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n Сіль землі
Фото з особистого архіву родини ДАЦЮКІВ.

Про те, що науковці на холодному континенті представляють різні
куточки нашої держави, свідчать їхні різноманітні сорочки.

Одна з робіт Євгена
Івановича, на якій –
весняні квіти рідного краю.

Батько малює,
а ще малий син Іван біля нього
пізнає ази творчості.

В одній родині —
7 професійних художників!
Діти й онуки успадкували гени батька й дідуся Євгена Івановича
Дацюка, який свого часу самотужки опанував малювання —
й дотепер, у свої 86 літ, ще не розлучається з мольбертом у рідному
селі Затурці Володимир-Волинського району
Закінчення на с. 12–13

n Уроки пандемії

Як журналістка «Волині»
пройшла пекло коронавірусу
Довго вагалася, чи треба публічно розказувати
свою історію змагання з COVID-19. Особиста
і болюча тема. І, на жаль, уже знайома багатьом.
Комусь вдалося відбитися з меншими втратами,
хтось видряпується місяцями, а хтось мусив
попрощатися з білим світом…
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

У ЛІКАРНЮ ЗАГНАВ…
ПУЛЬСОКСИМЕТР

Понад рік із номера в номер я писала
про уроки пандемії коронавірусної інфекції.
Вишукувала роз’яснення авторитетних епідеміологів та імунологів, брала інтерв’ю у
місцевих спеціалістів, описувала симптоми
й особливості перебігу недуги, намагалася
оприлюднювати досвід тих, хто одужав…
Здавалося, знаю все. Насправді ж, як виявилося, не розпізнала «корону» впритул.
Тиждень валилася з ніг. Страшенна втома, біль у суглобах, слабкість. Списувала на
вік, на аномальну весну, дефіцит сну. Температура в нормі, тож ходила на роботу. Залихоманило раптово, голову стисло залізним
обручем, свідомість затуманило…
Бігом до найближчої приватної лабораторії неподалік редакції. «Мені терміново
тест!». Розумію, що під ударом моя 90–літня
мама, малі онуки, діти, колеги…
За кілька годин повідомили результат —

мене запалення за дві доби
« Уохопило
ділянку у 25 відсотків
легень.
»
він позитивний. Сімейна лікарка Луцького
ЦПМСД №2 Марія Ревуцька відгукується на
дзвінок відразу: «Приймайте парацетамол
від жару. Міряйте рівень кисню, купіть пульсоксиметр». Температура після таблетки
спадає на годину, далі повзе догори знов.
Болить кожна клітина тіла, ноги підкошуються.
День проходить у напівпритомному стані. Лікарка радить зробити комп’ютерну томографію легень. У приватному медцентрі
таких, як я, добрий десяток. І всі чекають
«присуду» — який відсоток враження, як поширилася пневмонія.
У мене запалення за дві доби охопило ділянку у 25 відсотків легень.

Закінчення на с. 7

Уродженець Луцька Богдан Гаврилюк очолив
26-ту українську експедицію, яка вирушила на холодний
континент ще 24 березня. Щоб здійснити всі заплановані
досліди та провести необхідні вимірювання, команда
планує пробути там близько 13 місяців. Тож пекти паски
полярникам довелося на Південному полюсі

Закінчення на с. 17

Щоб якнайбільше
дізнатися про дружину
падишаха Роксолану,
вивчила турецьку мовуу
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ:
бетоняра, арматурника, електрозварника, монтажника
залізобетонних конструкцій,стропальника, штукатура.
Офіційне працевлаштування.
Вахтовий метод роботи: 15 днів через 15.
Забезпечення житлом та спецодягом.

Тел. 0509770080.

ǻǥǸǼǹǶǻǳȃǰǼǾǥȀǶ"
ǹȓȑȓțȒȎȞțȖȗ©ǯȎșȪȕȎȚǯȜșȜȠȜȐȎª
«Я працюючий пенсіонер. Поважний вік, навантаження
на роботі, та ще й їжа з хімікатами. Здоров’я відчутно
погіршилося. Йти в лікарню не хочеться, нині це ой
як накладно. На роботі пожалівся колезі на постійну
втому, підвищений цукор у крові, тиск, болі в печінці й
шлунку, хворі суглоби... Друг послухав з розумінням,
і порадив мені бальзам українського вченого Бориса
Болотова. Я поміркував собі, що гірше точно не буде,
та й ціна доступна. Вже після двотижневого прийому
бальзаму пройшла печія, нормалізувалися тиск і цукор, шлунок запрацював, як
годинник, а витривалість зросла в рази. Загалом хочу подякувати Борису
Васильовичу за таку корисну роботу!»
Бальзам сприяє: • нормалізації роботи всього шлунково-кишкового
тракту; ліквідує закрепи; • балансує вміст цукру в крові, сприяє очищенню судин від солей жирних кислот; • розщепленню старих хворих
клітин, а також клітин хвороботворних організмів; • підвищєнню імунітету організму;• позбавленню від печії, гастриту, виразки шлунка, геморою, герпесу… • запобіганню інсульту, інфаркту,
500 ml
аритмії, атеросклерозу кровоносних судин, розще- 250 ml
490
320
пленню бляшок у судинах.
ɝɪɧ

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

І до сьогодні Марія Михайлівна —
найперша поціновувачка таланту
чоловіка.

Серед пінгвінів,
але у вишиванці:
як волинянин
святкував Великдень
в Антарктиді

ɝɪɧ

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɇɈɄ
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍ

*вартість дзвінків згідно
тарифам оператора.
Поштові витрати
сплачує отримувач

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88

ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ (067) 794-25-27
ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
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Доброго дня
вам, люди!
Мама, що несе перемогу
Володимирчанка Аня
у «мирний» час була
вчителем образотворчого
мистецтва, етики
та естетики та відомою
у місті вишивальницею.
З-під її голки вийшла
неймовірна кількість
шедевральних сорочок,
суконь для дорослих
і малечі. Та усе це жінка
залишила, щоб разом
із чоловіком стати на захист
Батьківщини у складі 14-ї
Князівської бригади

Фото із фейсбук-сторінки «14 ОМБр імені князя Романа Великого».
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n Календар
14 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.31, захід — 21.00, тривалість дня —
15.29).
Місяць у Близнюках. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Борис, Гліб, Василь, Юхим, Макар,
Максим, Микита, Ніна, Тамара, Ярема, Єремія.
15 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.29, захід — 21.01, тривалість дня —
15.32).
Місяць у Близнюках, Раку. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Борис, Зоя, Роман, Яна, Давид.
16 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.28, захід — 21.03, тривалість дня —
15.35).
Місяць у Раку. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Тимофій, Петро, Павло.
17 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.27, захід — 21.04, тривалість дня —
15.37).
Місяць у Раку, Леві. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Микита, Кирило, Марія, Антон.
18 ТРАВНЯ

Олена МИТРОФАНОВА

Коли пішла служити, у доньок був
легкий шок. Старша казала: «Мамо,
зніми цю форму, одягнися гарно».
Молодша ж висловила своє ставлення коротким: «Прикольно!». Зараз 18-літня Юля і 8-річна Даринка
вже звикли, що ненька на Сході. Вони
точно знають, що навіть там вона робить світ яскравішим.
З легкої руки Ані орнаментами
прикрасилися стіни в коридорах
і житлових кімнатах підрозділу, усе
навколо наповнилося малюнками
й шаржами. Педагогічні навики за-

Сонце (схід — 5.25, захід — 21.05, тривалість дня —
15.40).
Місяць у Леві. 7/8 день Місяця.
Іменинники: Ірина, Ярина, Яків.
Жінка-берегиня, Жінка-захисниця!

19 ТРАВНЯ

стосовує із юними вихованцями
Недільної школи, що діє при греко-католицькому храмі в одному
з прифронтових сіл Луганщини.
А ще Аня любить стріляти, тож зізнається: «Кулемет — це поки що
«найсерйозніше», з чого доводилося
випускати кулі. І відверто вам скажу,
армією ще «не натішилася», у мене
тут ще багато планів». А от вишивала

тільки коли була у відпустці. «Певна річ, улюблену справу не залишу.
Як поєднуватиму її і армію? А як тут
бути мамою? Усе зможу! Головне,
до всього підходити творчо», — з позитивом у майбутнє дивиться Аня,
чиє прізвище з огляду безпеки в ЗСУ
не розголошують. Його впише історія в книгу перемоги.

Сонце (схід — 5.24, захід — 21.07, тривалість дня —
15.43).
Місяць у Леві. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Денис, Михайло, Василь, Іван.
20 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.23, захід — 21.08, тривалість дня —
15.45).
Місяць у Леві, Діві. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Давид, Йосип, Степан, Іван.

Фото із фейсбук-сторінки Наталії ТХОРЖЕВСЬКОЇ.

n Погода

Лучани перетворили
обрізане гілля
на екомистецтво
У парку імені Лесі Українки міста Луцька
протягом кількох тижнів проходив артпленер «Трансформація». 50 творчих і
креативних молодих людей з різних навчальних
закладів створили 10 скульптур висотою понад
3 метри. Матеріалом для роботи слугували
відходи з кронування дерев – їх завезли аж
тридцять вантажівок
Ірина ПАСІЧНИК

– Виставку екоскульптур в Україні відкрили уперше. Тут «витанцьовують» мавки із природних матеріалів, а між деревами в тенетах «зависла» риба – давній
християнський символ. З одного боку скульптура чітка
і структурована, це світла частина душі. Зворотний бік
позолочений, цим кольором люди часто прикривають
свої темні сторони, – пояснила авторка фігури Алла
Жупанюк. – А кінь символізує силу, волю, незалежність, красу. Організатори гарантують – об’єкти простоять три роки. Деякі з них, наприклад з вербових чи
виноградних гілок, ще й можуть прорости, тож фігури
отримають нове життя.
Авторка проєкту, луцька художниця Тетяна Мялковська, розповіла, що пленер спрямований на вдосконалення відносин людини зі світом природи. А завдяки непотребу, хоч і природного походження, парк став
ще цікавішим.
Фото із фейсбук-сторінки Тетяни МЯЛКОВСЬКОЇ.

Закон природи – старим речам нове життя.

Обігріті сонячним
теплом зацвіли
тюльпани
Ці дівчата і хлопці – Люди Особливо Харизматичні!

ЛОХів – не проведеш
і не образиш, бо вони –
Люди Особливого Характеру
У травневому календарі є день протидії
булінгу, з яким доводиться зіштовхуватися
учням, педагогам і батькам у всьому світі.
Учителька української мови з Дубового на
Ковельщині Наталія Тхоржевська згадала
історію трирічної давності про свої методи
боротьби з дитячим цькуванням
Мирослава КОЗЮПА

Засмучених сонценят, так називає своїх вихованців викладачка, застала ще перед першим уроком.
На одному зі стільців хтось написав слово «ЛОХ» (наївна, дурна, довірлива людина – жаргон). На запитання – «Чим же воно образливе?» – дітвора почала
навперебій тлумачити, розповіла пані Наталія .
– ЛОХ– Людина Особливого Характеру! – вигукує
один хлопчик. – А ще: Людина Особливо Харизматична або Особливо Хоробра! – долучаються до діалогу інші. Учителька радіє, що настрій покращується
і нагадує учням про домовленості шукати у всьому
позитив. Хоч вони досі не впевнені, бо ж решта це
розуміють інакше. Так виникає ідея провести акцію
із викорінення слів образливого характеру.
«Треба було бачити реакцію дітвори, коли ми
вийшли з бейджиками з написом «ЛОХ» на перерву.
Спочатку всі сміялися, особливо із «Дякую за комплімент – я такий (така)!». Ми пропонували надати своє
пояснення абревіатури і, якщо вистачить сміливості,
долучитись. До кінця уроків до нас приєдналося пів
школи. І, мабуть, мало кому захочеться тепер вживати це слово з відтінком образливості», – зазначає
Наталія Тхоржевська. Адже все залежить від тлумачення.

Три гектари лілієвих розквітли на полі
біля села Свидники Ковельського
району. Стартував масштабний
фестиваль «Волинська Голландія».
Цьогоріч тут ще більше сортів тюльпанів,
зокрема з неймовірним ароматом, який
відчутний і на відстані. А прикрашають
локацію ковані фігури та атракціони.
Побачити весняну красу можна щодня з
10-ї до 19-ї години аж до 23 травня
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Лесі Пасічник,14 травня хмарно з проясненнями, вночі
невеликий короткочасний, а вдень — помірний дощ, грози, в окремих районах — град.
Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду.
Вночі очікується 6–11 градусів тепла, вдень —
16–21 із позначкою плюс. За багаторічними
спостереженнями, цього дня найтепліше було
у 1985 році — плюс 28, найхолодніше — 1978го — 0 градусів.
15-го — хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від
6 до 11 градусів тепла, вдень — 16–21 вище нуля.
16-го — мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ,
місцями гроза. Вдень місцями значний дощ,
гроза. Вітер південно-східний, 7–12 метрів за секунду. Вночі від 6 до 11 градусів із позначкою
плюс, вдень — 18–23 тепла.
У Рівному 14 травня — мінлива хмарність,
дощитиме. Температура повітря від 12 до 20 градусів тепла. У суботу мінлива хмарність, без опадів, температура 10–20 градусів
із позначкою плюс. 16 травня — хмарно, без опадів,, темрадупература — від 11 до 22 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–61–21
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n Незагоєна рана

«Якщо я навіть похороню чуже тіло,
Сергія не перестану ждати»
На материнські обличчя падає світло пообіднього сонця. Вони стоять, тримаючи в руках портрети
своїх дітей. Квітнуть вишні, поблизу на майданчику біля дому сміються діти. Звичайний день.
Буденність, у яку, втім, своє коріння міцно пустила війна, бо це нонсенс — зниклі безвісти у
ХХІ столітті. Тому ці сім років для родин бійців — персональне пекло. Вони не знають, де їхні сини,
але продовжують їх шукати, часто стикаючись із нерозумінням і байдужістю. Як живуть ці родини
і чого їм коштують пошуки своїх дітей?
Фото Людмили ВЛАСЮК.

Людмила ВЛАСЮК

ЗАКОН І ДОСІ НЕ ПРАЦЮЄ

Акція батьків «Ми є», яка відбулася під стінами Волинської ОДА, —
це привід привернути до себе увагу. Бо тема долі зниклих безвісти
не вирішується сім років. Матері,
які не дочекалися своїх синів додому, кажуть: живі чи мертві їхні
діти — вони воліють знати напевне, і розслідувати це має держава.
На Волині таких хлопців восьмеро,
в Україні — понад 70.
Урядова комісія у справах зниклих безвісти за особливих обставин, яку створили ще 2018 року,
досі не запрацювала. Її голова, хоч
і обраний, але так і не призначений
на посаду. Орган не має ані приміщення, ані бюджету. Запустити
роботу цієї комісії — одна з вимог
родин зниклих безвісти. Родичі
створили сайт «Надіємось». Кожен
охочий може розмістити на ньому
анкету близької людини, яка зникла
на Донбасі. Майже пів сотні родин
не погодилися з висновками аналізів ДНК і далі шукають своїх рідних.
Єдине, що вони можуть самостійно, — згуртуватися. Так виникла
їхня громадська організація «Надія».
У лучанки Катерини Хомяк
на війні зникло двоє синів: Дмитро
та Володя. Востаннє дітей чула
в серпні 2014-го напередодні бою
за Щастя на Луганщині. Вони служили в добровольчому батальйоні
«Айдар». Тіла «245» та «250» зі Старобільського кладовища не прийняла, хоч могла б за це отримати компенсацію в 1 млн 218 тис гривень
і пільги. Сама родом з Росії.
«ЖИТЬ УЖЕ СТОЛЬКО
ЛЕТ С ТАКОЙ БОЛЬЮ
НЕВОЗМОЖНО»

— Многие такие же семьи нам
стали родными, мы знаем каждую,
кто в чем нуждается, — говорить
жінка. — Война идет уже семь лет,
и сложно, и тяжело, но мы наших
сыновей искать не перестаем. Мы
просто хотим напомнить, что есть

Рідні зниклих безвісти надіються, що їх таки почують і допоможуть у пошуках хлопців.

такие семьи, чьи родные пропали
безвести. До сих пор не известна
судьба близких нам людей, которых
мы ждем долгие годы. В прошлом
году я встречалась с Президентом
и сказала ему: «Мы — никто, нас
нет, мы не существуем». Сначала
он стоял в замешательстве, а потом спрашивает: «Почему?». Закон
есть, но он не работает. Сейчас мы
можем единственное: писать обращения к тому или иному чиновнику,
чтобы нас услышали, чтобы поняли.
Не все побратимы хотят со мной
разговаривать, хотя я адекватная,
нормальная мама. Ничем не отличаюсь от других, но мы должны
знать правду, какой бы она не была.
Надеемся, что все-таки нас услышат и помогут в поисках наших родных. Кроме этих двух детей, у меня
еще дома пять. Но это не значит, что
я тех люблю, а этих нет. Я люблю их
всех одинаково. Но жить уже столько лет с такой болью невозможно.
«ВСІ ЗАБУЛИ, НІХТО НЕ ЗГАДУЄ,
БАТЬКИ ТІЛЬКИ ДУМАЮТЬ»

Віра Ковальова — з села

Криничне, що на Маневиччині.
Востаннє мама говорила зі своїм
сином 18 січня 2015-го. Юра зник
у Донецькому аеропорту. Відтоді
сім’я чекає бодай якоїсь вісточки чи натяку, де він. У тому, що живий, — переконані. І мати ставить
свічки у церкві за здоров’я.

Сказав, що телефонує з Донецької
області, що живий. Зі слів бійців,
його бачили на дорозі між Іловайськом і Старобешевим 29 серпня
під час розстрілу колони.
— Сина призвали у перших
числах квітня, і ось уже сім років
ми нічого про нього не знаємо, —

як важко матері жити з тим, що йому
« 29Знаєте,
літ, а я його вже шість років не бачила?!
»
— З новин нічого не змінилося,
а я живу далі з надією, — каже жінка. — Всі забули, ніхто не згадує,
батьки тільки думають. На День
десантника ніхто не подзвонить,
не привітає, чи на День матері.
Я ж одна з Маневиччини така залишилась. Тільки й рахуєш дні, місяці. День народження був у Юри
29 квітня. Знаєте, як важко матері
жити з тим, що йому 29 літ, а я його
вже шість років не бачила?!
Павло Богайчук із села Дарівка Ковельського району зник
під Іловайськом. Останній раз подзвонив матері 28 серпня 2014-го.

каже мама Валентина. — Вже через кілька літ після його зникнення
мені один свідок сказав такі слова:
«Бачив, як він з БТРа падав і тримався за шию, кров бігла. А що,
я його мав тягнути на собі, я сам
спасався, втік через ті соняшники.
Ви знаєте, які там танки йшли!»
То теж чиясь дитина, і я його не засуджую.
«БУЛО ШІСТНАДЦЯТЬ ДЗВІНКІВ
ВІД ШАХРАЇВ — ВИМАГАЛИ
ЗА СИНА ГРОШІ»

— Я з Ковельського району,
село Бруховичі, дочка Віктора

Час передплачувати улюблені
видання
Об’єктами поштового зв’язку АТ «Укрпошта» розпочато приймання
передплати на періодичні друковані видання України
йм
на 2-ге півріччя 2021 р.
Терміни проведення передплати:
lна видання загальнодержавної сфери розповсюдження до 16 червня 2021 р.
lна місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 червня 2021 р.
lНа видання, включені до Каталогу видань зарубіжних
х
країн — до 4 червня 2021 р.
кр
Приймання передплати здійснюється в усіх відділеннях поштового зв’язку, безпосередньо листоношами на доставних
ш
х
дільницях та у групі передплати Волинської дирекції АТ «Укрді
пошта» за адресою м. Луцьк, вул. Ковельська, 9 (за безготівкопо
вим розрахунком). Також передплатити видання можна онлайн
ви
на сайті www.ukrposhta.ua.
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АТ «УКРПОШТА» ЗАПРОШУЄ ВАС
ВО
ПЕРЕДПЛАТИТИ СВОЇ УЛЮБЛЕНІ ВИДАННЯ.

Войтюка, офіцера 93-ї бригади,
який зник 20 серпня 2015 року, —
не може стримати сліз Валентина
Бобрусь. — У нас така абсурдна
ситуація, тому що його спочатку
підозрювали у дизертирстві. Тепер же нам прийшов лист, що він під
час бойового завдання потрапив
у полон. Після того, як тато пропав,
у бригаду приїжджала журналістка
Лєра Бурлакова. Я з нею переписувалася, то вона хлопців питала, і їй
сказали, що він в полоні. Ця інформація ще ніде не підтвердилася, але
ми віримо, що він живий. І ждем…
Сергій Корнач із Ковеля зник
5 вересня 2014-го біля села Цвітні
Піски на Луганщині.
— Це не мій син, — промовляє мама Галина про збіг ДНК. —
По-перше, статура й інші ознаки
тіла не такі. Якби якісь свідки щось
бачили і сказали: «Ви не чекайте,
його тіло розірвало на шматки», —
я би змирилася. Якщо я навіть похороню чуже тіло, Сергія не перестану ждати. Я казала йому: «Не йди,
ну як я буду без тебе?» А він мені:
«Мамо, ви що, хочете, щоб вони
прийшли сюди і топтали тут нашу
землю?!» Мені хочеться, аби хтось
із них вернувся, хай навіть не мій
син, але щоб доказав державі, що
вони живі, а ви, мовляв, нас не шукали. Бо так воно і є.
— Я з Нововолинська. Мій син
Сергій пропав 29 серпня 2014 року
в Іловайську, — говорить Зоя
Жук. — Через два тижні, як він зник,
їздила у Запоріжжя та Дніпропетровськ здавати ДНК — ніде не зійшлося. Востаннє, коли розмовляла з ним по телефону, казав, що
вони у потрійному кільці, але завтра буде зелений коридор — і він
повернеться додому… Після того
було шістнадцять дзвінків від шахраїв — вимагали за сина гроші. Одні
казали: тисячу доларів перекинеш
на картку, а другу тисячу привезеш
у Луганськ. А якось підняла слухавку, а там чую: «Мама, это я, твой
сын Сергей». Він ніколи російською
не розмовляв. Кажу їм: «Та що
ви дзвоните, мій син давно вже
вдома» — і відключилась. А потім
вони написали СМС: «Ты больше
никогда не увидишь своего сына».
До цих пір її зберігаю. Надіюсь, що
він живий.
ххх
...Як це, коли твоя дитина зникла безвісти? Ти наче стоїш над
прірвою. І коли хтось говорить тобі:
«Ну, якщо за стільки часу не знайшовсь — значить точно загинув», —
ти у неї падаєш.
Отак почувають себе матері,
які б’ються серцями у страшну невідомість в надії відшукати хоч би
маленьку іскринку тієї правди. n
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n Про це говорять

Маєте гроші під матрацом?
«Слуги» йдуть по них!
Фото із сайту zz.te.ua.

