20 хвилин
додати дрібно покраяне листя
кропиви (можна і стебла, якщо
не надто грубі), попередньо
ошпаривши її окропом, довести до кипіння, проварити
ще 3 хвилини, за потреби досолити й поперчити до смаку.
Насамкінець всипати дрібно
посічену зелень. Перед подачею на стіл посипати порізаним вареним яйцем і полити
сметаною.
«ВІТАМІННА БОМБА»

Інгредієнти: 2,5 л води,
4 курячі стегенця, 1 цибулина,
1 морквина, 200 г щавлю, 100 г
кропиви, 0,5 кг картоплі, 1 лавровий листок, 3 зубчики часнику, сіль та чорний перець — до
смаку, 1 ст. л. олії.
Приготування. Для бульйону курячі стегенця залити
холодною водою, додати часник, цибулю, чорний перець
горошком. Довести до кипіння, знімаючи піну, варити
30–40 хвилин. Моркву нарізати соломкою, підсмажити на
олії. Картоплю покраяти куби-

:)) Анекдоти
:)):)):))
Твердження, що джентльменів не
зустрінеш у наш час, несправедливе!
Сьогодні я, наприклад, бачила, як
чоловік тримав парасольку над дружиною, поки та міняла колесо.

ками. Щавель і кропиву дрібно
посікти (щоб кропива не жалила, можна одягти рукавички
або обдати її окропом). Готове
м’ясо вибрати, зняти з кісток,
розділити на порційні шматки. Бульйон процідити і знову
довести до кипіння, вкинути
картоплю і м’ясо. Коли бульба
стане м’якою, додати в борщ
засмажку та лавровий лист.
Через 5–10 хвилин всипати
зелень, проварити хвилину,
вимкнути й дати страві настоятися 20–30 хвилин. Подавати
з дрібно порізаним вареним
яйцем і сметаною. Зелений
борщ повинен бути злегка
кислуватим, якщо щавель молодий і не дуже кислий, то за
бажанням можна додати трохи лимонного соку.

:)):)):))
Якби всіма державами керували
жінки, то у світі не було б воєн узагалі.
Було б просто багато країн, які мiж
собою не розмовляють.
:)):)):))
На дні народження на роботі:
— Тамаро Петрiвно, вам що налити?

— Мінералки без газу.
— Є тільки з газом.
— Тоді горілки.
:)):)):))
Із твору першокласника:
«У нас щаслива сім’я. Тато працює.
Мама — красива, а якщо виспиться, то
ще й добра».

ЗІ ШПИНАТОМ

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

ОКРОШКА

Інгредієнти: 2 невеликі
цибулини, 1 невелика морквина, 3–4 картоплини, 1 лавровий листок, пучок шпинату,
пучок петрушки, пучок зеленої
цибулі, 2 ст. л. олії, 4 перепелині яйця, сіль і перець — до
смаку.
Приготування. Одну цибулину і морквину почистіть,
покладіть овочі в каструлю ємністю 1,5–2 л, залийте водою,
додайте лавровий лист і трохи
солі. Доведіть до кипіння і варіть овочевий бульйон протягом 20 хвилин. За бажанням
можна додати до нього корінь
селери і стебла кропу або петрушки для аромату. Тим часом зваріть 4 перепелині яйця
(4–5 хвилин із моменту заки-
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пання). Готовий бульйон процідіть і поставте на маленький
вогонь. Другу цибулину дрібно
поріжте, картоплю почистіть
і покрайте кубиками. Пучок
шпинату добре промийте,
зріжте стебла і поріжте досить
крупно, так само — петрушку і
зелену цибулю. Всипте всі овочі і зелень у каструлю з бульйоном, доведіть до кипіння,
додайте олію і варіть до готовності бульби. Подавайте зелений борщ у порційних тарілках,
поклавши в кожну розрізане
навпіл перепелине яйце.
Інгредієнти: 2 картоплини, 300 г щавлевого листя
(без хвостиків), 2 свіжі огірки,
150 г ковбаси «Лікарської»,
4 великі редиски, пучок кропу, 2 варені яйця (+ окремо
для подачі), 2,5 л води, сіль і
сметана до смаку.
Приготування. Перебираємо, миємо і шаткуємо щавель, відварюємо 10 хвилин
при закритій кришці. Відкидаємо на сито, відвар проціджуємо й охолоджуємо. Зварену «в
мундирах» картоплю чистимо
і ріжемо на кубики. Так само
подрібнюємо варені яйця і
ковбасу, а редиску й огірки
— на тонкі скибочки, шаткуємо кріп. Змішуємо всі інгредієнти, заливаємо відваром і,
заправивши сметаною, сіллю
та перцем, знову все перемішуємо. Наливаємо окрошку в
тарілки, в кожну кладемо трохи
подрібненого вареного щавлю
і половинку вареного яйця.
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n Редакційний щоденник