Згідно з прийнятим
законопроєктом № 5153 (поки
що лише у першому читанні. —
Ред.), українці повинні будуть
протягом певного періоду…
«добровільно задекларувати»
свої статки! Причому
небезкоштовно

бюджет
« Наповнюватимуть
за рахунок саме пересічних

Петро МАКАРУК

к? Занести накопичені гроші у
банк та ще й заплатити за це 5%
збору! Так влада Зеленського
хоче наповнити бюджет. А також вивести гроші громадян із тіні, якщо вони
не були задекларовані. Проте по факту
під удар підпадають усі, хто зберігає
готівку.
За цей сумнівний законопроєкт ще
30 березня проголосувала монобільшість, включаючи депутата з Волині
Вячеслава Рубльова, допомогли також
обранці із груп «Довіра» та партія «За
майбутнє» (щоправда, четверо волинян, які перебувають у цій політсилі, не
підтримали цей законопроєкт).
Народний депутат від «Слуги народу» і голова профільного комітету
в парламенті Данило Гетманцев ошелешив, так пояснивши внесення цього законопроєкту: «У нас за 30 років,
на жаль, склалася ситуація, за якої
громадяни без контролю накопичили
кошти». Отакої! Прямо експропріація
по–більшовицьки! Причому наповнюватимуть бюджет за рахунок саме пересічних українців, бо ті ж нардепи…
виведені з–під дії закону, мовляв, ними
займається НАБУ та НАЗК. Хоч навряд
чи хтось зможе назвати прізвище бо-

українців, бо ті ж нардепи…
виведені з–під дії закону,
мовляв, ними займається
НАБУ та НАЗК.

Я

n Отакої!

Гетманцева, правопорушником є навіть бабуся, якій допомагають онуки,
і вона ці гроші заощаджує, приховуючи від «государевого ока». Більшість
громадян, за твердженням нардепа,
не можуть пояснити походження своїх готівкових заощаджень. Отже, під
фіскальну «стрижку» підпадають мільйони українців. І дарма, що з частини
готівкових коштів «під матрацами» в
них колись були стягнені податки: їх
все одно треба буде декларувати, повторно сплачувати з них 5 % і класти на
рахунок в банк.

»

Влада хоче знати про всі ваші кошти, навіть ті, що в банках. Скляних.

дай одного високопоставленого чиновника, якого покарали за брехню в
декларації.
КОМЕНТАРІ

Ніна ЮЖАНІНА,
народний депутат
від «Європейської
Солідарності»:
«Після цієї кампанії
декларування всі, хто
має у власності дві квартири будь–якої площі, одну квартиру
понад 120 кв. м, або один будинок
понад 250 кв. м, або ж більш як один
транспортний засіб, інші активи понад

Фото із сайту spzh.news.

400 тисяч гривень тощо, потрапляють
до зони ризику. Будьте певні! До пересічних українців прийдуть податкові
органи, і спробуйте тоді довести, що
на придбання цих активів ви все життя
відкладали з офіційної зарплати, яку
вже було оподатковано, і не повинні
сплачувати додатково ще 5% тільки
тому, що так заманулося законодавцям».
Олег ТІТАМИР,
президент
ГО «Українська
організація захисту
споживачів послуг»:
«За концептом пана

Пан Гетманцев нібито всіх заспокоює: мовляв, в такому разі декларувати заощадження не потрібно. Проте
чому ж тоді Головне науково–експертне управління не підтримало законопроєкт і констатувало, що він містить
суттєві ризики для сумлінних платників податків? Адже «легально набуті, а отже, оподатковані в попередні
періоди активи будуть кваліфіковані,
як такі, що набуті з порушенням податкового та іншого законодавства»?
Та для фіскала Гетманцева — це сущі
дрібниці: приховуєш від держави готівку — значить, злодій!».
ДО РЕЧІ

Данило Гетманцев у декларації за 2020 рік вказав готівки на
40 тисяч євро, 35 тисяч доларів і
287 тисяч гривень. Його мати має
готівкою 216 тисяч і 650 тисяч доларів. n

Фото із сайту president.gov.ua.

ром «Європейської Солідарності» Петром Порошенком,
лідеркою «Батьківщини» Юлією Тимошенко, керівниками
фракцій українського парламенту та представниками
громадянського суспільства.
Це — зрозумілий і потужний
сигнал Володимиру Зеленському, який усе більше схиляється до авторитарних та
волюнтаристських методів у

Символічно, що митрополит Епіфаній та Ентоні Блінкен не просто
поговорили у кабінеті, а вшанували загиблих за Україну воїнів.

Андрій Єрмак — колишній
кінопродюсер, який при
«хорошому» президентові грає
роль «поганого» боярина.

Єрмак намагався зірвати
зустріч Епіфанія
та держсекретаря США Блінкена
Ряд експертів вважають «праву руку» Володимира
Зеленського «токсичним» і ледь не агентом Москви
Ілона КРУК

чільник Офісу Президента Андрій Єрмак
робив спроби заблокувати зустріч предстоятеля
Православної церкви України митрополита Епіфанія та
державного секретаря США
Ентоні Блінкена під час його
візиту до Києва 5–6 травня.

О

Про це написало видання «Релігійна правда», яке послалось
одразу на три незалежні одне
від одного джерела. Однак
зустріч духовного лідера та
високопоставленого посланця дружної нам країни все ж
відбулася — Ентоні Блінкен
разом із митрополитом Епіфанієм та міністром закордонних
справ Дмитром Кулебою по-

клали квіти до Стіни пам’яті
полеглих українських воїнів у
російсько–українській війні.
Тим часом американець,
окрім розмови із Президентом Володимиром Зеленським, провів ще ряд зустрічей, які навряд чи схвалив би
Офіс Президента. Блінкен,
зокрема, мав перемовини із
п’ятим Президентом, ліде-

на Росія». Ба більше, у раді
директорів фінустанови був
однокурсник президента
РФ Володимира Путіна. У
2001–му в Україні зареєстрували компанію «Медійна група
європейського партнерства»,
яка займалася виробництвом
фільмів. Кілька років тому її
бенефіціарами були Єрмак
та громадянин РФ Емануїлов
Рахамім Яшаєвич. Наголошу-

пише видання «Букви», Єрмак має бізнес« Якпартнера
з Росії, який володіє банком, де основний
акціонер — член партії «Єдина Росія». Ба більше,
у раді директорів фінустанови був однокурсник
президента РФ Володимира Путіна.

»

роботі, ігноруючи патріотичну
опозицію, активістів та волонтерів, а з Порошенка зробив
мало не більшого ворога, ніж
Путін.
ТИМ ЧАСОМ

Ряд експертів вважають
«праву руку» Зеленського
Андрія Єрмака «токсичним» і
ледь не агентом Москви. На
Заході також з обережністю
ставляться до цього пана,
який виконує не властиві для
нього функції, намагаючись,
зокрема, підмінити собою міністра закордонних справ.
І небезпідставно. Як пише
видання «Букви», Єрмак має
бізнес–партнера з Росії, який
володіє банком, де основний
акціонер — член партії «Єди-

ється, що Єрмак досі є бізнес–партнером Емануїлова,
але в інших компаніях: ЗАТ
«Інтерпромфінанс Україна»,
що займається комерційним
консультуванням, та ТОВ
«М.Є.П».
Крім цього, у серпні минулого року журналіст Юрій
Бутусов звинуватив Андрія
Єрмака у зриві операції щодо
затримання вагнерівців — бойовиків, які збивали українські
військові літаки та MH17. Однак чиновник заперечує звинувачення.
Єрмака допитували щодо
можливої державної зради.
Наразі суспільству не відповіли, чи планувалася ця спецоперація та хто причетний до її
зриву. n

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
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Путін заявив, що в Україні діє
Російська православна церква
Цікаво, чи будуть речники УПЦ МП протестувати проти такого
іменування?
Фото із сайту fotolitopys.in.ua.

Дарія КЛИЧ

УПЦ

Церква, центр
« Неякоїможе
розташований
в країні-агресорі,
в Москві, служити
інтересам українського
народу.

»

КОМЕНТАРІ:
ЕПІФАНІЙ,
предстоятель
Православної
церкви України:

«Чомусь в заяві Пу-

Але
ле чи знайдуть його
і чи заарештують?
Микола
ола ДЕНИСЮК

епутатам від ОПЗЖ
Віктору Медведчукуу
та Тарасу Козаку повідомили
овідомили про
підозру
зру у держзраді
ді і замаху на
а розграрозгра
бування національних ресурсів у Криму.
Йдеться про три епізоди держзради.
За словами глави СБУ Івана Баканова, у серпні 2020 року Медведчук направив Козаку, який
тоді був у Росії, секретні дані про прихований
підрозділ Збройних сил України, його особовий склад та бойову підготовку. «Інформація
передбачалася для спецслужб Російської
Федерації», — заявив Баканов. Також кума
Путіна звинувачують в тому, що він передав
російській владі дані та документи про розвідку родовищ у Криму, які вела раніше Україна, перереєстрував там своє підприємство
за російськими законами та разом із окупантами розграбовує національні ресурси вартістю у 38 мільярдів доларів. І третій епізод —
операція «Промінь», у рамках якої мала бути
створена структура, що нібито повинна була
опікуватись українцями в Росії, а насправді
збирати інформацію про них і вербувати.
У київській квартирі та в офісі Віктора
Медведчука провели обшуки. Однак дивним
виглядає те, що українські правоохоронці
виявились неспроможними вручити підозри
нардепам особисто. Козака фактично відпустили, адже він ще до оголошення підозри
виїхав у Росію і повертатись не збирається.
Медведчук же заявив, що він в Україні і ховатись від правосуддя не буде, але де саме
перебуває — наразі ніхто не знає.
Невже важливу операцію «зливають»
на самому початку, даючи змогу підозрюваним втекти? n

Д

Московського патріархату активно
бореться за те, щоб
її не називали РПЦ в Україні, попри
те, що її керівництво знаходиться
у країні-агресорі. Однак нещодавно сам президент Росії Володимир Путін назвав її «Русской православной церковью в Украине».
Володар Кремля, зокрема, сказав:
«Останнім часом чинне керівництво
України зробило дуже багато кроків, що руйнують російсько-українські стосунки. Це стосується низки
проблем у двосторонніх відносинах

та ставлення до Російської православної церкви і її руйнування,
спроби руйнування, до російської
мови й до російськомовних громадян України, і до російських громадян, які проживають в Україні…».
«Рускій мір» в Україні тримається на кількох стовпах, серед яких —
культура, мова та церква. Це все
речі, які формують ідентичність
людини. І Путін ще раз дав зрозуміти, що вважає Україну територією,
де має домінувати російська ідентичність, — «адін народ», яким він
вважає українців та росіян.

Медведчук здав Москві
інформацію
про секретний підрозділ
наших військк

Історія знає й таке: предстоятель УПЦ МП Онуфрій отримував орден Дружби
від Володимира Путіна. Щоправда, тоді він ще був митрополитом Чернівецьким
і Буковинським.

тіна ми чули, що Російська православна церква, а не УПЦ начебто піддається гонінням у нашій
державі. Путін чітко наголошує
і визнає, що це — РПЦ в Україні.
Якщо він вважає її своєю частиною, то значить і впливає на неї.
Бо не може Церква, центр якої
розташований в країні-агресорі,
в Москві, служити інтересам українського народу».
Дмитро ГОРЕВОЙ,
релігієзнавець:

«Фактично ці одкровення Володимира Путіна ставлять
хрест на всіх пропагандистських
і лобістських активностях УПЦ
МП. Бо ніщо так добре не виказує статус російського резидента,
як турбота і бажання захисту з боку

президента Путіна, котрий прямо
каже про РПЦ в Україні. Цікаво, чи
будуть речники УПЦ МП протестувати проти такого іменування?
Грубо кажучи, чи почуємо ми від
когось із них закид на адресу Путіна — мовляв, не називайте нас
Російською церквою, бо ми УПЦ?
Впевнений на 100%, що ні».
ТИМ ЧАСОМ

1 квітня Українська православна церква Московського
патріархату оголосила про наміри передати Офісу Президента
звернення з вимогою скасувати
закон про примусову зміну назви УПЦ. В Офісі повідомили, що
це питання не в компетенції
Президента і що звернення УПЦ
МП передадуть до Кабінету Міністрів. n

Фото із сайту unian.ua.

n Політика

13 травня 2021 Четвер

У столиці Татарстану Казані 11 травня
19-річний випускник школи №175 зі
зброєю в руках прийшов у навчальний заклад і вбив 7 дітей та 2 дорослих. Поранень зазнали ще 20 людей, восьмеро з них перебувають у тяжкому стані.

n «Наші хлопці у парламенті»

Народний депутат України
від Луцька, очільник партії
«За майбутнє» Ігор Палиця
(на фото) після 8-річної
перерви повернувся
до списку 100 найбагатших
людей України, який
традиційно публікує журнал
Forbes Україна
Василь КІТ

ричому вискочив одразу на високе 44 місце. Експерти оцінили його статок у 230 мільйонів
доларів. Як відомо, населення Волинської області становить близько мільйона осіб. Тож, якби головний волинський олігарх вирішив розділити свої
гроші між земляками, кожному з них
дісталося б 230 баксів.

П

«Форбс» нагадує, що Ігоря Палицю
прийнято вважати одним із найближчих соратників Ігоря Коломойського,
щодо якого ввели санкції США, проте
волинянин відхрещується від ділових
зв’язків із ним, називаючи «товаришем
і другом».
У 2000-ні роки Ігор Палиця кілька літ
очолював найбільшу нафтовидобувну
компанію країни «Укрнафта», контроль
над якою приписують фінансово-промисловій групі «Приват». Палиця визнає, що на його колишню дружину
і сина оформлено 10% акцій усього
нафтового напряму групи «Приват».
До нього входять частина «Укрнафти»,

Кременчуцький НПЗ, завод «Нафтохімік Прикарпаття», Дрогобицький НПЗ
ежа АЗС на 1500 станцій.
і мережа
Усе, що я заробив, записав
«Усе,
м’ю, щоб не було, як із Ігорем
на сім’ю,
меєвим. Після того, коли його
Єремеєвим.
тало, тривають суди у справі
не стало,
дку, а родина нічого не має.
спадку,
Я не хочу писати якихось незролих заповітів. Мені Бог дав
зумілих
заробити,
бити, це мусить залишатися
м’ї», — розповів Палиця в інв сім’ї»,
’ю «Українській правді».
терв’ю
им часом партнер покійного
Тим
Ігоря Єремеєва Степан Іваеж є у списку ста
хів теж

Івахів теж є у списку ста
« Степан
найбагатших, щоправда, дещо нижче,
ніж Ігор Палиця, – на 58-му місці зі 180
мільйонами доларів.

»

Фото із сайту lb.ua.

Ігор Палиця може подарувати кожному
волинянину по 230 доларів

найбагатших, щоправда, дещо нижче, ніж Ігор Палиця, — на 58-му місці
зі 180 мільйонами доларів. Головний
актив Івахіва — група «Континіум», яка
контролює другу за розмірами мережу
АЗС в Україні — WOG. Зараз і Степан
Івахів, і Ігор Палиця є політичними однодумцями та соратниками і входять
до однієї фракції у парламенті.
А перша п
п’ятірка
ятірка багачів Укра
України
виглядає так: Рінат Ахметов
Ахме
(7,6 млрд доларів), Віктор Пінчук (2,5 млрд),
млр
Костянтин Жеваго
(2,4 млрд), Ігор КолоКо
мойський (1,8 мл
млрд)
та Геннадій БоголюБогол
бов (1,7 млрд до
доларів). n
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Погляд

n У всіх на вустах
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Фото із сайту suspilne.media.

Сергій НАУМУК,
заступник головного
редактора
«Газети Волинь»

Поменше б
такого «Великого
будівництва»
Ну що ж – між Луцьком і Львовом
бабахнув міст через Західний
Буг. Новина миттю розлетілася
інтернетом. Ще б пак, не щодня
завалюється міст на дорозі між двома
обласними центрами.
Усі з полегшенням зітхнули, бо ніхто
не постраждав. А далі почалося
ого ж дня Укравтодор поінформував, що мосту вже 60 літ і за цей
час його жодного разу капітально
не ремонтували. Уже п’ять років він у передаварійному стані. І подібних споруд
в Україні – греблю гати. Чи моста мости.
Одним словом, багато.
Виявляється, минулоріч міст через Західний Буг включили у Національну програму відновлення мостів. Уже й тендер
на виготовлення проєктно-кошторисної
документації провели. Мовляв, от-от і
все почнеться. «Проєкт реконструкції
найближчим часом буде представлено
техраді Укравтодору та секції 5 ДерждорНДІ. Після цього буде оперативно
визначено підрядника й у максимально
короткі терміни розпочнуться будівельні
роботи», – йшлося у повідомленні Укравтодору.
І справді, 30 квітня підрядник мав
надати Службі автомобільних доріг у
Львівській області готову документацію
на реконструкцію споруди, але днем раніше термін дії договору продовжили до
31 липня. А вже 3 травня завалився міст.
Треба ж яка точність!
От і думай після цього, що значить
«вже найближчим часом»: чи то документація буде готова у серпні, чи то викинуть гроші на інший договір. А може,
підрядника підженуть? Але як, якщо ще в
червні заплановано «збір вихідних даних,
технічних умов, погодження тощо»? А ще
ж проєктування, проведення експертизи
проєктно-кошторисної документації спеціалізованою організацією.
Потім дорожники пішли ще далі. З’ясувалося, ще минулого року міст включений у ще одну президентську програму – «Велике будівництво». Треба ж таке:
щойно міст завалився, а він уже в програмі. Аякже, все передбачено. Це, знаєте,
добра програма: тут щось будують, там
ремонтують. То чого б туди не впхнути
ще й спорудження мостового переходу
через Західний Буг? Все одно ж тре’ відновлювати, а заодно можна в програму
вписати ще один об’єкт. То чом би й ні?
Не біда, що на карті об’єктів на сайті «Великого будівництва» того моста не
позначено. От дорога з Великих Мостів
до Жовкви є, 4,8 кілометра зі Стоянова у
напрямку на Сокаль є. А моста катма. Але
«Велике будівництво» все виправдовує.
Можна і заднім числом щось вписати.
Та хай там вже. Аби будували. От тільки як подумаю про міст, то тільки б уже
поменше було такого «великого будівництва». n
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Знову за субсидіями —
величезні натовпи
Щороку у травні відбувається перепризначення державної
допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Донедавна
цей процес проходив автоматично. Цьогоріч у зв’язку зі змінами
у порядку її надання, вона призначатиметься лише після подання
нової заяви та декларації про доходи і витрати
Євгенія СОМОВА

ЗАКЛИКАЮТЬ
ДОТРИМУВАТИСЯ СОЦІАЛЬНОЇ
ДИСТАНЦІЇ І … ЗАГАНЯЮТЬ
У ЧЕРГИ

Уже в перший після Великодня
робочий день біля департаменту
соціальної політики Луцької міської ради та його філій вишикувалися вервечки людей. Подекуди
можна було нарахувати понад сто
осіб. Одні лучани прийшли, щоб
здати документи, інші — записатися на прийом до спеціаліста для
перепризначення субсидій. Люди,
переважно літні, нервували, стояли,
дихаючи одне одному у потилиці.
Тож годі було говорити про дотримання соціальної дистанції, до якої
нас усюди закликають.
— Болять ноги стояти, — бідкалася старенька жінка із паличкою. — І нащо оте перепризначення.
У мене ж нічого не змінилося. Живу,
як і раніше, з чоловіком. Обоє пенсіонери. Тож доходи такі, як і були.
Багатшими не стали.
— А я прийшов, бо отримав
СМС, повідомили, що треба написати нову заяву на призначення субсидії, — розповідав її сусід по черзі. —
Молодшим із нею менше проблем,
вони користуються комп’ютером.
Роздрукують собі бланк, а я не вмію.
Довелося йти сюди, вистоювати
у черзі.
Як з’ясувалося, людське стовпотворіння виникло через новації Кабміну, які змінили правила призначення житлових субсидій, посилили
вимоги для їх отримання. Зокрема,
до майнового стану, здійснення дороговартісних покупок, у тому числі
іноземної валюти та банківських металів, наявності депозитів.
Відтепер призначати субсидії
будуть після подання нових заяв
та декларацій про доходи і витрати
від громадян.

На Волині згоріло 5 гектарів самосівних насаджень через підпал сміттєзвалища на Ківерцівщині. Територія біля села Кадище Цуманської
громади, на якій сталося займання, межує із
масивами Сильненського лісництва. Для локалізації вогню задіяли 4 пожежні автомобілі. Тепер
тут організували цілодобове чергування.

— Ми повідомили про це субсидіантам, — розповідала заступниця
директора департаменту соціальної
політики Луцької міськради Тетяна
Корецька. — І в перший же після
свят робочий день люди кинулися
оформляти її. Прийняти всіх наші
спеціалісти не можуть, тому й розпочали видавати талони. Роз’яснюємо людям, що подати новий пакет
документів вони можуть не тільки
в центральному офісі департаменту соцполітики, а й у його філіях:
на проспекті Соборності, 18, вулиці
Бенделіані, 7, а також у ЦНАПі, що
на вулиці Лесі Українки, 35, муніципальному сервісному центрі на ву-

гляду рішень у разі відмови в їх отриманні.
КОМУ НЕ СВІТИТЬ
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НОВИМИ
ПРАВИЛАМИ

Вона, як повідомила заступниця
директора департаменту соціальної
політики Луцької міської ради Тетяна Корецька, не призначатиметься,
якщо:
- хтось із членів сім’ї або домогосподарства впродовж року перед
зверненням за нею купив іноземну
валюту або ж банківські метали,
земельну ділянку, квартиру, автомобіль, цінні папери, віртуальні
активи та інші товари довгострокового вжитку на суму, що перевищує
50 тисяч гривень;
- має на банківському рахунку
кошти, загальна сума яких більша
25-кратного розміру прожиткового

можна оновлювати впродовж травня-вересня
« Документи
2021 року. Тож використати своє право й оформити
субсидію можна не лише цього місяця, а й у червні, липні,
серпні.

»

лиці Винниченка, 26 та центрі EVODA
на проспекті Соборності, 25. Є й інші
варіанти: відправити їх поштою або
в електронному варіанті через вебсайт Мінсоцполітики.
Документи можна оновлювати впродовж травня-вересня
2021 року. Тож використати своє
право й оформити субсидію можна
не лише цього місяця, а й у червні,
липні, серпні. Навіть якщо особа
звернеться за субсидією у вересні, її все одно призначать із травня.
То чи варто створювати ажіотаж?
Не будемо лукавити, зміни правил надання державної допомоги
на оплату житлово-комунальних
послуг призведуть до скорочення
кількості її отримувачів. І хоч у Мінсоцполітики вважають, що їх поменшає на якихось 2–3 відсотки, насправді ж ця цифра буде більшою.
Адже припинять повноваження комісії, які могли призначати субсидії
в окремих випадках. А це позбавить
можливості людей вимагати пере-

Помер учасник АТО Микола
Гавор. Він захищав суверенітет
нашої держави на Сході України
у 2014-2015 роках. 51-літній ветеран російсько-української війни із
села Копачівка боровся із важкою
хворобою.

мінімуму станом на 1 січня цього
року (56 750 тисяч);
- перебував за кордоном безперервно понад 60 днів (без урахування відряджень, лікування, навчання
або догляду за дитиною до трьох
років);
- не навчається, не працює
і не має офіційного статусу безробітного;
- має автомобіль не старіший
п’яти років або якщо у сім’ї є більше одного транспортного засобу,
з дати випуску якого пройшло менше 15 років;
- має заборгованість із аліментів.
Водночас субсидія не призначається, якщо площа квартири перевищує 130 квадратних метрів, будинку — 230. Не нададуть її й тоді,
коли родина не повернула переплачену допомогу на комуналку за попередній період чи має прострочену
заборгованість за житлово-комунальні послуги понад три місяці. n

4 538 нових випадків коронавірусу зафіксовано в Україні станом на 12 травня 2021 року.
За добу одужало 19 766 осіб, померло – 356.
Найбільша кількість підтверджених діагнозів зареєстрована у Києві (627) та у Рівненській області
(471). На Волині захворіло 139 людей. 882 621
особу щеплено від початку вакцинальної кампанії.

www.volyn.com.ua
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Як журналістка «Волині»
пройшла пекло коронавірусу
Фото із сайту pixabay.com.

Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

роте вирішую лікуватися вдома разом з усією родиною.
Дексаметазон, препарат для
розрідження крові, антибіотик. Дочка передає пульсоксиметр. Міряємо
сатурацію. Як не дивно, у старенької
мами показник кращий, ніж у мене.
Але голос став слабеньким і тоненьким, вона тихо квилить і постійно молиться.
Під вечір усім стає гірше. Коли
прилад на моєму пальці показує 87,
чоловік приймає рішення: «Ти їдеш до
лікарні у Боголюби. Я справлюся. Мені
так буде спокійніше, через кілька днів
прийдеш здоровою…».

П

«НЕГАЙНО ОДЯГНІТЬ КИСНЕВУ
МАСКУ!»

Приймальне відділення. Літня
медсестра відчиняє двері й квапливо
спроваджує мене в якусь кімнатину.
«Нащо їй розминатися з тілом покійного, ще налякається», — шепче комусь. За хвилину характерний шум
«каталки» в коридорі стихає. Починають оформляти у стаціонар.
Інфекційне відділення №2 Волинської обласної клінічної лікарні, яке
очолює Олег Яковенко, — це довгий
ряд палат, у яких майже нема порожніх
ліжок. Працівники у захисних «скафандрах» схожі на космонавтів, до речі,
розпізнавати їх я за майже два тижні
так і не навчилася. Мені визначають
сатурацію. І виявляється… рівень
кисню порівняно хороший. Домашній
прилад, очевидно, «збрехав».
Нащо ж я тут? У мене ж вдома катастрофа! Як я могла всіх залишити?
Двоє молоденьких лікарок співчутливо слухають, оглядаючи і даючи рекомендації.
— Я ендокринолог Світлана Шевчук, ви мене знаєте, я колись публікувала у «Волині» статті. Мусите розуміти, що коронавірус часто провокує
діабет, нічого пшеничного, здобного,
солодкого не можна. Завтра матимемо результати аналізів…
Інша лікарка вимірює артеріальний
тиск і запитує, що я приймаю від гіпертензії. Пояснюю, що досі не мала в
цьому гострої потреби. За день, виявляється, все може змінитися. Вправна
медсестра у двох гумових рукавицях
тим часом уже ставить крапельницю із
парацетамолом. Провалююся у пекло
напівзабуття.
Вербна неділя. Зранку жінка у голубому приносить звідкись закупорену пляшку мінералки, каже: «Поки
вам передадуть — зневоднитеся, пити
при ковіді потрібно якомога більше».
На жаль, у коронавірусному шпиталі
ніхто не хоче тримати аптек. Хворим
усе доставляють родичі «з волі», буває, й самі інфіковані.
— Лікування коронавірусної хвороби у нас безоплатне. Але є багато
супутніх патологій, тому деякі препарати треба докуповувати. Вам, наприклад, згідно з результатами аналізів
необхідно підтримати печінку й нирки,
— пише вранці призначення чергова
лікарка.
Мої домашні всі на самоізоляції.
Але в мене є ще одна сім’я — колектив
редакції, де я працюю майже 40 років.
— Усе, що треба, привеземо —

Сьогодні медики всіх країн на передовій війни з COVID-19.

ліки, воду, засоби гігієни, харчі. Головне — швидше одужуйте, — чую в
трубці cхвильований голос головного редактора Олександра Згоранця.
І вже через годину молодша медсестра несе пакет і записку, написану
акуратним редакторським почерком
Олександра Олександровича. Телефонують колеги, але я розмовляю
наче крізь сон, як зомбі.
Крапельниці, виснажлива лихоманка, живіт ніби наповнений склом,
задишка. Рятує цілодобова киснева
підтримка. Але найгірше — муки совісті. Постійно на зв’язку з чоловіком.
Він теж «позитивний», але тримається, мусить доглядати мою маму, стан
якої погіршується.
— Привозьте її до нас, покладемо поруч із вами, — радить завідувач
відділення Олег Костянтинович Яковенко, який офіційно у відпустці, але
в курсі всього, що відбувається в його
«господарстві». От і тепер після виступу на науковій конференції знаходить
час оглянути важких хворих.
— Мама в нас напівпаралізована
після інсульту, вона вже рік молиться,
аби її, боронь Боже, не поховали «у
мішку». Не можемо йти проти її волі,
везти силоміць, — плачу я, вимагаючи, аби мене негайно випустили з
лікарні.
— А сатурація яка у вас! Негайно
одягніть кисневу маску. Анатолій Анатолійович Приймак об’єктивно оцінює
ваш стан. Хвороба має важкий перебіг, на 12–14 день дуже часто стається
раптове загострення. Мусите бути під
наглядом, — наполягає лікар.
Цілий тиждень був для мене страсним. Заздрила жінкам із сусідніх палат, які кашляли сильніше, але в них
удома всі вже одужали. Молилася,
каялася, що часто нарікала на життя,
думаючи, ніби мені край як тяжко. Тепер усвідомила: була щасливою, але
не розуміла цього.
«ХРИСТОС ВОСКРЕС! ДЕ ВЗЯТИ
РЯТІВНИЙ КОНЦЕНТРАТОР?»

Ніч перед Світлим Христовим Воскресінням стала для мене переломною. Увечері стареньку жінку із сусідньої палати переводили в реанімацію.
Персонал збирав у вузлики теплі речі
хворої, нарікаючи, що бабуся прийшла до лікарні з чималими грошима
й усіма своїми документами. Купюри
прилюдно перерахували й віддали на

зберігання у сейф, а саму пацієнтку
весь час заспокоювали, що на апараті ШВЛ її швидко поставлять на ноги.
Гарячка у мене не минала. Я уявила, як оформлятимуть і мене в реанімацію, і нервово заходилася наводити
лад у сумочці. Блокноти, старі папери,
нові рецепти паски, пакетики з ванільним цукром і ромові краплі, які купила й забула викласти… Усе в смітник.
Стомилася, але трохи стало спокійніше. Чіпляю на обличчя маску, тріпаю
градусником…
— Яка температура? До ранку все
пройде, будете як огірочок, — зазирнула в палату медсестричка, притулила руку до чола, допомогла накритися
і зовсім нечутно вийшла.

рятує руками
« Господь
лікарів, медсестер,
посилаючи добрих людей,
наче ангелів.

»

Може, вона була ангелом? Я не
знаю її імені, не запам’ятала навіть
голосу. Але вранці, коли стало розвиднятися, на ртутному термометрі
несподівано вперше за десять днів
було 36,6. Піднялася, пішла шукати
медсестру, щоб подякувати. «Десь
бігає біля тяжких», — сказали мені на
посту.
Я дякувала Богу, розуміючи, що
це справжнє чудо. Ділила із сусідками пасочку, привезену напередодні
редактором «Волині», щоб мала чим
розговітися. У лікарні дали святковий
сніданок із крашанкою і гречкою. Усі
вітали одне одного.
Але радість тривала недовго. Дзвінок із дому збив наповал. Серце знову
завмерло від жаху. В дочки критично
впав кисень, вона задихалася. Терміново треба знайти кисневий концентратор! Схопила телефон і почала
квапливо набирати всіх, хто значився
в контактах.
Після Всенічної люди снідають і
відпочивають. Але буквально всі відгукувалися з розумінням і співчуттям.
«На днях закупимо для амбулаторій
концентратори», — почула обнадійливу для когось інформацію, але, на
жаль, не для мене. В області медзаклади таку послугу не надавали. Скидали номери телефонів благодійних
фондів у Києві, та часу ждати допомо-

Більше на тему коронавірусу — на сайті

ги зі столиці не було.
— Анатолію Леонідовичу, я на вас
чомусь маю найбільшу надію, — набираю медичного директора Волинського обласного центру екстреної
допомоги Анатолія Каленюка, знаного
не тільки в Україні, а й у Європі лікаря–
парамедика, суддю міжнародної категорії й фахового наставника наших
бригад «швидкої».
Про цього прекрасного спеціаліста
роками доводилося чути дуже багато хороших відгуків на Ківерцівщині,
люди писали до редакції подяки, розповідаючи про його професіоналізм
і чуйність. Тому й сподівалася, що
Анатолій Леонідович знає пацієнтів,
які могли придбати для себе концентратор і погодилися б виручити. І не
помилилася.
— Зараз я зроблю кілька дзвінків
і повідомлю вам, як можна вирішити
проблему, — чую доброзичливий голос лікаря, в якого, схоже, вдома гості
за столом.
Через годину Анатолій Леонідович
телефонує:
— Я вже домовився з власником,
їду до нього, кажіть, куди привезти
кисневий концентратор….
Прошу скинути номер картки того
милосердного чоловіка, щоб розрахуватися за оренду прилада.
— Та не візьме ніхто з вас грошей,
на те ж ми й нормальні люди, щоб
одне одному допомагати. Ви краще
заспокойтеся, не панікуйте.
Сльози заливають моє обличчя.
Дякую Господу, що послав мені в тяжку
годину таку благородну й небайдужу
людину.
— Бог не залишить вас, ми замовили службу за здоров’я всіх рідних
ваших у кількох храмах, — телефонує пані Віра Блеккер із Мальтійської
служби й наказує робити дихальну
гімнастику.
Великдень у коронавірусному шпиталі проходить з особливим відчуттям.
«Христос Воскрес!» з уст медсестер
і лікарів сприймається інакше, ніж
зазвичай. Двох хворих переводять у
реанімацію, у двох порівняно молодих
жінок із сусідньої палати діагностували постковідний діабет, хоча вони вже
й готувалися додому. «Зате ми живі!»
— намагаємося не впасти духом.
Почуваюся краще. Рвуся з лікарні.
В. о. завідувача відділення Анатолій
Приймак після свят нарешті погоджується виписати, власноруч вносить
свій номер у мою телефонну книгу і
бере слово, що регулярно звітуватиму про самопочуття. Викликаю таксі,
потерпаючи, чи приїде хтось за пацієнтом «коронавірусного шпиталю».
Але молодий водій за кермом навіть
маску одягати не поспішає, каже, що
вже «відстрілявся» восени.
Від під’їзду до дверей квартири
стало далекувато. Сім потів зійшло,
поки дісталася. Нарешті я можу взяти
рідну сухеньку зморщену руку в свої
долоні: «Христос Воскрес, мамо! Разом вишкрябаємося швидше!».
Замість післямови.«Що кажуть
хворі, які були однією ногою на тому
світі? Хто поміг їм: медики чи Бог?»
— запитав мене нещодавно колега. Я
знала відповідь достеменно: «Господь
рятує руками лікарів, медсестер, посилаючи добрих людей, наче ангелів».
Висловлюю щиру вдячність за допомогу медичному директору ВОЦЕМД
Анатолію Каленюку, головному редактору «Газети Волинь» Олександру
Згоранцю, колективу інфекційного
відділення №2 ВОКЛ, що в Боголюбах, його керівнику Олегу Яковенку,
моїй сімейній лікарці Марії Ревуцькій,
колегам, рідним, знайомим, друзям,
які підтримували молитвами і співпереживанням. Нехай хвороби всіх нас
оминають, нехай вас береже Бог! n
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n Особистість
Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст
України

айже сорок років Анастасія
Філатенко була
завідувачкою відділу
освіти і культури. З-під
її пера вийшло багато публікацій, зокрема
інтерв’ю з акторами
(заслуженими й народними) й аматорами
сцени Волині. А ще її
співбесідниками були
такі імениті письменники, як Ліна Костенко,
Олесь Гончар, народна
артистка України Ада
Роговцева, — цей перелік можна продовжити.
А ось якби мені в ювілярки довелося брати
інтерв’ю — про що б
насамперед запитала?
Звичайно, про витоки життя — дитинство,
з якого все починається. Й Анастасія Володимирівна з властивою
ностальгією згадала б
про своє рідне село Річиця Чорнобильського
району Київської області, де народилася
13 травня 1941-го. Хоч
і припало дитинство
на війну та непросте
повоєння, воно — незабутнє. Коли тема Голодомору в Україні вже
перестала бути «білою
плямою» в історії, вертаючись у минуле, вона
розповідала зі сльозами на очах, як збирала
навесні мерзлу картоплю, що залишилася
в полі. З неї мама пекла
млинці. Так і рятувалися
від голоду…
А вже на продовження спогаду про
свою Річицю, Анастасія Володимирівна
обов’язково згадала
б, що Чорнобильська
трагедія, по суті, забрала в неї малу батьківщину: село увійшло
в зону відчуження, люди
були звідти переселені.
З літами це сприймалося особливо боляче,
адже там залишилися
могили батька, рідних

М

«Мені не соромно за прожиті
в журналістиці літа»
Фото із сайту volyn.com.ua.

Ці слова належать заслуженому
журналісту України Анастасії Філатенко,
якій сьогодні виповнилося б 80 років.
Анастасія Володимирівна майже
45 літ віддала «Радянській Волині»
(згодом «Волинь-нова», «Волинь»).
На продовження згаданої фрази вона
говорила: «Дякую журналістиці за людей,
яких хотілося наслідувати, а не лише
писати про них». І в цьому — її ставлення
до обраної професії
односельців. Уже маючи 72 роки, вона таки
потрапила у своє село.
Зворушливою була ця
зустріч: впавши на коліна, цілувала чорнобильську землю, де зробила
перші кроки, з трепетом ступила на батьківське подвір’я. Це була,
як виявиться, й остання поїздка до витоків
життя — через п’ять літ,
на відмітці 77, її земний
шлях обірветься.
У 1967 році Анастасія Філатенко з дипломом Київського державного університету
імені Тараса Шевченка
приїхала на Волинь.
І все її подальше життя
було пов’язане з нашим
краєм. В уявному інтерв’ю про це, звичайно, була б мова. Якийсь
час, ще тоді, як нашу
газету редагував Іван
Сподаренко, молода
журналістка працювала
кореспондентом відділу партійного життя
(був тоді такий підрозділ). А коли редактором
став Полікарп Шафета
(це був січень 1971-го),
то через рік призначив
її завідувачкою відділом
освіти й культури. Щоб
коротко сказати, якою
була багаторічна праця

на цій посаді, то варто лише пригадати, що
Анастасію Володимирівну називали народним міністром освіти
і культури Волині. У цьому визначенні — висока
оцінка її роботи: журналістку знали в усіх
куточках нашої області
як професіонала своєї
справи. Вона об’їздила
великі і малі села краю.
Жодна радісна подія
у житті шкіл, культосвітніх закладів чи вирішення якоїсь проблеми
не обходилися без неї.
За сумлінну працю
й високий професіоналізм Анастасія Володимирівна удостоєна
багатьох нагород. Є

Не кожному журналістові випадає така честь – бути
особисто знайомим із видатною письменницею
Ліною Костенко.

на 1980-ті роки, коли
з обласних друкованих видань були лише

прямолінійна, у мене
« Ябілелюдина
— то біле, а чорне — то чорне.
Вважаю, що в журналістиці не повинно
бути сірого.

»

серед них і найпочесніша — «Заслужений журналіст України». Анастасія Філатенко особливо
дорожила нею. А ось
чому? Розповідаючи
про це, Анастасія Володимирівна пригадала
б, як на редакцію нашої газети (це припало

два — «Радянська Волинь» і «Молодий ленінець») надійшла з Києва
рознарядка на нагороди: одна — звання заслуженого журналіста,
а друга, здається, — Почесна грамота Верховної Ради України. І ось
на зборах колективу ре-

n Ну скільки можна?

n Офіційно

Як і коли перекриватимуть проспект Волі
Влада обіцяє, що роботи з реконструкції виконуватимуть поетапно
і це не створить великих незручностей містянам
Аліна ВІТИНСЬКА

емонт проспекту Волі триватиме два роки. Як інформує пресслужба Луцької
міськради, із 17 травня планують
частково перекривати рух транспорту почергово по одній смузі
на ділянці від Київського майдану до вулиці Шопена. Там уже
готуються до заміни інженерних
мереж. Роботи мають виконати
до 1 липня.
Із 1 червня планують розпочати заміну дорожнього покриття
головної магістралі на відрізку від
Шопена до Сенатора. Під час про-

Р

дактор Полікарп Шафета, оголосивши про це,
сказав, що кандидатів,
яким вони дістануться,
маємо визначити ми
самі. Таємним чи відкритим було голосування, то вже не пам’ятаю.
Знаю тільки, що одноголосно почесне звання
«Заслужений журналіст
України» ми віддали
Анастасії Володимирівні. І те, що саме колеги
зробили такий вибір,
було для неї найвищою
оцінкою її творчості.
…А мені пам’ятний день — 15 серпня 1972 року, коли,
зкінчивши Львівський

державний університет імені Івана Франка, прийшла на роботу
в нашу газету. Редактор
Полікарп Шафета покликав по внутрішньому
телефону Анастасію Філатенко й представив їй
нову підопічну — саме
у відділі, який вона очолювала, почалася моя
стежка в журналістиці.
В кабінет зайшла висока (зросту додавало
ще й те, що туфлі були
на чималих підборах)
молода жінка — довге
темно-русяве волосся, що спадало до плечей, особливо підкреслювало голубизну
її очей. Такою я її й досі
пам’ятаю. З роками з’явилася коротка стрижка, благородна сивина.
А ось очі залишилися
такими ж голубими. Як
квіти льону, який колись
цвів і в її рідній Річиці.
А ще незмінними були
її порядність, чесність,
справедливість — ті
риси, без яких людині
нічого робити в професії, яку вона обрала
в юності на все життя.
Сама Анастасія Володимирівна в одній
із публікацій висловилася так: «Мені не соромно за прожиті в журналістиці літа, і я їх ні на що
не проміняю. Дякую
журналістиці за людей,
яких хотілося наслідувати, а не лише писати про них». І ці слова
визначають ставлення
до професії, до того, що
обраний фах — це зміст
її життя. А як не згадати
такі рядки ювілярки: «Я
людина прямолінійна,
у мене біле — то біле,
а чорне — то чорне. Вважаю, що в журналістиці
не повинно бути сірого».
Так висловлювалася
вона про себе й колег.
Що в цих словах нема
й крихти перебільшення чи лукавства, сказали б усі численні друзі,
просто знайомі, герої
публікацій, які б вітали
сьогодні її з ювілеєм. n

ведення робіт буде дозволено рух
лише громадського транспорту.
Дорожники мають місяць на виконання. На час ремонту організують
об’їзд вулицями Глушець і Коперника.
Міський голова Ігор Поліщук
розповів, що реконструкція проспекту Волі передбачає повне або
часткове перекриття руху транспорту на певних ділянках дороги. За його словами, більшість
ремонтних робіт планують завершити цьогоріч.
«Це заміна мереж, капітальний ремонт лівої частини тротуару в напрямку від вулиці Шопена

до Київського майдану, озеленення, освітлення, вуличні меблі. Якщо
не буде жодних форс-мажорних
обставин, навесні (у 2022-му)
зробимо заключні штрихи і вкладемо останній шар асфальту», —
зазначив він.
Мер попросив лучан із розумінням поставитися до незручностей, які можуть виникнути
на час ремонтних робіт, позаяк
упродовж певного часу будуть
періодично обмежувати рух
на окремих ділянках дороги,
а на деяких — взагалі дозволятиметься лише рух громадського
транспорту. n

Продала дитячий
візок… шахраям
Такий кримінальний випадок поліцейські
зафіксували днями в Луцькому районі
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

-річна жителька Берестечка хотіла
збути візок, а стала черговою жертвою зловмисників.
Ошуканець у телефонній розмові запевнив продавчиню, що, аби переказати гроші
за товар, потрібно вказати реквізити банківської картки. Волинянка наївно повірила в байку незнайомця — і залишилася без
1000 гривень.
Працівники відділення поліції № 2 (м. Горохів) Луцького районного управління поліції
ГУНП у Волинській області вкотре застерігають громадян, які полюбляють купувати-продавати в інтернеті, що там на них, довірливих,
часто-густо чатують дурисвіти. n
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n Проблема

■ Пульс тижня

«У них вагонів з доларами більше,
аніж у мене корів»

Лучанка заплатила
6 800 гривень штрафу
за продаж спирту… і пішла
знов торгувати

Волинський фермер (на фото) постав перед вибором: збувати
худобу чи косити їй траву вручну

Тепер їй світить стягнення у понад
20 тисяч
Фото Сергія НАУМУКА.