І я стверджую:
«Олега Скрипку вкусила-таки MARUV»
Чим переймалася
і з чого дивувалася
впродовж
останнього
часу
заслужений
журналіст
України
Катерина
ЗУБЧУК

Ті, хто став на захист кліпу Олега Скрипки, вважають, що пісня в такому осучасненні
набуде ще більшого поширення в світі. Сумніваюсь щось...

відгукувався схвально, комусь геть не сподобалося, що
« Хтось
в кадрі — напівголі дівчата, які зовсім не в’яжуться з образом
матері і символом нашого народу — вишиваним рушником.
»
Уже давно нема Радянського Союзу,
від якого, до речі, західні експерти так і
не добилися детального опису ракетоносія та корабля з Гагаріним — через
це, виявляється, ще в 1961 році була
підозра, що сфальсифікований і сам
політ. Але є сотні, тисячі Юріїв, названих
їхніми батьками на честь першого космонавта, які вже, як мовиться, нажали
копу літ. І є спогади з юності у покоління
романтиків, для яких День космонавтики — це частина їхнього життя.
…АНГЛОМОВНОЮ ВЕРСІЄЮ ПІСНІ
«ДВА КОЛЬОРИ»

Не скажу, що є затятою фанаткою
гурту «Воплі Відоплясова» і його лідера — відомого українського вокаліста
й музиканта Олега Скрипки. Але англомовний кліп на пісню «Два кольори»
(TWO Colors) подивилася, як, певно, й
багато хто, не раз. Ще б пак — мимоволі зацікавишся твором, після опублікування якого на ютуб–каналі гурту
розгорілася неабияка суперечка! Хтось
відгукувався схвально, комусь геть не
сподобалося, що в кадрі — напівголі
дівчата, які зовсім не в’яжуться з образом матері і символом нашого народу
— вишиваним рушником. Когось вразила своєрідна інтерпретація мелодії,
автор якої Олександр Білаш. А були
й такі, хто критично оцінив англійську
мову Олега Скрипки, дорікнувши, що
вона у нього — полтавсько–англійська.
До речі, сам співак в одному з інтерв’ю
сказав, що йому в коментарях найбільше запам’яталася фраза: «Скрипку вкусила MARUV — йдеться про співачку,
відому епатажними образами в кліпах
і яка, незважаючи на російсько–українську війну, продовжує виступати в
Росії. А ось, за словами співака, перед
родиною композитора, якому в березні цього року виповнилося 90, зокрема
дочкою Олесею, він вибачився і запевнив, що «ситуація щодо авторства буде
врегульована законним чином».
Стосовно напівголих дівчат у кліпі,
то мені мимоволі пригадався телесеріал про бурхливе життя Мішки Япончика, який показували декілька років
тому. Там якраз чимало фривольних
сцен, але ж то була післяреволюційна
Одеса 1917—1919 років, і такі сценки,
як мовиться, в тему. І все ж не про це
хочеться сказати і не про порушення
авторських прав, які «буде врегульовано законним чином». Мене особливо
зачепило, що ті, хто став на захист кліпу (втім, як і його автори), вважають,
що в англомовному виконанні, та ще й
із таким осучасненням, пісня «Два ко-