Сергій НАУМУК

е коли йшло до розпаювання землі, то вирішували, що робити з випасами: кожному окремо виділяти
по 49 сотих чи створювати загальний випас. Вирішили, хай буде загальне пасовисько, — розповідає
фермер із села Четвертня нині
Луцького району Олександр
Махновець. — Я маю худобу, і хотів би ще збільшувати поголів’я.
То треба мати й випас. Біля нас є
пасовисько. Звернувся в Колківську селищну раду. Мені сказали,
що, мовляв, тільки через аукціон.
А я кажу: «Ви що: з дуба впали?
З трьох боків той випас оточують
землі великих агрофірм. Невже
вони не братимуть участь в аукціоні? А якщо так, то мене хочете поставити на один рівень із фірмами?
Не смішно? Та у них вагонів з доларами більше, аніж у мене корів».
То навіщо я реєструвався? Де буду
пасти худобу? Нащо збираю молодняк? Як написав заяву на створення
фермерського господарства, так
напишу і на ліквідацію.
Ми вже розповідали («Волинь»
№ 8 від 25 лютого ц. р.) про те, що
при реєстрації фермерського
господарства Олександр Махновець зіткнувся з певними труднощами. Тим не менше, йому це таки
вдалося. За його словами, він
поки що єдиний у Луцькому районі,
хто зареєстрував фермерське господарство.
— Я носа задер: перший же,
повинні помогти, щоб інших заохотити, — каже Олександр Іванович. — А мені показали: знай своє
місце. Написали з сином заяви
на отримання 2 гектарів для ведення ОСГ — не дали. Пасовища не дають. Звісно, сіна та соломи можна
купити. Або по канавах накосити
вручну косою. І то на таку кількість
худоби (окрім молодняку, родина
Махновців утримує 12 дійних корів. — Авт.) не наробишся. Силос
можна заготовити. Але де пасти?
Щодо виходу із ситуації ми поцікавились у заступника начальника управління агропромислового
розвитку Волинської ОДА Людмили Петриканин та у колківського
селищного голови Олександра Палінкевича.

-Щ

Олександр Махновець: «Кормів на зиму технікою можна заготовити,
але от де пасти корів?»

— Як на мене, то якщо селищна рада дбає про своїх громадян
і знає, що в людей є корови, їм варто організувати те пасовище. Є обласна програма підтримки на умовах співфінансування, — розповіла
Людмила Петриканин. — Якщо селищна рада виділить кошти, можна
зробити пасовище з покращеним
травостоєм і давати користуватися всім громадянам. Відтак зро-

шення виділяти не по 2 гектари,
а по 60 соток.
Він також розповів, що Колківська громада — єдина в області,
яка з власного бюджету виплачувала для фермерського господарства по 1 гривні за кожен кілограм
зданого молока. Нині дотацію
зменшать (до 50 копійок на 1 кілограм), але програма підтримки все
одно діятиме.

може втратити славу села, де утримують
« Четвертня
найбільше корів.
бити розрахунки і збирати плату
з кожної голови худоби.
— Ми у Четвертні нічого
на аукціон виставляти не збираємося, — запевнив Олександр
Палінкевич. — Нам із Держгеокадастру передали 3,6 тисячі га,
хоча мали передати 4,5 тисячі
га. Ще 900 га недодали. Частину
проінвентаризованих земельних
ділянок, можливо, виставлятиме
на аукціон Держгеокадастр. Пасовища не забрали, громада має
розібратися. Його треба виділити
в натурі, присвоїти кадастровий
номер і узаконити користування. Щодо землі для ведення ОСГ,
то вже давно в Четвертнянській
сільській раді було прийнято рі-

»

І вона дійсно заслуговує на похвалу. От тільки ситуацію з пасовиськом теж треба вирішити.
А інакше Четвертня може втратити
славу села, де утримують найбільше корів.
Видається, що створення громадського пасовища з покращеним травостоєм може бути прийнятним виходом для усіх сторін.
А поки що настрій у фермера
геть не оптимістичний.
— Недалеко є м’ясокомбінат.
У мене вимальовується рішення:
здам туди корів і тоді вас запрошу,
щоб побачили, — пообіцяв Олександр Іванович.
Знаєте, вперше мені не хочеться їхати в Четвертню. n

Юстина КОЛОМІЄЦЬ

травня працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради
на проспекті Грушевського зафіксували
факт незаконної торгівлі рідиною з різким
запахом спирту. Тепер підприємливу продавчиню можуть оштрафувати на суму від
10200 до 20400 гривень. Матеріали справи
передадуть для розгляду в Луцький міськрайонний суд, який і визначатиме міру покарання.
До слова, цьогоріч рішенням суду від
1 квітня цю жінку вже притягували до адміністративної відповідальності за аналогічне
правопорушення. Тоді вона мала заплатити
6800 гривень. Цікаво, скільки ж заробляє лучанка на незаконному бізнесі, якщо їй по кишені такі чималі штрафи? n

6

Біля обласного центру
знайшли зниклого
селянина
Чоловік поїхав до Луцька по пенсію
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

-літня жителька села Пальче
Луцького району повідомила правоохоронців про те, що її сусід,
66-річний пенсіонер, якого вона доглядає,
не повернувся.
На місце прибули працівники районного управління поліції. Отримавши детальний опис зниклого, правоохоронці
вирушили на пошуки. Орієнтування з прикметами селянина надіслали мобільним
нарядам та сусіднім терпідрозділам.
Пошуки ускладнювались тим, що у пенсіонера із собою не було мобільного телефону. Крім цього, він страждав на розлади
пам’яті.
Через декілька годин правоохоронцям
вдалось розшукати чоловіка: знайшли
його на виїзді із села Пальче. Наляканий та розгублений, він стояв обіч дороги. Працівникам поліції повідомив, що
не пам’ятає, ні як його звати, ні де він
проживає, ні що робить на виїзді з населеного пункту, оскільки має проблеми
зі здоров’ям.
Правоохоронці доставили пенсіонера
додому. Нині він почувається добре. n

50
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Приїхав з іншої області, щоб украсти
мотоцикл

Ольга БУЗУЛУК

ро викрадення мотоцикла з підсобного приміщення домогосподарства до поліції повідомив
56-річний житель Горохівщини
9 травня.
На місце одразу виїхала
слідчо-оперативна група відділення поліції № 2. Правоохоронці встановили, що зловмисник, зірвавши навісний замок,
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100 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

n Кримінал

Мешканець Львівщини
поцупив у горохівчанина
«залізного коня»

9

завантажив двоколісник у свій
транспортний засіб і вивіз у невідомому напрямку.
Під час слідства та оперативних заходів поліцейські з’ясували, що до крадіжки причетний
55-річний мешканець одного
із сіл Львівської області. Оглянувши територію його домоволодіння, правоохоронці виявили викрадений транспортний
засіб. Мотоцикл вилучили.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 ККУ
України. Зловмиснику світить
від п’яти до восьми років позбавлення волі. n

матеріальної допомоги з
обласного бюджету виділили родині загиблого в
зоні АТО/ООС Олександра
Луцика. Розвідник 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади мешкав у селі Годомичі
на Маневиччині. Волинянин
загинув 22 квітня у Донецькій області від осколкових
поранень внаслідок влучання протитанкової керованої
ракети. 18 травня йому мало
б виповнитися 39 років.

Продам меблі для дитячої кімнати.

Тел. 050 963 87 65.

10

ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!
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n Редакційна акція

www.volyn.com.ua

n Болить!

Фото Олександра СТЕЦЯ.

«З газетою «Волинь»
дружу ще зі шкільних років»
Так каже Анатолій Дмитрович Вірич з Іваничів,
який отримає від нашого часопису гарний подарунок —
мікрохвильову піч
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

аким є головний виграш
для учасників редакційної акції за І півріччя. У
ній, звісно ж, узяли участь і ті,
хто виписав газету одразу на
увесь рік і документи про передплату надіслав у редакцію.
Допомогти провести жеребкування ми попросили
співака, заслуженого працівника культури України В’ячеслава Судиму, який разом із
заслуженою артисткою України Аллою Опейдою складають відомий навіть за межами
нашого краю дует «Душа Волині». Саме з легкої руки пана
В’ячеслава Анатолію Віричу і
дісталась мікрохвильова піч,
із чим ми його щиро вітаємо!
У телефонній розмові
66–річний власник головного подарунка зізнався, що
«Волинь» читає змалечку. Не
зраджує друкованій пресі і в
часи інтернету та фейсбуку, в

Т

якому теж має свою сторінку:
— Газета, а точніше — дві,
бо я ще й «Цікаву» у комплекті з
«Волинню» виписую, обов’язково мають бути на столі. Якщо
не перечитаю — не засну. Це
моє «снодійне», — сміється
Анатолій Дмитрович.

Маму загиблого Героя Андрія Ліщини Оксану Матвіївну привітала ціла
делегація з Горохова та Звинячого.

цій гарній і шанованій парі у
доброму здоров’ї та злагоді
прожити разом до ста літ — і
обов’язково із «Волинню» та
її «доньками»: «Цікавою газетою», журналами «Так ніхто
не кохав» та «Читанкою для
всіх»!

телефонній розмові 66-річний власник
« Уголовного
подарунка зізнався, що «Волинь»
читає змалечку. Не зраджує друкованій пресі
і в часи інтернету та фейсбуку.
Пан Вірич працює механіком в Іваничівській філії «Волиньобленерго». Його дружина Євгенія Миколаївна вже
на заслуженому відпочинку, а
раніше багато років віддала
освіті — працювала завучем у
школі. Як з’ясувалось, якраз в
ці дні подружжя Віричів святкує 41–річчя спільного життя.
Протягом якого, із приємністю відзначаємо, їхньою
супутницею завжди була газета «Волинь». Тож зичимо

Вони віддали Україні
найдорожче — своїх синів
Про матерів, які не дочекалися своїх кровинок з війни,
не забули горохівські посадовці. Представники місцевої
влади вшанували жінок, які втратили найдорожчих
у боях з російським агресором
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

»

Сьогодні ми починаємо
друкувати прізвища інших
щасливчиків, яким за результатами жеребкування дістались редакційні подарунки. А
також запрошуємо не просто
й надалі виписувати газету
(передплата на ІІ півріччя,
нагадуємо, якраз у розпалі),
а знайти кілька хвилин, щоб
документи про це надіслати на адресу редакції. І тоді,
можливо, разом із пресою
вам привезуть ще й приз!

Горохові міський голова
Віктор Годик, секретар
міської ради Наталія
Ковальчук і начальник відділу
забезпечення районного територіального центру комплектування та соціальної
підтримки Микола Бернадський відвідали Раїсу Феоктистову, яка втратила на війні
сина Сергія, у Звинячому —
Оксану Ліщину, котра досі не
може змиритися із загибеллю
свого Андрія. До теплих слів
для пані Оксани долучилися
сільський староста Тетяна
Панасюк і депутатка Горо-

У

Вітаємо!

Передплатили — і виграли !

У ці травневі, напоєні весняним ароматом дні святкує прекрасний ювілей мудра, ніжна,
доброзичлива наша найдорожча
Мамочка, Бабуся та Прабабуся
Галина Лукашівна
ГОЛОВКО
з Нововолинська.
Від душі вітаємо її!
Журавлиним ключем
відлітають роки,
сивина посріблила
вже скроні.
Тільки в серці все та ж струна золота
і тепло незгасиме в долонях.
Наша мила і люба, найкраща у світі,
бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
щоб завше здоров’я у тебе було.
Щоб смутку не знала, ми просимо
в долі, добра тобі й радості, рідна, доволі!
Бажаємо довго тобі ще прожити,
Любові й достатку на довгий вік!
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Прийми найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ!
ю
Із глибокою повагою та любов’ю
и.
діти, внуки, правнуки.

Новими власниками призів від «Газети Волинь» та «Цікавої газети
на вихідні» серед читачів, які виписали наші видання
на перше півріччя та весь 2021 рік, стали:
Мікрохвильова піч

Плед

Вірич Анатолій Дмитрович (смт. Іваничі,
вул. Єрьоміна, 3).

500 гривень

Кантерук Любов Василівна (смт. Голоби
Ковельського району).

300 гривень

Шевчук Іван Тимофійович (м. Камінь–Каширський).

250 гривень

Куньчик А. (с. Звиняче Луцького району).

150 гривень

Галайко А. Л. (с. Заболотці Володимир–Волинського району), Давидюк Віктор Іванович (с. Хотешів Камінь–Каширського району), Прокопчук Віктор
(с. Конюхи Володимир-Волинського району),
Свіденко Віра Антонівна (с. Степангород Володимирецького району Рівненської області).

Годинник настінний

Віржанський Василь Іванович (с. Березовичі Володимир–Волинського району), Онищук Микола С. (с. Мирне Луцького району),
Харечко Ярослав Сидорович (с. Кричильськ
Сарненського району Рівненщини), Трохимчук О. (м. Ковель, вул. М. Левицького, 202).

хівської міської ради Оксана
Камоцька.
Миколу Бернадського й секретаря Берестечківської міської ради Орисю Максимець
зустрічали дружини загиблих
Миколи Вільчинського і Юрія Данилюка — Наталія Вільчинська в
Берестечку й Галина Данилюк
у Стариках, а також мами Героїв — Леся Вільчинська й Ольга
Данилюк у Стариках. Посадовці
вручили квіти й подарунки.
Наші читачі та глядачі уже
знайомі з матерями Героїв із
Горохівщини завдяки відеопроєкту «Я вірю, що закінчиться війна», який можна переглянути на
нашому сайті volyn.com.ua. n

Олініченко Василь (с. Мишів Володимир–Волинського району), Снітюк Анатолій Андрійович (с. Липне Луцького району),
Бойко І. К. (с. Липини Луцького району).

Покривало

Мойко Софія А. (с. Журавники Луцького
району), Карпік Віталій Степанович (с. Раків Ліс Камінь–Каширського району), Матешук Микола Володимирович (с. Поворськ
Ковельського району).

Рушник

Грищук Надія Іванівна (с. Гряди Володимир–Волинського району), Поліщук Володимир А. (с. Борохів Луцького району), Любіжанін
Алла (с. Чаруків Луцького району), Палій О. Н.
(с. Цміни Володимир–Волинського району).
Хто знайде своє прізвище у списку переможців, обов’язково надішліть на адресу редакції
копії паспорта та ідентифікаційного коду — і
тоді ми вам доставимо виграш особисто або
поштою. Якщо захочете забрати подарунок у
редакції, попередньо передзвоніть за номерами телефонів 0967841812, 0500760244.
* — Під подарунком мається на увазі придбання товару
за 0,01 гривні із ПДВ.

Закінчення – у наступному номері

ГА З Е ТА
н а в и х ід ні

передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської
області), 60307 (для читачів інших
областей).

Читайте і дивіться
нас 24 години
поспіль

ніхто

Читанка ТАК
не КОХАВ
ДЛЯ ВСІХ

передплатні індекси:
97847
(для читачів Волинської
області),
60313
(для читачів Рівненської
бласті),
60780
(для читачів інших областей).

Місячник

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІІ

Місячник

передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів
Волинської області),
97847
(для читачів
Рівненської області),
61136 (для читачів інших
областей).

Тижневик

Тижневик

Передплатіть наші видання на II півріччя 2021 року –
і отримайте мультиварку чи кухонний набір
volyn.com.ua

передплатні індекси:
86771, 60305, 60392,
86772
(для читачів Волинської області), 60779
(для читачів інших областей).

VOLYN.COM.UA

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

www.volyn.com.ua
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n Пульс тижня

n Дорога до храму

Хірург-священник відправив
церковну службу
У Свято-Преображенській церкві УПЦ МП
Турійська богослужіння провів відомий
лікар, ієрей Ростислав Валіхновський

Фото із фейсбук-сторінки Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО.

На кордоні браконьєри вбили
косулю
Тушу тварини знайшли прикордонники
Тарас СТЕПАНЮК

к поінформувало Західне регіональне управління
ДПСУ, неподалік українсько-польського кордону
наряд Луцького загону виявив тушу дикого козла.
Під час патрулювання місцевості працівники відділу
«Рівне» почули постріли. Згодом виявили мертву тварину. Про знахідку прикордонники повідомили співробітників Нацполіції та Любомльську районну організацію
Українського товариства мисливців і рибалок.
Тривають заходи щодо встановлення осіб, які здійснювали незаконне полювання в прикордонні. n

Я

Власта КРИМСЬКА

ін — знаний пластичний хірург, засновник
медичного центру «Клініка доктора Валіхновського», заслужений лікар України,
кандидат медичних наук. 19 серпня 2020 року
став священником.
— Служба була урочистою, адже протоієрею

В

по-батьківськи,
« Переживаючи
слухав проповідь сина і його
тато, теж лікар, — Любомир
Дмитрович.

Ковельчанка хотіла продати
весільну сукню, а натомість
у неї виманили 11 тисяч

»

Віталію Дуді співслужив наш земляк і друг, хірург зі світовим ім’ям Ростислав Валіхновський.
Переживаючи по-батьківськи, слухав проповідь
сина і його тато, теж лікар, — Любомир Дмитрович, — написав на своїй сторінці у фейсбуці
засновник та голова громадської організації
«Волинські патріоти» Володимир Красуля. n

Усього шахраї ошукали чотирьох волинян
Сергій ФЕЩУК
Ростислав Валіхновський, який у серпні минулого
року прийняв сан духівника, співслужив протоієрею
Віталію Дуді.

n Зверніть увагу!

Приїхав до родичів — і зник на Турійщині
Фото із сайту volynnews.ua.

Рідні розшукують
48-річного Ярослава
Стречина (на фото),
який зник безвісти
на Великдень. Зі столиці
чоловік приїхав у Луків
Ковельського району,
аби навідати стареньку
маму. Пішов на вечірню
прогулянку до лісу
і не повернувся донині
Вікторія СЕМЕНЮК

лизько 20:00 він вирушив
в урочище Кумар, що неподалік домівки, в напрямку села Руда — і зник. Вів здоровий спосіб життя, не зловживав
алкоголем і не курив. За вдачею — спокійний. Активну участь
у пошуках зниклого безвісти
взяла слідча на пенсії Руслана
Репетюк, яка нині працює у Луківській селищній раді. На сторінці громади у фейсбуці вона
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Можливо, ви зустрічали
цю людину?

оголосила про збір небайдужих,
охочих узяти участь у пошуках
чоловіка. Вона й повідомила
правоохоронні органи, що Ярослав на всяк випадок придбав два
зворотні квитки на потяг до Києва — на 5 і на 9 травня — у разі,
якщо його терміново викличуть
на роботу. Але ніяких речей турійчанин із собою не взяв.
Наступного дня після зникнення Ярослава бачила жінка
із сусіднього села Руда, яка
розповіла, що чоловік, схожий

за описом, ішов у напрямку залізничної станції. Запитував дорогу, був розсіяним і казав, що
його чекає мама і йому потрібно на роботу. Він працює у Києві
програмістом.
До пошуків волинянина залучили професійних кінологів, але
слід обірвався у селі Підгородне, що на Любомльщині. У нього
можливе погіршення стану здоров’я, психічні розлади, він може
не пам’ятати, хто він і звідки.
Ярослав Стречин — батько
трьох дітей, але з сім’єю у нього
складні взаємини, тому невідомо, чи знають у Києві, що його
розшукують на рідній Волині.
А тим часом пошуки тривають
і близькі вірять у диво.
Прикмети зниклого чоловіка: високий (188 см), світло-русявий, з бородою, коротко стрижений. Був одягнений у синю
куртку та джинси, чорну футболку, чорні черевики. n

Новий комп’ютерний томограф запрацював у Любомльському ТМО.
Апарат дає змогу діагностувати недуги внутрішніх органів, визначити приховані
проблеми, хвороби хребта, післяінсультні стани, порушення роботи мозку.
Р
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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.
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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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Ковелі місцева жителька продавала через інтернет весільну сукню. Жінка перейшла за фішинговим посиланням для оформлення доставки,
ввела персональні дані і з її картки автоматично зняли
понад 11 тисяч гривень, інформує ГУ НПУ у Волинській
області.
Така ж ситуація сталася з іншим жителем міста залізничників, який продавав запчастини до автомобіля. Замість заробітку чоловік втратив майже 2 тисячі
гривень. Шахрай-покупець надав потерпілому хибне
посилання на фішинговий сайт та заволодів грошима.
В аналогічний спосіб двоє волинян позбулися понад
11 тисяч гривень. Вони хотіли купити автозапчастини
та комп’ютерну техніку. n

У

На заробітки – із «грибочками»,
що звеселяють, та «травичкою»
На пункті пропуску «Ягодин» затримали чоловіка,
який намагався перевезти через кордон
наркотики
Євгенія СОМОВА

о роботи в Польщі 33-річний мешканець Житомира, певне, довго готувався. Щоб веселіше працювалося, чоловік прихопив із собою дурман –
сушені гриби, які містять галюциногени та 400 грамів
речовини рослинного походження. Усе це спакував у
пластикові пляшки та пакети і ретельно приховав у кишенях одягу. Взяв із собою й пристрої для вживання
наркотиків.
Заборонений товар знайшов службовий собака. Ці
речовини та предмети були вилучені співробітниками
СБУ. Прикордонники направили правоохоронцям повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 Кримінального
кодексу України. n
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n Сіль землі

За мольбертом – син талановитого
художника-самоучки Іван.

Без перебільшення можна сказати:
це символічно, що Євген Дацюк народився у Затурцях на Локачинщині — на батьківщині славетних земляків: історика,
громадсько-політичного діяча В’ячеслава
Липинського та православної діячки, однієї
із засновників Київського братства Галшки
Гулевичівни. Звичайно, в молодості Євген
Іванович й гадки не мав, що колись у рідному селі на могилі В’ячеслава Казимировича
стоятиме пам’ятник, виконаний його дітьми — скульпторами Іриною й Іваном. А залу
місцевого меморіального музею прикрашатимуть портрети Липинського й Гулевичівни, написані відповідно внучками Іванкою
й Ксенією.
Перше серйозне захоплення живописом у Євгена Дацюка почалося, за його
словами, у повоєнні роки. Якось у Затурцях
з’явився художник, колишній фронтовик
Козлов (імені його чоловік не пригадує) —
випускник Петербурзької художньої академії. Він малював на прохання сільських жінок
картинки з квітами, якими ті прикрашали
оселю (після війни всім хотілося чогось гарного). Брав за роботу харчами. Якось цей
заїжджий майстер прийшов і до Дацюків.
Малий Євген, котрому тоді було років десять, зацікавився малюванням. Вловивши
його інтерес, художник спитав: «Що, хочеш спробувати?». Одне слово, дав йому
пензля. А побачивши, як лягають мазки
на полотно, похвалив: «Ти краще за мене
ту квіточку написав». На прощання Козлов
подарував хлопцеві і фарби, і пензлика.
Згодом Євген Дацюк, закінчивши школу-семирічку, служив в армії. Вернувся після строкової додому і скоро зустрів свою
долю. У 1956 році сюди приїхала на роботу
дівчина зі Львівщини. Марія Михайлівна,
а на той час юна Марійка, маючи диплом

В одній родині — 7 професійних
художників!
Діти й онуки успадкували гени батька й дідуся Євгена Івановича Дацюка, який свого
часу самотужки опанував малювання — й дотепер, у свої 86 літ, ще не розлучається
з мольбертом у рідному селі Затурці Володимир-Волинського району
діти Дацюків закінчили
« Усі
Львівську академію
мистецтв — збулася батькова
мрія, якому довелося вчитися
самотужки.

»

«КОЛЬОРОВІ ОЛІВЦІ Й ФАРБИ —
ОСЬ НАШІ УЛЮБЛЕНІ ІГРАШКИ
В ДИТИНСТВІ»

Такими були патріархи родини
у молодості.

педагогічного училища, працювала вихователем у дитячому садочку. Донині жінка пам’ятає той день, коли вони вперше
побачили одне одного: прийшли ввечері
до клубу на якийсь фільм, і виявилося, що
їхні місця були поряд. Правда, тоді, як тепер пригадує, толком і не познайомилися.
Хлопець, проявивши до дівчини увагу, допитувався, як її звати, а вона (вже як молоде-зелене) тільки фиркнула на таке його
залицяння. На танці, які були після кіно,
не залишилася — пішла додому.

На рахунку скульптора Ірини Дацюк –
розпис не одного волинського храму.

Але, видно, то вже доля, яку, як кажуть,
не обминеш. Для дитячого садка треба було
виготовити вивіску. Завідувачка, розказавши, де живе місцевий художник, послала
її зробити замовлення. Думала Марія, що
зустріне якогось «старшого дядька». А прийшла й побачила того самого парубка,
який сидів біля неї в кіно. Відтоді почалося їхнє спілкування, а там — і побачення.
У 1959 році вони одружилися. Понад 60 літ
Дацюки у парі. Вони виростили двох доньок
і сина, які подарували їм п’ятеро внуків.

Євген Дацюк працював багато років художником в ансамблі пісні і танцю «Колос»
Торчинського будинку культури, що в Луцькому районі. Був оформлювачем у художній
майстерні. Писав ікони, натюрморти, пейзажі, копіював картини відомих майстрів пензля. Багато його робіт і донині прикрашають
храми Волині, оселі земляків, родичів, друзів. І коли в розмові із його дочкою — скульптором Іриною Дацюк — мова зайшла про
те, ким є для неї батько, то пані Ірина сказала:
— Найперший учитель з малювання —
звичайно, тато. І перші кроки у мистецтво —
з дому. Коли ми були ще маленькими (сестра
Ліля старша від мене на два роки, а брат
Іван — молодший на дев’ять літ), то бачили
довкола картини, на яких були зображені
квіти, ікони (образи теж батько писав, хоч
це в Радянському Союзі й заборонялося).
Ось на такому ґрунті й зростали. Було дуже
цікаво дивитися, як тато малює. Ми теж брали пензлики і допитувалися, чи можна й нам

РЕКЛАМА

Продаємо добові та підрощені курчата,
каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер,
м’ясояєчна іспанка-редбро,
мастер, голошия );
 каченята (мулатка,
башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка,
чері веллі);
гусенята (лінда, сіра);
Концентрат БМВД
 індичата (бройлерні
від 27,96 грн
БІГ6, канадські чорні).
Також реалізуємо для
Комбікорм
всіх видів тварин та птиці
13,99 грн
готові корми, концентрати, премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву,
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки, соєвий
шрот та міндобрива.
Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна), 067 1195313,
0996278855 (Світлана), 0676348334, 050 4887771 (Віта),
0673326250 (Микола).

АКЦІЯ!

Поряд з основною
професією учні на
вечірніх курсах можуть здобути додаткову спеціальність –
водій категорії «В»

Училище проводить спеціалізований набір з
нахилом «футбол» спільно з ФК «ВОЛИНЬ».
Перспективні гравці матимуть можливість
випробувати свої здібності в чемпіонатах
області та України з футболу серед юнаків.

спробувати. І він дозволяв. Мама як педагог
теж заохочувала нас до малювання. Альбоми, кольорові олівці й фарби — ось наші улюблені іграшки в дитинстві.
Ірина Євгенівна пригадує ті найперші
малюнки, які вони із сестрою творили відповідально й серйозно. Тоді батько дав їм олійні
фарби (хоч зазвичай це були акварелі, гуаш),
невеличкі полотна і сказав: «Ото, дівчата, пишете картину і вона буде висіти на стіні. Приходитимуть до нас люди, і вони скажуть, чи ж
гарно художник намалював».
— Ми так старалися! — розповідає пані
Ірина. — А це ж олійна фарба, яка довго сохне, розмазується. У нас і сльози були, бо ж
ясно, що простіше олівцями малювати квіточки в альбомі. Тато попутно вчив технології роботи з такими фарбами. А ще він хотів,
щоб ми росли на класичних зразках. Пам’ятаю, як ми малими були, то постійно їздили
з батьками на Львівщину до бабусі по маминій лінії. І головним пунктом у програмі передбачалася картинна галерея в місті Лева.
Тож коли я вже стала студенткою, то знала,
в якому залі та чи інша художня робота знаходиться. Однокурсники дивувалися. А я говорила: якщо з п’яти років тебе щороку водять
сюди, то як не знати? І про кожного митця
могла розповісти.
Батьки дуже хотіли, щоб їхні діти стали
професійними художниками, тож інакшими
ми й не могли вирости.
«ДІДУСЬ БУВ І БУДЕ ЛЮДИНОЮ, ЯКА
ВІДКРИЛА ДЛЯ НАС ЦЮ ДИВОВИЖНУ
ПЛАНЕТУ»

Усі діти Дацюків закінчили Львівську академію мистецтв — збулася батькова мрія,
якому довелося вчитися самотужки.
— Я й брат, — розповідає Ірина, — за фахом скульптори. Сестра вибрала графіку. Хоч
академія дає дуже універсальні знання — ми
опановували й живопис. Тож можу, як треба,
зробити і монументальний розпис. Дідусевою стежкою пішли й мої доньки — Іванка й
Ксенія та Ліліна Оленка. І тепер у нашій родині
7 професійних художників. Сьогодні можна
сказати, що це число поповниться: діти брата — шестикласник Олесик і другокласниця
Юстинка — навчаються і в загальноосвітній
школі, і в художній. Вони вже — автори ілюстрацій до дитячих книжок.
Пригадалося, в одному з інтерв’ю Іванка
Дацюк, виставка якої свого часу експонувалася в стінах редакції нашої газети, сказала: «Дідусь був і буде для нас Людиною, яка
відкрила нам планету художників… Малими
ми все біля діда з бабою крутилися, на їхніх
розповідях росли». І родинний дім у Затурцях для дітей та внуків — святиня. Оскільки він
великий, то всім місця вистачає (лише сім’я
брата живе у Луцьку).
— Обставини склалися так, що на років
двадцять моїм містом став Львів, де вчилася, а потім і працювала, — каже Ірина. — Але
врешті-решт повернулася з доньками додому (хоч художник на місці не тримається —
доводиться зупинятися там, де працюєш).
Мені подобається колишній устрій української родини, коли нехай хоч хтось один
із дітей мусив бути з батьками — гріх перед
Богом залишати їх у старості самих.
Пані Ірина з вдячністю згадує, як мама
підтримала її й сестру, коли вони вже у старших класах вирішили, що перед вступом
в академію мистецтв треба закінчити художню школу:
— Мама, як казала згодом, думала, що
нас, таких переростків, не візьмуть, але й
не відмовляла. Не чули ми від неї, що малювання — діло несерйозне й хліба з нього їсти
не будеш. Нам приємно, що ми ще діти, —
батьки з нами, що маємо вдома свою художню раду. Колись тато до нас придивлялися,
як ми малювали, а тепер — до внуків. Завжди
щось підкаже…
Ну а в тому, що одній справі присвятили
життя, теж, на думку жінки, є плюс. Як працюють на якомусь великому об’єкті — то втрьох,
вчотирьох: взялися гуртом і швидко зробили.
Так було, коли розписували собор у Новововолинську, монастирі в Києві чи в селі Світязь
на Шаччині… До святинь, які колись прикрасили роботи Євгена Дацюка, додаються ще й
ті, які розказують про творчість молодшого
покоління талановитої родини, де є 7 професійних художники. Поки що сім. n

Це метелики тропічні, але є в колекції й українські.

Павуки-птахоїди викликають чи не найбільше захоплень.

За що Павло Войтко
з Турійська любить білана
капустяного
У Луцьку цього тижня відкрилася унікальна зоовиставка:
яскраві метелики, павуки-птахоїди, жуки з вигадливими
вусами, місцеві й заморські… Їх господар зізнається, що
має велику симпатію до кожного
Оксана КОВАЛЕНКО

«ВСЕ, ЩО НАЗБИРАВ, — ЯК ЄДИНИЙ
ОРГАНІЗМ»

Павло Войтко виготовляє меблі, виховує з дружиною чотирьох дітей, а ще уже
45-й рік збирає комах. І хоч він — аматор,
та настільки успішно займається самоосвітою, що його багата колекція оформлена, як у науковій установі: сотні метеликів, жуків, бабок, павучків, ще й опудала
тварин досконалі, зразки посортовані
у дерев’яних коробках під склом, кожен
підписаний латиною. Пан Павло розповів, що регулярно консультується із зоологами, навіть надсилає комах поштою.
Загалом збирає не тільки представників
української фауни — має й зразки з тропіків і не тільки, яких купує, як трапляється нагода. Свій скарб розташував удома
в Турійську: пристосував окреме приміщення, де охоче приймає допитливих
відвідувачів.
Зараз уперше за весь час існування
колекції Павло вивіз її з рідного дому —
запросили до Луцька. Природні зразки
оселили в приміщенні Волинської наукової бібліотеки. Транспортували у бусі,
однак туди помістилося менше половини
добра. А скільки у нього всього, колекціонер і сам не знає. Каже, що не рахував,
бо це не важливо. Найголовніше, пояснює
Павло Войтко, що вони у нього є:
— Все люблю — всю свою колекцію!
Це як єдине ціле, єдиний організм! У мене
немає тут чогось улюбленого. Мені вони
всі важливі: наприклад, звичайний білан
капустяний і совка агриппіна з Бразилії, що є найбільшим метеликом на планеті, — мої, і я їх просто люблю й усе.
За те, що вони такі є.
МАЙБУТНЄ КОЛЕКЦІЇ ПРИМАРНЕ

Звісно, Павло може розповідати про
справу свого життя годинами. У малюсіньких і великих, у яскравих і бляклих комахах, від яких відмахуємося в щоденні,
він бачить цілий світ. Показує, приміром,
павуків-птахоїдів і висловлює надію, що
вони десь бродять собі й далі:
— Надіюся, що ці павучки живуть собі,
бо це лише їхні скелети. Коли особинам
із ними стає тісно, то павуки їх позбавляються і виповзають.
Директорка Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмила Стасюк порівняла колекцію Павла

Войтка з яскравим куточком раю. З такої
нагоди запевнила, що у свій традиційний
вихідний, п’ятницю, установа працюва-

збирає не тільки
« Загалом
представників української
фауни — має й зразки
з тропіків і не тільки, яких купує,
як трапляється нагода.

»

тиме, аби якомога більше людей змогли
оцінити дивовижу. У перші ж години виставки «ахали» від побаченого студенти
факультету біології та лісового господар-

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

l ШОК!

ства ВНУ імені Лесі Українки й бібліотекарі. Професор кафедри зоології Лесиного
вишу, доктор біологічних наук Володимир
Іванців називає Павла Войтка героїчним
чоловіком й каже, що владі було би варто
«давати таким широку дорогу заради нашого ж суспільства».
Загалом Павло Войтко потребує підтримки: він хоче не прибутків, а щоб його
колекція мала офіційний статус, щоби
служила не лише турійчанам. Поки що,
зітхає, в законодавстві про таких, як він,
нічого знайти не може…
Більше фото та відео — на сайті
volyn.com.ua. n

У номері
також:

l НЕЙМОВІРНО!

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

Показувати колекцію іншим чоловіка
надихнули однокласники його сина. Як
побачили його комах — поховали телефони!

№3 (3)
Ціна договірна

Фото із сайту 33kanal.com.

Серце Анни
знову забилося
після 9 годин
клінічної
смерті
«Як медик
скажу
чесно: це
диво, що я
вижила»

Фото із сайту youtube.com.

Іванна Дацюк: «Малими ми біля діда з бабою крутилися, на їхніх розповідях росли».

Катерина ЗУБЧУК

ВСЕ ПОЧАЛОСЯ ЗІ СЛІВ ФРОНТОВИКА
КОЗЛОВА: «ТИ КРАЩЕ ЗА МЕНЕ
ТУ КВІТОЧКУ НАПИСАВ»

13

n Світ захоплень
Фото з особистого архіву родини ДАЦЮКІВ.

Євген Дацюк добре пам’ятає своє перше
зацікавлення малюванням, яке не
відпускає його й сьогодні.
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Усі фото Оксани КОВАЛЕНКО.
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Вражаюча розповідь – на с.7

»

Фото із сайту en.wikipedia.org.

Рука тата-вбивці не здригнулася...

Молотком забив до смерті
свою матір, колишню дружину, Кров святого
cемилітнього сина і трирічну
Януарія оживає
доньку…
з 305 року
«Перше, що нас вразило, – це обстановка у помешканні, оскільки
квартирне приміщення двоярусне, не було жодного місця,
не залитого кров’ю», – доповіла слідча Ольга Докійчук.
Цими днями у Вінниці 32-річного Анатолія Мальця засудили
до довічного ув’язнення

Фото із сайту dailymail.co.uk.

Закінчення на с.2, 5

Диво сталося і в 2021-му
– третього травня в Італії
(на фото)

»

Читайте на с.10

»

Історія невдалого аборту:
«Моя мама 30 літ думала,
що я померла»
Коли Мелісі Огден (на фото) було 14,
вона дізналася, що мати намагалася її
позбутися. І почала шукати неньку!
Подробиці на с.6

Місячник уже
в продажу – всього

4 гривні!

»

А передплата –
лише

3 гривні!

Тому не зволікайте, виписуйте і з насолодою читайте!!!

Скінчилося
кохання:
мільярдер Білл
Ґейтс і його
дружина Мелінда
не хочуть жити в
парі
 Сучасний
Робінзон Крузо
покинув острів,
на якому сам
прожив 32 роки
 Історія до
сліз: «І сказав
мені ангел: «Ти –
винна!»
 Якщо ви
часто чуєте від
чоловіка фразу
«А що ти сьогодні
взагалі робила?»
– прочитайте цю
розповідь!
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НОВИНИ З КАМЕНЯ
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n Пульс тижня

n Добра справа

У Великій Глуші Ісус Христос
постав у булаті

У Любешові почали будувати
багатоповерхівки
З ініціативою щодо зведення житлового масиву
селищний голова Олег Кух виступив ще у 2018-му
на одному із засідань сесії ради. Депутати
її підтримали

Придорожній хрест із металу в селі на Любешівщині було
зведено ще на Страсному тижні перед Великоднем — ним
замінили старий дерев’яний. А минулого четверга, на Юрія,
відбулося його освячення

Катерина ЗУБЧУК

к розповідав очільник громади на початку 2021 року
в інтерв’ю для нашої газети, у селищі житло в ціні
на вторинному ринку, винаймати його дорого, тож
охочі купити квартиру в новобудові, на його думку, знайдуться. Для того, аби задум реалізувати, необхідно було
підшукати під забудову ділянку, розташовану близько від
мережі комунікацій — водогону, газопроводу. Лише після цього провели громадське обговорення і визначену
площу (а це близько трьох гектарів) розбили на три черги. Трохи більше гектара — це і є перша черга забудови.
Торги на право оренди земельної ділянки в районі вулиці
Свободи, 58 та Пушкіна, 27 за їхніми результатами виграла луцька фірма — ТзОВ «Три доньки і син». З нею селищна рада й уклала договір на десять років із відповідною
оплатою. Торік у грудні відбулося закладення наріжного
каменя. А ось недавно вже розпочалися роботи зі зведення першого будинку житлового комплексу. Генпідрядник — ТзОВ «Луцьккомунбуд».
Усього має бути збудовано десять багатоповерхівок
не вище п’ятнадцяти метрів, відповідно до генплану.
В проєкті передбачені стоянка для автомобілів, дитячий
та спортивний майданчики, зелена зона. n

Я

На рідну бабусю накинувся
з палицею
Інцидент трапився в селищі Маневичі
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

власному будинку під час сварки 29-річний онук
дерев’яною палицею побив 84-літню бабусю. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували
у відділення хірургії Маневицької центральної районної
лікарні. Слідчі розпочали за цим фактом досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України.
Йдеться про умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. У справі призначені необхідні експертизи, слідство триває. Санкція інкримінованої статті передбачає
покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років,
або до 3 літ — обмеження чи позбавлення волі. n

У

www.volyn.com.ua

Фото із фейсбук-сторінки Івана Тищука.

Катерина ЗУБЧУК

тароста Великоглушанського старостинського округу Олександр Токарчук, який
активно долучився до доброї справи, ініційованої односельчанами, у телефонній розмові розповів:
— Ще торік люди вирішили встановити новий оберіг. Добре потрудилися, аби підготувати місце, адже треба було викорчувати зарості,
в низині насипали землі — довелося завезти
30 причепів. Хтось технікою допомагав, а хтось
сам узявся до роботи.

С

потрудилися, аби
« Добре
підготувати місце, адже треба
було викорчувати зарості, в низині
насипали землі — довелося
завезти 30 причепів.

»

Місцева активістка Алла Сацик зібрала необхідну суму грошей, і булатний хрест
викупили — з Луцька його привіз виходець
із Великої Глуші Олександр Якусик. І під час
підготовчих робіт, і тоді, коли оберіг встановлювали, з людьми був настоятель місцевого
храму Олександр Шпаковський, який і сам працював, і підказував, як краще зробити згідно
з канонами. Він і здійснив 6 травня чин освячення оберега. З нагоди такої події зібралося

Чин освячення здійснив настоятель місцевого храму
Олександр Шпаковський.

чимало людей — прийшли й ті, хто долучився
до роботи, і ті, хто радіє, що село набуває кращого вигляду. n

n Ростіть здорові!

Привітали щасливу маму трійні
Фото із сайту Маневицької селищної ради.

Напередодні Дня
матері маневицький
селищний голова
Олександр Гаврилюк
разом із директором
Територіального
центру соціального
обслуговування
(надання соціальних
послуг) Григорієм Басом
відвідали багатодітну
сім’ю Гаполюків із села
Градиськ, у якої торік
у грудні народилася
трійня

Дні добігали до ювілею…
Засудили водія, який на смерть збив директора
Камінь-Каширського вищого професійного
училища Василя Бряника
Марина ЛУГОВА

іда сталася 24 грудня 2019-го. Після 10-ї години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком на автодорозі в селі Копачівка Рожищенського
району. Правоохоронці встановили, що зіткнулися два
зустрічні автомобілі Део Ланос. Загинув пасажир одного
з них – обірвалося життя очільника згаданого навчального закладу, якому невдовзі мало виповнитися 70 років.
Згідно з реєстром судових рішень водій, якого обвинувачували у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди зі смертельним наслідком, повністю визнав свою
вину. Рожищенський районний суд, де нещодавно слухалася справа, призначив йому покарання: 3 роки та
6 місяців за ґратами із позбавленням водійського посвідчення на 3 роки. n

Б

Марина ЛУГОВА

О

чільник громади поспілкувався з молодою
мамою, привітав із прийдешнім святом та вручив набір дитячої суміші Nutrilon, яку
придбано за кошти, передба-
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Представники влади прийшли в багатодітну родину не з порожніми
руками.