льори» набуде ще більшого поширення, оскільки завдяки цьому «цінності,
які закладені і виражені в ній, може зрозуміти будь–який житель нашої планети». На підтвердження згадується
«Щедрик» Миколи Леонтовича, якому
понад сто років, — пісня, яка звучить
різними мовами і в різному аранжуванні, знаменита в усьому світі. А я у тому ж
ютубі шукаю «Два кольори» у виконанні
Квітки Цісик, яка в 1989 році випустила
за океаном однойменний альбом, і насолоджуюся піснею, котра звучить мовою автора тексту Дмитра Павличка.
Не випадково співачку з українським
корінням називають пісенною душею
України. Своєю творчістю вона символічно об’єднала українців, яких доля
розкидала по всьому світу.
…НОВОВВЕДЕННЯМ
ВІД ДЕРЖАВНОГО КОМУНАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМСТВА «ЛУЦЬКТЕПЛО»

Здавалося б, коли опалювальний
сезон закінчився, то говорити про по-

У номері
також:
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Скільки років минуло (вже й діти,
онуки виросли), а 12 квітня 1961–го
пригадується, ніби це вчора було. На
якомусь уроці вчителька повідомила
нам, семикласникам, що в космос полетів Юрій Гагарін. Чи розуміли (уявляли) ми, тринадцятирічні, суть і велич
події? Певно, не дуже. Зараз навіть
посміятися можна з того, як, дочекавшись дзвінка на перерву, висипали гуртом на шкільне подвір’я і спостерігали
за небом. Бо ж що, крім сонця чи хмаринок, могли вгледіти? Оскільки на той
час в моїй рідній Переспі на Рожищенщині про телевізори ще й не мріяли,
то побачили ми першого космонавта
на знімках у газетах. А ще в кінохроніці — перед художніми фільмами в
сільському клубі крутили, як ми казали, журнали. З екрана і нам усміхався
Юрій Гагарін.
Це вже студенткою–старшокурсницею я побувала в Калузі, де якийсь
час після авіаційного вузу працював
мій чоловік. З ним і пішли ми в музей
Едуарда Ціолковського (1857 –1935)
— радянського вченого–теоретика
польського походження (його предки
— вихідці з Волині, далекі родичі гетьмана Северина Наливайка, чим учений
пишався), роботи якого, образно кажучи, прокладали шлях у космос. Там і
побачила чи то оригінали, чи копії спускних апаратів, на яких космонавти,
зокрема й перший, приземлялися. Це
було вже після трагічної загибелі Гагаріна. А у зовсім поважному віці пощастило потрапити в Національний музей
космонавтики імені Сергія Корольова в
Житомирі. Саме українець Корольов —
той учений у галузі ракетобудування та
космонавтики, який відправляв першу
людину в політ навколо нашої планети.
Слухала гіда, роздивлялася незвичайні
експонати і ловила себе на думці, що
мною опанував дивний настрій: на зразок того, який був у тринадцятилітньої
дівчинки, коли вона почула про політ
першого космонавта Юрія Гагаріна.
Це сьогодні в інтернеті можна натрапити на розвінчання «міфів» з приводу того, що Гагарін не був першим
космонавтом. Наприклад, угорський
письменник Іштван Немере доводить,
що він не облетів планету. І нібито корабель «Восток» стартував у космос на
декілька днів раніше, й на його борту
знаходився льотчик–випробувач Володимир Ільюшин. За версією письменника, після приземлення Ільюшин
мав настільки поганий вигляд, що його
не можна було показувати світові. Тому-то на роль космонавта №1 терміново підібрали симпатичного юнака Юрія
Гагаріна із щирою усмішкою та бездоганними анкетними даними. І це ще не
все: щоб таємниця випадково згодом
не розкрилася, йому нібито й влаштували катастрофу під час тренувального польоту під керівництвом пілота–інструктора Володимира Серьогіна.

Потужна
молитва
за ваш шлюб

Фото із сайту charivne.info.
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«Моя головна
і єдина робота —
це ніколи не
підводити
королеву»
Про любов
тривалістю
у понад
80 років
Єлизавети ІІ
і Філіпа
«Воюємо за Україну нашого Костика!»

«Ти стріляв із кулемета,
я набої подавала…»

l ТЕМА №1 Так, перефразовуючи слова з пісні «Нас весна

не там зустріла», яку задушевно виконує дует «Душа
Волині» в складі Алли Опейди та В’ячеслава Судими
(текст Йосип Струцюк, музика Олександра Гаркавого),
можна сказати про подружжя воїнів — Христину
та Івана, які колискові своєму сину співають по
телефону, бо в ці дні на фронті захищають Україну
Читайте на с. 12—13

Місячник уже
в продажу – всього

6 гривень!

Фото із сайту news.obozrevatel.com.

…СПОГАДОМ 60-ЛІТНЬОЇ
ДАВНОСТІ, КОЛИ МИ ВСІЄЮ
ШКОЛОЮ ДИВИЛИСЯ НА НЕБО

слугу з надання тепла недоречно. Але
ж ми вже знаємо, що «Луцьктепло» запрацювало по–новому: тепер лучани
платитимуть за тепло цілий рік. Із лютого підприємство, згідно з рішенням
виконкому Луцької міськради, «почало
застосовувати двоставкові тарифи на
послугу з постачання теплової енергії».
У наших платіжках з’явилося два показники — постійний (сума, яку доведеться викладати впродовж року) і змінний.
Ще торік на сайті «Луцьктепло»
доводилося читати, що підприємство
влітку не має грошей на зарплату своїм
працівникам, а також на ремонтні роботи в підготовці мережі до наступного
сезону. Одне слово, людей заздалегідь
готували до нововведення. Правда,
подавалося це так, ніби плата за тепло
буде частково розділена. Та коли двоставковий тариф був запроваджений,
то залишалося подивуватися, де ж ті
добрі наміри, де те обіцяне благо, про
яке й сьогодні повідомляє підприємство. А саме: «Такий підхід є вигідним
для обох сторін — отримувача і надавача послуг, оскільки для першого це
зменшує навантаження на сімейний
бюджет в опалювальний період року,
для другого підсилює фінансові позиції
впродовж міжсезоння…» Тільки ж полегшення для сімейного бюджету ніхто
не відчув: за спожите тепло і в лютому,
і в березні мешканці, зокрема, нашого
будинку сповна заплатили згідно з показниками лічильника. А до цього просто додався ще й постійний показник
на цілий рік.
Тож, як не крути, у підсумку вартість
тепла зросла. І йдеться не про якісь додаткові 6–7 гривень, які ми тепер бачимо у платіжках за якусь трубу чи обслуговування лічильника, а про не одну
сотню гривень (сума, як я зрозуміла,
залежить від площі квартири). Думаю,
чесніше було б сказати, що через зношеність мережі і тепловтрати, на що
не один рік нарікає «Луцьктепло», ціну
для нас, «отримувачів», довелося ось
таким чином підняти. Все одно ж заплатимо — куди подінемося. До речі,
як пригадує старше покоління, колись
так і було, що за тепло ми розраховувалися і в міжсезоння. Але тоді комірне становило незначний відсоток від
сімейного бюджету, тож ми й не дуже
вникали в те, що й почім, — головним
було не забути зайти в Ощадбанк чи на
пошту й вчасно заплатити. Ностальгія?
Ні! Просто констатація факту. n

с. 3—5

Запитуйте
в листонош
або точках
розповсюдження
газет!

Материнська
сповідь:
«Я розбила
серце доньки»
 Чому
Сніжана Бабкіна
пробачила
своєму чоловіку
Сергію понад
100 зрад
 Історія
номера: «Не
кожній дитині,
як ось мені,
доводиться бути
на весіллі своїх
батьків»
 І приїхав
на Великдень
інший
наречений