чені комплексною програмою
Маневицької селищної ради
з питань підтримки сім’ї.
За словами мами Ната-

лії, інформує сайт громади,
дівчатка — Олександра, Богданка та Єва — почуваються
добре. n

А

15, 22 та 29 травня

ПОТРІБНІ
НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТИ
І РІЗНОРОБОЧІ
Тел. 0960018678

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua
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n Цікавий співрозмовник
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Волинянка, щоб якнайбільше дізнатися
про дружину падишаха Роксолану,
вивчила турецьку мову
І відкрила іншу султану — українку Надію, Хатідже Турхан

16-річного юнака
з дитячої гірки знімали
рятувальники
Інцидент трапився
у Нововолинську
Сергій ВИШЕНЬКА

Фото із архіву Олександри ШУТКО.

Напевно, не знайдеться людини
в Україні, яка б не чула про
знамениту уродженку Рогатина
Хюррем, котра здобула
прихильність і любов самого
султана Сулеймана, впливала
на політику Османської імперії.
Багато глядачів, затамувавши
подих, дивилися серіал «Величне
століття. Роксолана». Але не всім
відомо, що детально досліджує
цю тему впродовж багатьох
років уродженка Нововолинська
Олександра Шутко (Патай). З-під
її пера вийшли книги «Роксолана:
міфи та реалії», «Листи
Роксолани: любов та дипломатія»
тощо. А зовсім нещодавно
на телеканалі «1+1» показали
серію про Роксолану проєкту
Акіма Галімова «Таємниці великих
українців» за її участі. Про все
це — у розмові з авторкою

шахтарському місті на вулиці
Стуса, 1 неповнолітній хлопець
травмувався на ігровому майданчику.
Виявилося, що юнак вирішив
покататися на дитячій гірці, але послизнувся та вивернув ногу. Злізти
потерпілому допомагали рятувальники 5-ї міської ДПРЧ Головного управління ДСНС України у Волинській
області. Вони також перенесли любителя покататися до карети «швидкої». Медики надали йому необхідну
допомогу. n

У

У Нововолинську
шахраї
представляються
іменем мера

Алла ЛІСОВА

Міський голова Борис Карпус
просить громадян бути
обережними

«ПРОЧИТАВШИ ПЕРШОДЖЕРЕЛА,
ЗРОЗУМІЛА, ЩО НАШЕ
УЯВЛЕННЯ ПРО ЦЮ ВЕЛИЧНУ
ЖІНКУ ГРУНТУЄТЬСЯ НА МІФАХ
І ЛЕГЕНДАХ»

— Пані Олександро! З дитинства
ви зах опилися музикою, а згодом
закінчили Національну музичну академію імені П. І. Чайковського. Що
привело в журналістику?
— У 16 літ я вступила до Волинського муз ичного училища по класу фортепіан о і чотири роки жила та навчалася в Луцьку. Потім — у Києві в НМАУ
ім. П. І. Чайковського. Згодом була аспірантура й робота у столичній музичній
школі. Оскільки завжди любила писати,
запропонувала свої статті про музику й
концерти у філармонії в газету «Слово
Просвіти», де їх надрукували. Пізніше
доля звела з редакцією тоді популярної
газети «Вечірні вісті», до якої мене взяли
штатним працівником. А 2011 року я захистила дисертацію й отримала ступінь
кандидата мистецтвознавства.
— Що спонукало й допомогло вам
глибоко вивчити історію життя Роксолани?
— Попри мистецький фах та роботу
журналістом, з дитинства захоплювалася темою Сходу і Роксолани, яка була
українкою за походженням, а після полону кримських татар опинилася в гаремі могутнього султана Сулеймана.
Перечитала про неї всю художню та наукову літературу, яка виходила не тільки
у нас, а й у Росії, Польщі. Оскільки все
життя Роксолана провела в Стамбулі,
мені дуже кортіло дізнатися: що ж про
неї писали турки? Тому вивчила турецьку мову, щоб мати можливість читати
тамтешні історичні джерела. Почала
їздити до Туреччини. Дуже мене зацікавили історичні твори про гареми
загалом та про нашу Роксолану особливо. Прочитала з десяток книг —
і усвідомила, що наше уявлення про
неї пов’язане з великою кількістю міфів та легенд. Коли матеріалу вже мала

«А ви вже читали цю інтригуючу книгу Олександри Шутко?»

достатньо, вирішила його систематизувати та написати книгу «Роксолана:
міфи та реалії», яка за рік два рази видавалась та ще й вийшла у турецькому
перекладі під назвою «Hiirrem Sultan».

— У ній — докладно про султанський гарем , його структуру та історію. Окрема увага приділена його сторожам — євнухам, процедурі кастрації
і службі в гаремі. Водночас розкриваю

все життя Роксолана провела в Стамбулі, мені
« Оскільки
дуже кортіло дізнатися: що ж про неї писали турки? Тому
вивчила турецьку мову, щоб мати можливість читати
тамтешні історичні джерела.
Отриманої з турецьких досліджень й
архівних документів інформації вистачило ще на кілька книжок та роман-трилогію про іншу султану-українку Надію,
Хатідже Турхан.
ЖІНОЧИМ СУЛТАНАТОМ
ЗАЦІКАВИЛАСЯ І…
ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО

— Розкажіть, будь ласка, про
участь у проєкті «Таємниці великих
українців».
— Автори цього масштабного телевізійного проєкту зв’язалися зі мною
ще два роки тому з пропозицією розповісти для документального телесюжету
про Роксолану. До того я вже з ними
співпрацювала, знімаючи у Стамбулі
сюжет до фільму «Скарби нації» про
гетьманські клейноди. Отож залюбки
пристала на їхню пропозицію.
Ми спершу зняли пілотний проєкт,
а потім уже приступили до зйомок серії про Роксолану з 8-серійного документального фільму «Таємниці великих
українців».
— Чим може привабити читача
нова ваша книга «Гарем османських
султанів. Доба «жіночого султанату»?

»

таємниці мистецтва кохання по-османськи, яким володіли султани. У книжці,
окрім знаних султан, містяться і біографії маловідомих гаремниць.
— Що в найближчих планах?
— Невдовзі має вийти мій художній роман про Роксолану, у якому вона
має бути не просто коханкою й дружиною султана Сулеймана або ж знаною
інтриганкою, а знаковою особистістю,
котра активно впливала на державні
справи й міжнародну політику османів
та залишила чимало благодійних проєктів. Планую написати роман-трилогію.
— Пані Олександро, ваш читач — це…
— Це переважно жінки середнього
і старшого віку. Минулого року до списку прочитаних політиком Юлією Тимошенко на карантині книг увійшла і моя
праця «Жіночий султанат: влада та кохання». Але пишуть мені і хлопці-студенти, які захищають магістерські,
дипломні роботи з історії, літератури
і навіт ь кінематографії. А ще дівчатка-підлітки — шанувальниці турецького
серіалу «Величне століття». n
Повний текст інтерв’ю —
на сайті volyn.com.ua

РЕКЛАМА

ПОТРІБНІ ЛЮДИ ДЛЯ ОБРИВУ ВОЛОТІ
НА КУКУРУДЗІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
l термін – один місяць;
l проживання і харчування забезпечується;
l оплата 500 грн на день;
l оплата проїзду в одну сторону.

Тел. 0506487916.

багатодітним жінкам на Волині при145
своєно почесне звання «Мати-героїня». Відповідний указ підписав Президент України
Володимир Зеленський. Нагородою відзначено
волинянок, які виховали до восьмирічного віку
п’ятьох і більше дітей. Цим жінкам буде одноразово
виплачено по 22 700 гривень.

Сергій ВИШЕНЬКА

ер шахтарського міста попередив місцевих жителів про
зловмисників, які телефонують начебто від його імені та просять
здійснити платіж у банку.
«У ході розмови шахраї переконують прийти з документами у міську
раду. А перед тим переказати гроші
на якийсь рахунок. Кошти обіцяють
повернути. Якщо до вас зателефонують і запропонують подібне, відразу
звертайтеся у поліцію і пишіть мені в
особисті повідомлення. Будьте обережні», – написав Борис Карпус на
своїй фейсбук-сторінці.
Посадовець зазначив, що ані він,
ані працівники виконавчого комітету
не займаються оформленням документів чи купівлею нерухомості на
робочому місці. Відомо, що злодії
дзвонили із таких телефонних номерів: 0987350394, 0989271470. n
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У Бельгії помер
далекобійник
із шахтарського міста
Рідні просять фінансової
допомоги, щоб перевезти тіло
Олена КУЧМА

а кордоном помер 57-річний
житель Нововолинська Олег
Ткачук. Депутатка міської ради
Яна Никитюк розповіла, що чоловік
був досвідченим водієм і довгий час
працював далекобійником.
Відомо, що на заробітки у Бельгію волинянин поїхав три тижні тому.
Там він, на жаль, помер від задавненої хвороби. Сім’я хоче поховати його в Нововолинську. Втім, на
перевезення тіла потрібно понад
3 тисячі євро. Таких грошей у родини
немає, тож рідні просять фінансової
допомоги. Небайдужі можуть переказати кошти на карту ПриватБанку з
номером 5168 7574 0711 9835 доньці
Наталії Трачинській. n
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n Шок!

Фото із сайту поліції Рівненщини.

Чоловік переходив колії
і потрапив під поїзд
Повідомлення, що у Радивилові під потягом
загинула людина, надійшло до поліції 9 травня
близько 22–ї години від чергової залізниці
Мирослава СЛИВА

оліцейські на місці події встановили, що неподалік
залізничної станції «Радивилів» 33–річний місцевий житель переходив колії у невстановленому
місці та з невідомих поки причин упав на них.
Попри застосоване машиністом вантажного потягу
екстрене гальмування уникнути наїзду не вдалося. Від
отриманих травм чоловік загинув на місці події. n

П

18-літній хлопець забив штахетиною
до смерті односельця
Перед тим вони разом розпивали спиртні напої
неподалік місцевої водойми
Ірина ПАСІЧНИК

травня до поліції надійшло повідомлення, що у лікарню із тілесними ушкодженнями різного ступеня
доставили 28–літнього жителя Вараського району.
Попри вжиті реанімаційні заходи життя йому врятувати
не вдалося.
Причетним до завданих травм, що спричинило
смерть потерпілого, виявився 18–річний знайомий.
Поліцейські встановили, що вночі напередодні у селі
Щоків двоє місцевих мешканців розпивали спиртні напої неподалік водойми. У першочерговій сварці вони
дійшли до примирення. Однак у подальшому конфлікт
загострився, під час якого 18–річний парубок вирвав
дерев’яну штахетину з паркану, якою завдав численних
ударів односельцю.
Слідчі повідомили йому про підозру, а тепер, відповідно до ухвали суду, найближчі два місяці він проведе у
слідчому ізоляторі. n

3

Працівник колонії передавав
підопічному наркотики
Начальник відділення соціально–психологічної
служби однієї з виправних установ Рівненщини діяв
за дорученням та з відома засудженого, який потім
і збував наркотичні засоби на території закладу
Мирослава СЛИВА

осудовим розслідуванням встановлено, що посадовець, використовуючи своє службове становище,
отримував в одному з поштових відділень посилки
із наркотичними засобами. Заборонені речовини чоловік
переносив на територію виправної колонії та передавав
одному із засуджених, який потім і збував їх тут. За свої
послуги працівник колонії отримав 9 тисяч гривень неправомірної вигоди. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Сарненського районного
суду скеровано обвинувальний акт стосовно начальника
психологічної служби колонії. Йому загрожує позбавлення
волі на строк до чотирьох років без права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. n
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Батьки і вчителі виступають
проти ліквідації шкіл

Обгін на трасі виявився фатальним.

Сім’я із немовлям
загинула у ДТП
Трагічна аварія сталася на дорозі Київ–Чоп
у селі Колоденка, коли родина їхала із
кладовища, де відвідувала могили рідних
Ірина ПАСІЧНИК

ім’я Герасимчуків мешкала у Рівному. Андрій
та Вікторія познайомилися кілька років тому на
роботі — в «Моторвагонному
депо Здолбунів». 16 березня
у них з’явився синочок, про
якого батьки дуже мріяли.
Про подружжя говорять тільки хороше. «Віка була дуже
світлою, розумною, добросовісною, привітною жінкою.
Батьки виховали її такою, що
вірила в Бога. Андрій теж був
дуже добрим. Він дбав про
дружину і її сина Максима від
першого шлюбу», — розповіла знайома родини.
Вікторія поховала рідного брата, батька, а минулого
року не стало мами. У Андрія
нещодавно помер батько,
тож у провідну неділю вони
їздили на кладовище.
За кермом Аudi А4 перебував 34–річний Андрій Герасимчук, поруч – його 37–літня дружина Вікторія та 1,5–
місячний син Тарас. Водій
легковика здійснював обгін
і виїхав на смугу зустрічного

С

днією з перших у цьому списку є загальноосвітній
заклад №1. В планах він має стати гімназією, до якої
приєднають початкову школу, що знаходиться за 3
кілометри, та дитячий садок. Таке рішення викликало невдоволення батьків. Зокрема тим, що їх просто поставили
перед фактом: не було жодних обговорень чи пояснень від
місцевої влади, чимало з батьків та педагогів дізналися
про оптимізацію із соцмереж.
Батьки, вчителі та місцеві жителі прийшли під стіни
міської ради, аби особисто почути відповідь на їхні запитання. Голова Корецької міськради Людмила Дмитрук
переконує, що місто не може наразі обслуговувати аж 6
навчальних закладів. Деякі з них практично переповнені,
інші майже недоукомплектовані. Тому їх простіше реорганізувати, а учнів доставляти шкільним автобусом. Чиновниця додає, що старшокласники довчаться у рідних
школах, адже ще буде тривати перехідний період. Усіх
педагогів обіцяють працевлаштувати. n

О

руху, де зіткнувся із мікроавтобусом Mercedes-Benz
Sprinter, яким керував житель
Закарпаття.
Батько та півторамісячне
немовля загинули одразу на
місці. У жінки діагностували
закриту черепно–мозкову
травму, політравму, мозкову кому, перелом стегна та
передпліччя. Її намагалися
врятувати, але через кілька
годин вона померла у лікарні.
Мікроавтобус також був
серйозно пошкоджений під
час зіткнення. Обох водіїв ря-

Щастя родини обірвалося
на півдорозі.

тепер житиме Максим, бо з
його батьком Вікторія давно
розлучилася і не спілкувалася. За хлопчиком поки наглядає кума, а згодом нібито з Росії повинна приїхати

теж збирався в ту поїздку,
« Підліток
але в останній момент батьки передумали

»

брати його із собою.

тувальникам довелося витягати з машин за допомогою
спеціальних інструментів. У
30–річного керманича буса
перелом стегна і черепно–
мозкова травма, його госпіталізували.
Наразі не відомо, з ким

двоюрідна сестра загиблої
жінки. Підліток теж збирався
в ту поїздку, але в останній
момент батьки передумали
брати його із собою. Це рішення врятувало дитині життя, але залишило його сиротою. n

n Такі реалії

У бій за церкву люди йшли
з кулаками і вогнегасником

Мешканці Корця пікетували міську раду через
оптимізацію освітніх закладів, яких у громаді є
шість. Деякі переповнені, інші навпаки. Їх і хочуть
реорганізувати
Ілля ТОМАШЕВСЬКИЙ

Фото із сайту Радіо Трек.

Конфлікт стався біля храму у селі
Заболоття Вараського району недільного
ранку. Одна із релігійних громад
зачинилася в церкві, де проводили
Літургію. Про це дізналися прихильники
іншого патріархату і прийшли
з’ясовувати стосунки. Відтак між
людьми виникла сутичка
Мирослава СЛИВА

7.42 надійшов виклик на лінію «103»
про те, що чоловік, який лежить на
землі, потребує медичної допомоги.
За словами очевидців, потерпілому в очі та
ніс потрапив порошок із вогнегасника. До карети «швидкої» підійшло понад 13 осіб. Вони
скаржилися на головний біль, утруднене дихання. Одного пацієнта госпіталізували до
Вараської лікарні. О 9.28 до медиків надійшов
ще один виклик за тією ж адресою. Лікарська

О

бригада оглянула
« Лікарська
і надала допомогу близько
10 постраждалим.

»

бригада оглянула і надала допомогу близько
10 постраждалим.
У поліції повідомлень щодо отримання тілесних ушкоджень учасниками конфлікту поки
не отримували. Однак зареєстровано інформацію щодо застосування невідомою особою
вогнегасника та удар ним по голові.
Слідчо–оперативна група задокументувала
подію та розпочала досудове розслідування.
Культову споруду правоохоронці опечатали і
взяли під цілодобову охорону до вирішення питання в судовому порядку щодо права власності на майно та земельну ділянку. n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Знай наших!
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n На часі
Фото Національного антарктичного наукового центру.

Передплачуйте
видання та вигравайте
подарунки!
Фото із сайту ukrposhta.ua.

В Укрпошті триває
передплата видань
на ІІ півріччя 2021 року

Українці чи в космосі, чи в Антарктиці залишаються українцями.

Серед пінгвінів, але у вишиванці:
як волинянин святкував Великдень
в Антарктиді
Закінчення. Початок на с. 1
Ірусина ПРИХОДЬКО

би дістатися вічної мерзлоти, члени групи подолали непростий шлях
через Туреччину, Бразилію та Чилі,
де на них чекав двотижневий карантин.
Відтак кораблем на українську станцію
«Академік Вернадський» прибуло 7 науковців, лікар, кухар, дизеліст, системний
механік та адміністратор.
У команді полярників лише одна жінка — біологиня Оксана Савенко, яка вже
вдруге приїхала в Антарктиду. Очолив
відрядження уродженець Луцька Богдан
Гаврилюк, який нині проживає у Харкові. Вчений-геофізик уже вдев’яте вирушив у річну експедицію та є найстаршим
учасником групи. Цьогоріч в Антарктиці
він зустріне свій 49-й день народження.
Як вести побут серед льоду, полярники знають як із власного досвіду, так
і з тренінгу, який вони пройшли перед
поїздкою. Тож 12 градусів морозу й сильний вітер (20–22 м/c) не завадили зимівникам відсвяткувати як годиться.
2 травня великодні клопоти затягнулися навіть трохи за північ. Спочатку,
кажуть, під керівництвом кухаря Артема
Гаврилюка взялися пекти паски. Не зу-

А

Р Е К Л А М А

пинила фахівців навіть відсутність форм
для випікання: керівник команди змайстрував їх із кавових бляшанок.
«Готували випічку за особливим домашнім рецептом нашого шеф-кухаря.
На 12 людей вийшло 12 великодніх булок», — розповіли дослідники.

відсвяткувати
« Щоб
Воскресіння Христове,
як заведено на Батьківщині,
накрутили домашньої
ковбаси, нафарбували
яєць, зварили холодець,
а головне — всі вдягнули
вишиванки.

»

Та на цьому українці не зупинилися.
Щоб відсвяткувати Воскресіння Христове, як заведено на Батьківщині, накрутили домашньої ковбаси, нафарбували
яєць, зварили холодець, а головне — всі
вдягнули вишиванки.
Зимівники кажуть, що після сніданку
всі охочі помолитися відвідали каплицю
ПЦУ Святого Володимира, побудовану
біля станції. А потім привітали рідних
і продовжили святкувати на фоні айсбергів разом із пінгвінами та китами. n

Пропонуємо Вам:
l широкий перелік цікавих друкованих видань — понад 1700 індексів
загальнодержавних та понад 1500 індексів місцевих видань;
lвчасна доставка додому, в офіс
або абонентську скриньку;
l можливість оформлення передплати онлайн;
l участь у розіграші подарунків
акції «Я люблю передплату».
Для того, щоб стати учасником
акції «Я люблю передплату» та взяти участь у розіграші побутової техніки, необхідно:
l передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень,
щонайменше на 6 місяців, через листоношу або у своєму відділенні Укрпошти. Братимете участь у розіграші
однієї з 24 мультиварок ROTEX!
l передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень,
щонайменше на 6 місяців, онлайн,
на корпоративному сайті www.
ukrposhta.ua. Братимете участь у розіграші хлібопічки Tefal, блендера Tefal,
праски Saturn, мікрохвильової печі
EXPERT!
Для найактивніших передплатників Укрпошта приготувала
суперподарунок — електровелосипед.
Щоб стати нашим суперперед-
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-кілограмового
сома упіймав рибалка у річці Случ неподалік Сарн на Рівненщині.
Уловом похвалився Сергій
Гарбовський. Чоловік зазначив, що клюнула велетенська рибина на силіконову приманку «Бандит».

Вітаємо!
Цими прекрасними весняними днями святкують
смарагдове весілля жителі
села Дерно Луцького району
Галина Іонівна
та
Василь Степанович
МАРЧУКИ.
Минуло 55 років з того часу,
як у вашому житті цвіла весна. Стільки прожито і пережито
разом, скроні побілила сивина. А в двері стукає ласкава
осінь — багата, щедра, справді золота. Як нагорода за
любов і мудрість, за ваші в парі прожиті літа. За те, що зберегли свою родину на хвилях часу, в радості й біді, за те,
що долю порівно ділили і стали гідним прикладом в житті.
Тож будьте нам здорові та щасливі,
Хай спільний шлях ваш довго
ще цвіте.
Нехай усю любов і ласку Бога
До вас ваш добрий ангел
донесе.
З шаною та любов’ю
діти та внуки.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії —
220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів та фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії
+ 40 грн (за сайт).

платником та позмагатися за електровелосипед, необхідно:
l передплатити два та більше
видань на одну особу вартістю від
100 гривень на період не менше ніж
на 6 місяців;
l надіслати копії (або фото) квитанцій та абонемента П-1 на електронну пошту: Viddil_Peredplaty@
ukrposhta.com або на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22,
відділ передплати ЦАУ АТ «Укрпошта»;
l написати на копії абонемента
свій контактний номер телефону.
Суперпередплатником стане той,
хто здійснить оформлення передплати максимальної кількості примірників
видань однією особою з найбільшою
сумою вартості видань (від 100 грн
та більше), терміном не менше ніж
на 6 місяців. Подарунок зможете отримати лише надавши свій контактний номер телефону.
Акція «Я люблю передплату»
триватиме до 25 червня 2021 року
(включно). Учасниками можуть
бути лише фізичні особи.
Розіграш подарунків відбудеться 21 липня 2021 року.
Зробіть подарунок своїм рідним
та близьким, передплативши цікаві
та корисні видання. Більше передплачених видань — більше шансів виграти електровелосипед! n

n Оце так!
Фото із сайту reezocar.com.

У Нідерландах
виставили
на продаж плавучу…
«волинянку»
За ЛуАЗ 967М 1983 року випуску
(на фото) хочуть 14 000 євро
Микола ПАШКО

найти такий автомобіль дуже непросто, тому він має таку високу ціну. Також серед унікальних особливостей
моделі — те, що вона має пробіг лише
3824 км. Зовні «волинянка» оброблена сірою фарбою, а всередині чорною. Двигун
967М видає 39 кінських сил.
Нагадаємо, що ЛуАЗ 967 випускали
з 1975-го до 1989 року.
Його створили на замовлення Повітрянодесантних військ для евакуації
поранених, підвезення боєприпасів і військово-технічного майна, буксирування, а
також установки окремих видів озброєння.
Транспортер має дуже малі габарити,
водонепроникний корпус, а в передній
частині розташований двигун МеМЗ-967.
Автомобіль також має дві модифікації
ЛуАЗ-967А та ЛуАЗ-967М, які отримали
новий потужніший двигун МеМЗ-967А. n

З
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n Перша ліга

n Футбол

Чортам на заздрість:
13-го числа «Динамо» може
13-й раз вибороти Кубок України

«Волинь» у Краматорську
почала за здоров’я, але
знову відправила за упокій
Тим часом «Верес» ще більше відірвався
від переслідувачів

Або ж «Зоря» вперше виграє престижний трофей
Фото із сайту dynamo.kiev.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ьогодні, 13 травня,
«Динамо» та «Зоря»
визначать цьогорічного володаря Кубка України.
У випадку тріумфу луганчан
вони вперше здобудуть цей
трофей. Якщо ж переможуть
кияни — для них це буде вже
втринадцяте, і вони наздоженуть «Шахтар», який є 13–разовим переможцем турніру.
Підопічні Мірчі Луческу та Віктора Скрипника зійдуться у
фінальному поєдинку на полі
міського стадіону імені Романа Шухевича у Тернополі.
Початок зустрічі о 19.00.
«Біло–сині» вийдуть на
матч уже в ранзі повноправного 16–разового чемпіона
України. Динамівці відразу на
11 пунктів випередили «Шахтар» у підсумковій турнірній
таблиці УПЛ (у «гірників» тепер по 13 комплектів «срібла»
та «золота» — і жодної «бронзи»!). Натомість «Зоря» цьогоріч «забронзовіла» втретє у
своїй історії.
Гонку бомбардирів доволі несподівано виграв
28–річний нападник «Ворскли» Владислав Кулач (на
фото). Зауважимо, що уродженець Донецька Кулач протягом 2010–2020 років формально вважався гравцем
«Шахтаря», проте не провів
за першу команду цього клубу жодного матчу, а згодом
взагалі постійно перебував
в оренді — переважно в далеко не провідних місцях
футбольного світу. Проте нинішній над’яскравий сезон у
Полтаві може відкрити перед
футболістом справді крутезні
можливості. Подейкують, що
влітку Кулач на правах вільного агента (півторарічна угода
з «Ворсклою» якраз добігає
кінця) укладе контракт із «Динамо». Можливість зіграти з
киянами в Лізі чемпіонів для
футболіста, якого свого часу
в «поведеному» на бразильцях Донецьку не пустили далі

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

апередодні, 12 травня,
«Волинь» приймала в
Луцьку івано–франківське «Прикарпаття». Це був
відкладений свого часу матч
14–го туру. У випадку перемоги вчора, а також тріумфу
в інших шести поєдинках,
які ще лишаються попереду
(найближчий — уже цієї неділі, 16 травня, вдома з «Гірником–Спортом») у підопічних
Василя Сачка таки є шанси
зачепитися за третє місце й
путівку в УПЛ. Щоправда, у
ймовірність такого героїчного
фінішного спурту нинішньої
«Волині» вже, схоже, не вірять
навіть найвідчайдушніші оптимісти. Цій команді явно чогось
бракує — бо результату вона
не дає. Ось і після сорому
в Житомирі лучани спіймали облизня в Краматорську.
Хоча, здавалося, таки хвацько
почали…
Чемпіонат
України з футболу, Перша ліга.
25–й тур. «Авангард» (Краматорськ) — «Волинь»
(Луцьк) – 2:1 (0:1 — Владислав Приймак, 11 хв.; 1:1 — Денис Скотаренко, 79 хв.; 2:1
— Роман Толочко, 90+1 хв., з
пенальті).
7 травня 2021 року. Краматорськ. Стадіон «Авангард». 800 глядачів. Головний суддя — Денис Резніков
(Кам’янське).
Гол Владислава Приймака
у дебюті зустрічі вселив надію
в серця уболівальників «Волині». Вона жила й міцніла аж
до 79–ї хвилини, коли лучани
пропустили у відповідь від
Дениса Скотаренка. Проте
й це ще був не кінець — уже
в доданий час 22–річний Роман Толочко остаточно добив

Н
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Найкращий бомбардир нинішньої першості Владислав Кулач
змінить зелену футболку ворсклян на біло–блакитну з буквою «Д»?

трансляція фінального поєдинку Кубка
« Пряма
України-2021 «Динамо» — «Зоря» о 19:00 на
телеканалах «UA: Перший» і «Футбол 1».
«Шахтаря-3», — чим не красива футбольна казка?!
Результати 25–го туру в
УПЛ: «Динамо» — ФК «Маріуполь» — 0:0; СК «Дніпро-1»
— «Зоря» — 0:1; «Ворскла»
— «Десна» — 1:1; ФК «Олександрія» — «Колос» — 0:2;
«Рух» — «Олімпік» — 3:0; «Інгулець» — ПФК «Львів» — 1:0;

»

«Минай» — «Шахтар» — 0:4.
Результати 26–го туру в
УПЛ: «Колос» — «Динамо» —
0:3; «Зоря» — ФК «Олександрія» — 2:1; ФК «Маріуполь»
— «Десна» — 4:1; «Минай» —
«Ворскла» — 1:2; «Шахтар»
— «Інгулець» — 1:0; СК «Дніпро-1» — «Рух» — 1:1; ПФК
«Львів» — «Олімпік» — 1:1.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРЕМ’ЄР-ЛІГИ:
М
Команда
І
В
Н П
М
О
1 «Динамо»
26 20 5
1
59-15 65
2 «Шахтар»
26 16 6
4
54-19 54
3 «Зоря»
26 15 5
6
44-22 50
4 «Колос»
26 10 11 5
36-26
41
5 «Ворскла»
26 11 8
7
37-30
41
6 «Десна»
26 10 8
8
38-32
38
7 СК «Дніпро-1»
26 8
6 12 36-38
30
8 ФК «Олександрія»
26 8
5 13 33-37
29
9 ПФК «Львів»
26 8
5 13 25-51
29
10 «Рух»
26 6 10 10 27-39
28
11 ФК «Маріуполь»
26 6
8 12 27-41
26
12 «Інгулець»
26 5 11 10 24-39
26
13 «Олімпік»
26 6
4 16 28-48
22
14 «Минай»
26 4
6 16 16-47 18
Гонку бомбардирів виграв Владислав Кулач («Ворскла») —
15 голів (5 – із пенальті), який відразу на три влучних постріли
випередив Віктора Циганкова («Динамо») — 12 (4). n
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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

лучан, реалізувавши пенальті
у ворота 38–літнього Віталія
Неділька.
Тим часом рівненський
«Верес» упевнено наближається вже до офіційного
оформлення путівки в УПЛ.
«Верес» (Рівне) — «Кристал» (Херсон) — 2:0 (1:0
— Геннадій Пасіч, 52 хв.; 2:0
— Михайло Шестаков, 68 хв.,
з пенальті)
7 травня 2021 року. Млинів. Стадіон «Колос». 315 глядачів. Головний суддя — Олександр Титов (Донецьк).
У другому таймі підопічні
Юрія Вірта дотиснули аутсайдера першості і ще більше
відірвалися від конкурентів.
Адже аж п’ять команд, які
йдуть відразу за рівнянами в
турнірній таблиці, очки втратили.
Напередодні ж, 12 травня,
«Верес» грав на виїзді з «ВПК–
Агро» — це був відкладений
свого часу поєдинок ще 6–го
туру. А 16 травня на рівнян чекає зустріч у Харкові із «Металістом 1925».
Результати 25–го туру:
«Кремінь» — «Нива» — 1:3;
«Гірник–Спорт» — «Альянс»
— 2:3; «Верес» — «Кристал» — 2:0; «Прикарпаття»
— «Агробізнес» — 2:1; МФК
«Миколаїв» — «Чорноморець»
— 1:1; «Авангард» — «Волинь»
— 2:1; «ВПК–Агро» — «Полісся» — 0:0; «Оболонь» — «Металіст 1925» — 1:1.
Тим часом «Волинь-2»
зіграла внічию 1:1 зі ще
одним аутсайдером Другої
ліги А — «Карпатами Львів».
В обох цих клубів тепер по
12 очок після 19 зіграних
поєдинків — тож саме вони
й ділять дві останні сходинки у турнірній таблиці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П М
О
«Верес» (Рівне)
23 17 4 2 38-10 55
«Чорноморець» (Одеса)
25 15 7 3 38-19 52
«Металіст 1925» (Харків)
25 13 8 4 24-18 47
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина) 25 13 6 6 42-23 45
МФК «Миколаїв» (Миколаїв)
24 11 7 6 39-20 40
«Волинь» (Луцьк)
23 10 7 6 30-19 37
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
24 10 7 7 31-24 37
«Оболонь» (Київ)
24 10 4 10 38-28 34
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина) 24 9 5 10 36-36 32
«Полісся» (Житомир)
24 7 8 9 24-25 29
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 24 8 4 12 23-38 28
«Нива» (Тернопіль)
24 6 6 12 25-40 24
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
24 6 5 13 22-39 23
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
23 5 6 12 17-32 21
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
25 5 5 15 20-41 20
«Кристал» (Херсон)
25 2 3 20 17-52 9
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 12 голів (9 – із пенальті), Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт» / «Металіст 1925») – 10 (6),
Богдан Оринчак («Волинь») – 8 (3). n
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Втрачене свідоцтво про реєстрацію транспортного
засобу СХТ 049323, видане Центром ДАІ 0701 12.05.2015
ТзОВ «БАФФАЛО» на автомобіль ВАЗ 21214 загальний
легковий універсал–В, АС6876ВМ, ХТА212140А1975104,
вважати недійсним.

www.volyn.com.ua

РЕКЛАМА І ОГОЛОШЕННЯ

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

НЕРУХОМІСТЬ
l 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 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.

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

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Куплю ножі до фрези або фрезу

вітчизняного виробництва. Тел.: 068
56 40 474, 050 61 07 082.
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 Куплю фрезу болотну (можна
запчастинами). Тел.: 068 56 40 474,
050 61 07 082.
l Продам трактори Т-25, МТЗ,
«Джон Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні
косарки, обприскувачі (навісні та
причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного
обробітку, картоплекомбайни,
навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив, шпагат
«Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес–підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO»,
різну с/г техніку. Тел.: 097 23 95
170, 066 72 14 192.
l 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.

РІЗНЕ

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 (117 грн/ кв. м), оцинкований (119 грн/ кв. м), металочерепицю (146 грн/ кв. м), стовпчики для огорожі (40х40х2, 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 Продається добра корова. Тел.
096 85 41 045.
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.

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 Виготовляю кольорові металеві
штахети у будь–якому кольорі, матові та глянцеві, під світле та темне дерево (шир. — 10, 11, 13 см),
капелюхи на стовпці, парапети на
фундамент. Доставка. Тел.: 067 49
33 889, 050 64 46 840.

l Продам бджолосім’ї (можна з

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ

вуликами). Тел.: 066 96 26 391, 067
85 84 686.
l Продам жом, торфобрикет,
дрова, пісок, відсів, щебінь різних
фракцій, цеглу (з доставкою). Тел.
050 37 81 998.

l Загублене посвідчення ди-

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І ЗНАХОДИТЬСЯ В ІДЕАЛЬНОМУ
РОБОЧОМУ СТАНІ:
 трактори
ЮМЗ-6 (велика
кабіна),
МТЗ-80 (мала кабіна) — 2 шт., Марал-125 з кукурудзяною жаткою і підбирачем — 2 шт., проведений капітальний ремонт 2012 року на Хмельницькому комбайновому заводі,
комбайн «Дон Лан» 1500Б — 1 шт., 2006 р. в.,
2595 мотогодин, з ріпаковим столом, підбирачем,
візком із жаткою,
зернові комбайни «Славутич» КЗС-9–1–2 шт.,
2015 р. в., 650 мотогодин, із підбирачами, візками
з жаткою 6,3 м,
дископлуг — 2 шт., ш/з 2,4 м, необхідна потужність 220–240 к/с,
зернозбиральний комбайн «Домінатор» 108–
1 шт., 1995 р. в., жатка С — 6,1 з ріпаковим столом та візком,
тюкозакатувал ьна машина SIPMA (діаметр
рулона 1,3 м),
УАЗ Патріот 3163, 2006 р. в.

Тел.: 067 332 82 61, 067 256 16 84.

тини з багатодітної сім’ї (серія
ДБ 255026), видане 7.06.2018 р.
УПСЗН Луцької РДА на ім’я Жук
Вікторія Олександрівна, вважати
недійсним.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
15 травня виповнюється
5–та річниця від дня смерті
старшої викладачки кафедри
німецької філології ВНУ імені
Лесі Українки
Наталії Михайлівни
ШАБЛІЙ
(20.04.1956 —
15.05.2016),
чудової людини і мами, висококваліфікованої фахівчині, випускниці Єнського університету імені Фрідріха
Шиллера, яка відійшла у Вічність. 20.04.2021р.
їй би виповнилось 65.
Кожен, хто знав її, сумує і думає про неї з
великою любов’ю та глибокою вдячністю. За
те, що була поруч з нами, допомагала розбудовувати ще тоді молоду кафедру німецької
філології, давала студентам міцні знання, вміла розрадити у тяжкій ситуації.
Коротким було її життя. Тяжка хвороба не
дала змоги реалізувати всі її цілі, але вона залишила теплий слід і повагу у серці кожного
з нас.
Вічна пам’ять… Царство Небесне…
Зі світлою пам’яттю і скорботою
завідувачка кафедри німецької
філології у 1993–2009 рр.
Віра Павлівна
МІХАНЬКО-ХАЙДЕМЕЙЄР.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 17–23 травня
ОВЕН. Схоже, що ви самі точно не знаєте, чого бажаєте. Не сумнівайтеся в поставлених цілях, інакше досягти їх буде
непросто. Аналізуйте свої помилки і йдіть
вперед. В особистому житті можливі розчарування та обман. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Не варто боятися несподіванок — навіть якщо відбудеться щось незаплановане, усе завершиться благополучно.
Є шанс одержати підвищення або просто
порадувати всіх високими професійними
досягненнями. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Ви будете в центрі
яскравих і цікавих подій. Ситуація складається на вашу користь, навіть без особливих зусиль з вашої сторони. Особисте
життя теж порадує. Сприятливий день —
вівторок, несприятливий — п’ятниця.
РАК. Будьте особливо уважні до нової
інформації та нових людей. Вас можуть відвідати незвані гості, постарайтеся виявити
привітність. Не варто приймати поспішних
рішень, небажано різко що-небудь змінювати у своєму житті. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
ЛЕВ. Якщо стримаєте свої амбіції,
зможете досягти небувалих успіхів у справах. Прості рішення дадуть змогу добитися
більшого. Бажано розібратися з усіма недоробками і справами, що нагромадилися.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ДІВА. На роботі будьте щедрі з колегами. Бажання поділитися накопиченим професійним досвідом позитивно вплине на
ваш авторитет. У вихідні у вас з’явиться можливість підвищити самооцінку, не докладаючи до цього особливих зусиль. Сприятливий
день — вівторок, несприятливий — субота.
ТЕРЕЗИ. Насичений і цікавий період.
На роботі бажано стримати свої амбіції, почекати з проявом ініціативи. Імовірне виконання давніх бажань і задумів. Вас охоплює
круговорот чудових і різноманітних подій,
головне — нікуди не спізнитися. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
понеділок.
СКОРПІОН. У вас з’явиться можливість добре заробити й підвищити свій
авторитет у професійній сфері. Тільки
не створюйте собі зайвих проблем прагненням усе тримати під невсипущим
контролем. В особистому житті слухайте
своє серце, воно знає всі відповіді. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Цей тиждень може виявитися досить плідним, ви зможете переробити масу справ і дістати прибуток.
У вихідні поруч з вами можуть з’явитися
люди з вашого минулого, які відкриють перед вами нові перспективи. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — субота.
КОЗЕРІГ. Ви почнете завзято карабкатися на чергову кар’єрну вершину, звідки
вам привітно посміхається пані Фортуна.
Ви можете встигнути практично все, що
запланували, і навіть трохи більше. Однак
пам’ятайте, що активний відпочинок дає
змогу нагромадити сили на майбутні досягнення. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ВОДОЛІЙ. Не варто квапити подій
та поспішати з висновками. Люди міняються, тож вчорашній суперник може стати партнером і другом. Дипломатичність
і вміння спілкуватися з колегами обіцяють
прихильність начальства. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Очікуйте для себе хороших
новин. Тільки не потрібно проявляти зайву активність та ініціативу і тягти ковдру
на себе. Ризикніть почати нову справу. Варто поділитися своїми планами з близькими,
ваші дії зустрінуть схвалення й розуміння.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
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По горизонталі: 1. Дружина Отелло з однойменної п’єси В. Шекспіра. 8. Художнє оформлення. 9. Колишній райцентр на Полтавщині на річці Псел. 10. Основні
положення якого-небудь вчення або релігії. 11. Автор збірки поезій «Мій Ізмарагд».
12. Те, що покриває що-небуть, настелене на чомусь. 16. Держава, сусідка Китаю.
18. Місто поблизу Львова. 19. Хитрий і розсудливий козак з дитячих мультфільмів.
20. Велика вузлова станція Правобережної України. 21. Прилад, що відраховує
короткі проміжки часу рівномірними ударами. 23. Поздовжня частина інтер’єру
церкви від головних вхідних дверей до хору. 25. Воєначальник, а ще досвідчений
політичний керівник. 26. Головна складова повітря. 30. За легендою, гора, на якій
під час потопу врятувався Ной. 31. Селище, колишній райцентр на Вінниччині. 32.
Головна артерія організму. 34. Основний вузол металорізальних верстатів. 35. Вид
мистецтва. 36. Вид поштового відправлення.
По вертикалі: 1. Тоненькі дощечки для оббивання стін під штукатурку. 2.
Метеорологічна куля. 3. Людина, що покинула Батьківщину. 4. Місто у Білорусі. 5.
Повний збір у театрі. 6. Футбольна команда Української Прем’єр-ліги. 7. Різновид
легкого мотоцикла. 11. Те саме, що й чашка. 13. Основне положення, думка, що
повторюються, підкреслюються у чому-небудь. 14. Гнучкий магнітний диск зовнішньої пам’яті комп’ютера. 15. Самохідна землерийно-транспортна машина. 17.
Суміш для сірників. 19. Негода із громом і блискавкою. 22. Столиця Ботсвани. 24.
Міст на високих опорах через глибокий яр. 27. Чорноморський курорт неподалік
Одеси. 28. Підвищення на місцевості. 29. Їстівний гриб для засолювання. 32. Єгипетський бог Сонця. 33. Місто на Тибетському нагір’ї в Китаї.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 6 ТРАВНЯ
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По горизонталі: 1. Маг. 3. Спа. 5. Трапеза. 6. Суд. 8. Рим. 10. Плакат. 11. Ропуха.
12. Дракон. 14. Суфікс. 16. Гра. 17. Гук. 18. Батурин. 20. Тор. 21. Пай.
По вертикалі: 1. Мат. 2. Граніт. 3. «Свекор». 4. Аза. 6. Суп. 7. Джамала. 8. Роумінг.
9. Мжа. 12. Дог. 13. Нектар. 14. Сатрап. 15. Сік. 18. Біт. 19. Ной.
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Програма телепередач на 17 — 23 травня
ПОНЕДІЛОК, 17 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:45 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 00:05, 05:25
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,
21:25, 00:30, 05:50 Спорт
15:20 Країна пісень 16:30
Т/с «Гордість» 17:25, 19:50
Д/ц «Дикі тварини» 18:55 Д/ц
«Хижаки підводного світу»
21:35 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
23:30 Перша шпальта 00:40
Д/ц «Суперчуття» 01:10 Т/с
«Дівчата війни» 04:10 Д/ц
«Боротьба за виживання» 05:10
Пишемо історію

06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково» (16+)
23.00 Х/ф «ЖІНОЧА РОБОТА
З РИЗИКОМ ДЛЯ
ЖИТТЯ»

ВІВТОРОК, 18 ТРАВНЯ

12.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ»
(16+)
14.40, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
16.30 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
20.10 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2

06.00 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
09.25 Х/ф «СТАЛЕВИЙ
СВІТАНОК» (16+)
11.10 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОСICTV
АНЖЕЛЕСА» (16+)
05.10 Служба розшуку дітей
13.05 «Загублений світ»
05.15 Громадянська оборона
18.00 «Секретні матеріали»
06.05 Факти тижня
18.15 «Спецкор»
08.45 Факти. Ранок
18.50 «Джедаі»
09.10, 19.20 Надзвичайні
19.25 «Гроші»
новини
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
10.05 Антизомбі
11.05, 13.15, 16.15 Т/с «Бомба» 22.20 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
(16+)
23.50 «Дубинізми»
1+1
12.45, 15.45 Факти. День
18.45, 21.05 Факти. Вечір
05.35 «Життя відомих людей»
ФУТБОЛ-1
20.05, 21.25 Т/с «Стирач» (16+)
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
06.00 Арсенал - МЮ. 1/2 фіналу
22.45 Свобода слова
«Сніданок з 1+1»
(2008 /09). Ліга Чемпіонів УЄФА
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
НОВИЙ КАНАЛ 07.45, 20.10 Журнал Ліги
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
Чемпіонів 08.15 Мілан - Кальярі.
06.00, 07.30 Kids’ Time
«Телевізійна служба
Чемпіонат Італії 10.00 «Великий
06.05 М/ф «Як козаки куліш
новин»
футбол» 11.45 Топ-матч 12.00
варили»
09.25, 10.20 «Життя відомих
Ювентус - Інтер. Чемпіонат Італії
06.15 М/ф «Як козаки
людей 2021»
13.50 Монако - Реал. 1/4 фіналу
олімпійцями стали»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
(2003 /04). Ліга Чемпіонів УЄФА
06.40 М/ф «Як козаки
наосліп»
наречених визволяли» 15.40, 22.30 Футбол NEWS
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати» 06.55 М/ф «Як козаки на весіллі 16.00 Журнал. УЄФА ЄВРО
гуляли»
(12+)
2020 16.30 Атлетіко - Баєр
07.35 «Орел і решка»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА
08.30 Т/с «Надприродне» (16+) 18.20 Рома - Лаціо. Чемпіонат
20.45, 21.40 Т/с «Свати»
11.50 М/ф «Альоша Попович і Італії 20.40 Шахтар - Мілан
22.45 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
Тугарин Змій» (16+)
(12+)
(2004 /05). Ліга Чемпіонів УЄФА
13.35 М/ф «Добриня Микитич і 22.50 Чемпіонат Італії. Огляд
ІНТЕР
Змій Горинич» (16+)
туру 23.45 Аякс - Шальке. 1/4
14.50 М/ф «Ілля Муромець і
05:25, 22:05 «Слідство вели...
фіналу (2016 /17). Ліга Європи
Соловей Розбійник»
з Леонідом Каневським»
УЄФА
(16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
16.20 Х/ф «ТОР: РАГНАРОК»
17:40 Новини 07:10, 08:10,
ТЕТ
09:20 «Ранок з Інтером»
(12+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.15,
10:05, 18:00, 19:00, 04:00
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
10.15, 11.45, 18.15, 19.15, 20.15
Ток-шоу «Стосується кожного» 21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
Одного разу під Полтавою
12:25 Х/ф «КОХАННЯ НЕ
22.55 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД
08.45 Казки У 09.15, 11.15,
ЗА РОЗМІРОМ» 14:20 Х/ф
3D» (18+)
18.45, 20.45 Танька і Володька
«ДЕТЕКТИВ ПОЛІН» 16:10
09.45, 19.45, 10.45 Країна У
«Чекай на мене. Україна» 20:00
МЕГА
12.15, 16.15 4 весілля 13.15,
«Подробиці» 21:00 «Речдок.
06:00 Бандитська Одеса
23.00 Панянка-селянка 15.15
Випереджаючи час» 23:50 Т/с 08:25 Правда життя 10:25,
Зірки, чутки та галлівуд 17.15
«Захват» 01:35 Т/с «Гречанка» 01:25 Речовий доказ 11:35
Богиня шопінгу. Екстремальний
02:55 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
Прихована реальність 12:30
сезон 21.15 М/ф «Секрет
ФАРВАТЕР»
Гордість України 13:25, 19:00
Тваринна зброя 14:20 Елемент Робінсонів» 05.50 Корисні
УКРАЇНА
підказки
15:20, 19:55 Їжа богів 16:15,
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
20:50 Крізь простір і час з
НТН
Україною
Мораном Фріменом 17:10,
05.00
«Top
Shop»
05.55 Х/ф
07.00, 08.00, 15.00, 19.00,
21:45 Друге життя звичайних
23.00 Сьогодні
речей 18:05 Гарячі точки 22:40 «ГРІШНИК» 07.50, 17.00, 02.35
«Випадковий свідок» 09.00
Горизонт 23:30 Вирішальні
09.00 Зірковий шлях
Х/ф «ОБЕРЕЖНО, БАБУСЯ!»
битви II світової 00:30 Бойові
09.50 Місія: краса
машини 02:35 Страх у твоєму 10.40, 19.30 Т/с «Коломбо»
10.50 Мисливці за дивами
домі 03:20 Скептик
(16+) 12.30, 16.30, 19.00,
11.45 Реальна містика
02.05 «Свідок» 13.00 Х/ф
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
К-1
«ЖАНДАРМ НА ВІДПОЧИНКУ»
5» (16+)
15.00 «Легенди карного
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
06.30 «TOP SHOP»
20.10 Ток-шоу «Говорить
08.00 М/с «Юху та його друзі» розшуку» 17.50 «Таємниці
світу» 18.20 «Свідок. Агенти»
Україна»
08.25 «Ух ти show»
23.00 Х/ф «МУЛ» (18+) 01.00,
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
09.10 «Орел і Решка. Шопінг»
23.10 Т/с «Веселка в небі» (12+) 10.50 Х/ф «ІСПИТ ДЛЯ ДВОХ» 03.15 «Речовий доказ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:45, 03:15 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
00:30, 05:30 Новини 07:05,
08:05, 09:05 Суспільна студія.
Головне 09:30 Х/ф «ДОДОМУ»
11:10 Телепродаж 11:45
Пишемо історію 12:00 Хвилина
мовчання: День пам’яті жертв
геноциду кримськотатарського
народу та День боротьби за
права кримськотатарського
народу 12:01, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 05:50
Спорт 15:20 Д/ф «Операція
Крим» 16:20 Т/с «Гордість»
17:25 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Дикі
тварини» 20:00 Спецпроєкт
«Шлях» 21:20, 00:00 Наші на
«Євробаченні» 22:00 Пісенний
конкурс Євробачення 2021
Перший півфінал 00:55 Т/с
«Дівчата війни» 04:10 Д/ф «З
України до Голлівуду»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45 Х/ф «ОСОБЛИВО
НЕБЕЗПЕЧНИЙ» (16+)
22.50 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА» (16+)

Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
23.10 Т/с «Рідні серця» (12+)

СТБ
05.05 Т/с «Щасливий квиток»
(16+)
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.35 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.15, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 «Вікна-Новини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15 Т/с «Все не випадково»
(16+)
22.00 «Євробачення 2021»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с «Пес» (16+)
12.15, 13.15 Х/ф «ВИКЛИК»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦЬ»
(16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Громадянська оборона
21.20 Т/с «Перевірка на
міцність» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

подорож»
18.00 «Орел і Решка. Морський
сезон»
20.40 «Орел і Решка. Дива
світу»
23.40 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА»
(16+)
07.55 Х/ф «РОЗПРАВА» (16+)
09.45 Х/ф «ГРА НА
ВИЖИВАННЯ» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
22.05, 23.50 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Ліон - Баварія. 1/2 фіналу (2009
/10). Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10
Рома - Лаціо. Чемпіонат Італії
10.00, 15.40, 22.15 Футбол
NEWS 10.20 Карпати - ПСЖ
(2010 /11). Ліга Європи УЄФА
12.10 «Великий футбол»
13.50 Бордо - Ліон. 1/4 фіналу
(2009/10). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 Севілья - Порту. 1/4 фіналу
(2013/14). Ліга Європи УЄФА
17.50 Ювентус - Інтер. Чемпіонат
Італії 19.35 Динамо (К) - Ньюкасл
(1997/98). Ліга Чемпіонів УЄФА
21.25 LIVE. Лаціо - Торіно.
Чемпіонат Італії 23.25 Зальцбург
- Наполі. 1/8 фіналу (2018 /19).
Ліга Європи УЄФА

06.00 Т/с «Подорож до центру
Землі» (12+)
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
10.20 Х/ф «БІЛИЙ ПОЛОН»
12.30 Х/ф «РІВНІ» (12+)
14.40 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
(16+)
16.20 Х/ф «ЧОРНА ПАНТЕРА»
(12+)
ТЕТ
19.00 Х/ф «ЕЛІЗІУМ» (16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 08.25 Х/ф «ІГРАШКИ З
23.20 Х/ф «ПАРАЗИТ» (18+)
МАЙБУТНЬОГО» 10.10
ІНТЕР
Х/ф «ДИЯВОЛ З ТРЬОМА
МЕГА
ЗОЛОТИМИ ВОЛОСИНАМИ»
05:00 «Телемагазин» 05:30,
06:00 Містична Україна
11.20 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
22:05 «Слідство вели... з
12.30 Х/ф «ДО ЗУСТРІЧІ З
Леонідом Каневським» 07:00, 07:00 Бандитський Київ
09:00 Правда життя 10:40,
ТОБОЮ» 14.40 Х/ф «ВОДУ
08:00, 09:00, 12:00, 17:40
01:25 Речовий доказ 11:50
СЛОНАМ» (16+) 17.00 М/ф
Новини 07:10, 08:10, 09:20
«Як приборкати дракона»
Прихована реальність 12:40
«Ранок з Інтером» 10:00
19.00 М/ф «Синдбад: Легенда
Гордість України 13:35, 19:00
«Корисна програма» 11:00
семи морів» 20.45 М/ф
Тваринна зброя 14:30 Бойові
«Позаочі» 12:25 Х/ф «ТИХА
ГАВАНЬ» 14:40, 15:35 «Речдок» машини 15:20, 19:55 Їжа богів «Вартові легенд» 22.30 Х/ф
16:15, 20:50 Крізь простір і час «МЕРІ ШЕЛЛІ ТА МОНСТР
16:30 «Речдок. Особливий
ФРАНКЕНШТЕЙНА» (16+)
з Мораном Фріменом 17:10,
випадок» 18:00, 19:00, 04:10
00.50 Панянка-селянка 02.05
Ток-шоу «Стосується кожного» 21:45 Друге життя звичайних
речей 18:05 Гарячі точки 22:30 Щоденники Темного (16+)
20:00 «Подробиці» 21:00
03.35 Віталька 05.50 Корисні
Горизонт 23:30 Вирішальні
«Речдок. Випереджаючи час»
битви II світової 00:30 Бойовий підказки
23:50 Т/с «Захват» 01:40
відлік 02:35 Страх у твоєму домі
Т/с «Гречанка» 03:05 Х/ф
НТН
03:20 Код доступу
«СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»
05.00 «Top Shop» 06.20
К-1
«Таємниці світу» 06.55 «Свідок.
УКРАЇНА
Агенти» 07.50, 17.00, 02.40
06.30
«TOP
SHOP»
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
«Випадковий свідок» 08.30,
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Україною
12.30, 16.30, 19.00, 02.10
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 08.30 «Орел і Решка. Незвідана «Свідок» 09.00 Х/ф «БЕРЕМО
Європа»
Сьогодні
ВСЕ НА СЕБЕ» 10.40, 13.00,
10.20 «Орел і Решка. Навколо
09.00 Зірковий шлях
19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
світу»
09.50 Місія: краса
14.40 «Легенди карного
12.10 Х/ф «ЗА П’ЯТЬ КРОКІВ розшуку» 17.50 «Будьте
10.50 Мисливці за дивами
ДО
КОХАННЯ»
(12+)
11.45 Реальна містика
здоровi» 23.00 «Акцент» 23.30
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар 14.15 Х/ф «ЯКЩО ТІЛЬКИ»
Х/ф «ЦЕ БУЛО В РОЗВІДЦІ»
(16+)
5» (16+)
01.20 «Легенди бандитської
16.00 «Орел і Решка.
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
Одеси» 03.10 «Речовий доказ»
Навколосвітня
04.00 «Правда життя»
20.10 Ток-шоу «Говорить

СЕРЕДА, 19 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:45, 03:15 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35, 05:10 Новини
07:05, 08:05, 09:05 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, 00:10, 05:45 Спорт
15:20 Країна пісень 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25 #ВУКРАЇНІ
18:55 Д/ц «Дикі тварини»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:55,
00:20, 05:55 Спорт. Аспект
22:00 Д/ц «Підводний всесвіт»
23:00 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 00:30 Д/ц
«Суперчуття» 01:00 Т/с «Дівчата
війни» 01:50 Д/с «Масштабні
інженерні помилки» 04:05 Д/ф
«Бовсунівські бабусі»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Х/ф «ФОРЕСТ ГАМП»

ІНТЕР
05:00, 04:55 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
17:40 Новини 07:10, 08:10,
09:20 «Ранок з Інтером» 10:00
«Корисна програма» 11:00
«Позаочі» 12:25 Х/ф «ЧАРІВНІ»
14:10, 14:55, 15:50 «Речдок»
16:30 «Речдок. Особливий
випадок» 18:00, 19:00, 04:10
Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00
«Речдок. Випереджаючи час»
23:50 Т/с «Захват» 01:35 Х/ф
«ДІДЬКА ЛИСОГО» 03:00 Х/ф
«СЕКРЕТНИЙ ФАРВАТЕР»

08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
13.20 «У кого більше?» (12+)
15.10, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
22.50 Х/ф «ЕФЕКТ ЛАЗАРЯ»
(16+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 08:45,
03:20 Правда життя 10:30,
01:25 Речовий доказ 11:40
Прихована реальність 12:30
Гордість України 13:25, 19:00
Тваринна зброя 14:20 Бойові
машини 15:10, 19:55 Їжа богів
16:10, 20:50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом 17:05,
21:45 Друге життя звичайних
речей 18:05 Гарячі точки 22:30
Горизонт 23:30 Вирішальні
битви II світової 00:30 Бойовий
відлік 02:35 Страх у твоєму домі

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.00 «Орел і Решка. Шопінг»
09.50, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11.40 Х/ф «ШАЛЕНІ
ВИКЛАДАЧІ» (12+)
13.15 Х/ф «ЧОЛОВІКИ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
(16+)
15.15 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.35 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
(16+)
08.15 Х/ф «100 000 000 ДО
Н.Е.» (16+)
09.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
ЧАСОМ» (16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.20 Т/с «Булатов» (16+)
22.10, 23.55 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00 ПСЖ - Барселона
(2012/13). Ліга Чемпіонів УЄФА
07.45 «AUTO ГОЛ!» 08.15
Палмейрас - Дефенса. Кубок
УКРАЇНА
Лібертадорес 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Рапід - Динамо (К) (2013 14).
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 Ліга Європи УЄФА 12.05 Лаціо
- Торіно. Чемпіонат Італії 13.50
Сьогодні
Селтік - Ювентус. 1/8 фіналу
09.00 Зірковий шлях
(2012 /13). Ліга Чемпіонів УЄФА
09.50 Місія: краса
16.00 Інтер - Вольфсбург. 1/8
10.50 Мисливці за дивами
фіналу (2014 /15). Ліга Європи
11.45 Реальна містика
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар УЄФА 17.50 Чемпіонат Італії.
Огляд туру 18.45 Фіорентина
5» (16+)
- Наполі. Чемпіонат Італії 20.35
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
Топ-матч 20.40 Челсі - Шахтар
20.10 Ток-шоу «Говорить
(2012 /13). Ліга Чемпіонів УЄФА
Україна»
22.50 Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
г. 23.20 Тоттенгем - Фіорентина.
23.10 Т/с «Авантюра» (12+)
1/16 фіналу (2014 /15). Ліга
Європи УЄФА
СТБ
06.50 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.20, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Все не
випадково» (16+)
23.00 Х/ф «ЖІНОЧА ІНТУЇЦІЯ»

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
(16+)
11.50, 13.15, 16.15 Х/ф
«ВІДСТУПНИКИ» (16+)
12.45, 15.45 Факти. День
16.55 Х/ф «СПЕЦІАЛЬНЕ
ЗАВДАННЯ» (16+)
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
21.20 Т/с «Обмани себе» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.20 Kids’ Time
06.05 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
07.25 «Орел і решка»

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 09.15,
11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька 09.45, 19.45, 23.00,
10.45, 00.00 Країна У 12.15,
16.15 4 весілля 13.15, 01.45
Панянка-селянка 15.15 Зірки,
чутки та галлівуд 17.15 Богиня
шопінгу. Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Панда Кунг- Фу
2» 01.00 Казки У 02.45
Щоденники Темного (16+)
04.15 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.25
«Будьте здоровi» 07.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 02.30
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЧОРНА
ДОЛИНА» 10.50, 13.00, 19.30
Т/с «Коломбо» (16+) 14.40
«Легенди карного розшуку»
17.50 «Вартість життя» 23.00
«Акцент» 23.30 Х/ф «П’ЯТЬ
ХВИЛИН СТРАХУ» 01.10
«Легенди бандитської Одеси»
02.05, 03.00 «Речовий доказ»
04.00 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 20 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
02:45, 03:15 Енеїда 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:30, 05:30 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, 00:55,
05:50 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:55
Д/ц «Підводний всесвіт» 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:20, 00:05
Наші на «Євробаченні» 22:00
Пісенний конкурс Євробачення
2021 г. Другий півфінал 01:05
Т/с «Імперія» 04:05 Д/ф «Гідра»

1+1
05.35 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10 Т/с «Навчи мене кохати»
(12+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

«Захват» 01:35 Х/ф «ДОТ»
03:00 Х/ф «СЕКРЕТНИЙ
ФАРВАТЕР» 04:55
«Телемагазин»

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
10.50 Мисливці за дивами
11.45 Реальна містика
13.45, 15.30 Т/с «Жіночий лікар
5» (16+)
17.00 Т/с «Філін 2» (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Т/с «Врятувати Віру»
23.00 Шевченківська
премія. Церемонія
нагородження

СТБ
05.20 Т/с «Щасливий квиток»
(16+)
06.10 Т/с «Комісар Рекс»
09.55 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
12.45, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30 «Вікна-Новини»
15.40, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Як вийти заміж» (16+)
20.15 Т/с «Все не випадково»
(16+)

ICTV

06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні
новини
10.10 Т/с «Смертельна зброя»
(16+)
12.00, 13.15 Х/ф
ІНТЕР
«СПЕЦІАЛЬНЕ
05:25, 22:05 «Слідство вели... з
ЗАВДАННЯ» (16+)
Леонідом Каневським» 07:00,
08:00, 09:00, 12:00, 17:40 Новини 12.45, 15.45 Факти. День
14.20, 16.15 Х/ф
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок
«ІНКАРНАЦІЯ» (16+)
з Інтером» 10:00 «Корисна
16.30 Т/с «Стирач» (16+)
програма» 11:00 «Позаочі»
12:25 Х/ф «КОЛИШНІ» 14:10, 18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі
14:55, 15:50 «Речдок» 16:30
21.20 Т/с «Правило бою» (16+)
«Речдок. Особливий випадок»
18:00, 19:00, 04:10 Ток-шоу
НОВИЙ КАНАЛ
«Стосується кожного» 20:00
«Подробиці» 21:00 «Речдок.
06.00, 07.30 Kids’ Time
Випереджаючи час» 23:50 Т/с
06.05 М/ф «Три Паньки на

П’ЯТНИЦЯ, 21 ТРАВНЯ
ярмарку»
06.20 «М/с Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
11.20 Х/ф «ГРАВІТАЦІЯ»
13.10 «У кого більше?» (12+)
15.10, 19.00 «Хто зверху?» (12+)
21.00 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР»
(16+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:05 Правда
життя 10:40, 01:25 Речовий
доказ 11:50 Прихована
реальність 12:40 Гордість
України 13:35, 19:00 Тваринна
зброя 14:30 Бойові машини
15:20, 19:55 Битва цивілізацій
16:15, 20:50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом 17:10,
21:45 Друге життя звичайних
речей 18:05 Гарячі точки 22:30
Горизонт 23:30 Вирішальні
битви II світової 00:30 Бойовий
відлік 02:35 Страх у твоєму домі
03:20 Бандитська Одеса

22.20, 23.55 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Барселона - Баварія. 1/2 фіналу
(2014 /15). Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Велес - Уніон Ла-Калера.
Кубок Лібертадорес 10.00,
15.40, 22.30 Футбол NEWS 10.20
ПСВ - Чорноморець (2013/14).
Ліга Європи УЄФА 12.05
Фіорентина - Наполі. Чемпіонат
Італії 13.50 Ювентус - Боруссія
(Д). 1/8 фіналу (2014 /15). Ліга
Чемпіонів УЄФА 16.00 «AUTO
ГОЛ!» 16.30 Сельта - МЮ. 1/2
фіналу (2016 /17). Ліга Європи
УЄФА 18.20 Дженоа - Аталанта.
Чемпіонат Італії 20.10 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020. 20.40
Динамо (К) - Баєр (2004 /05).
Ліга Чемпіонів УЄФА 22.50 Д/п
«Визначальні моменти». 3 епізод
23.45 Тоттенгем - Інтер. 1/8
фіналу (2012 /13). Ліга Європи
УЄФА

К-1

ТЕТ

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.40 «Орел і Решка. Шопінг»
09.35, 22.00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11.30 Х/ф «ЧОЛОВІКИ У
ВЕЛИКОМУ МІСТІ 2»
(16+)
13.25 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
15.10 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
20.00 «Орел і Решка. Рай та
пекло»

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 09.15,
11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька 09.45, 10.45, 19.45,
23.00, 00.00 Країна У 12.15,
16.15 4 весілля 13.15, 01.45
Панянка-селянка 15.15 Зірки,
чутки та галлівуд 17.15 Богиня
шопінгу. Екстремальний сезон
21.15 М/ф «Король - Лев» 01.00
Казки У 02.45 Щоденники
Темного (16+) 04.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

2+2
06.00 Х/ф «ДЕНЬ,
КОЛИ ЗЕМЛЯ
ЗУПИНИЛАСЬ» (16+)
07.40 Х/ф «АЗАРТНІ ІГРИ»
(16+)
09.35 Х/ф «СИЛА СТИХІЇ»
(16+)
11.20 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25 Т/с «Булатов» (16+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Вартість життя» 07.55, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00, 02.35
«Свідок» 09.00 Х/ф «П’ЯТЬ
ХВИЛИН СТРАХУ» 10.45,
13.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 14.40 «Легенди карного
розшуку» 17.50, 04.00 «Правда
життя» 23.00 «Акцент» 23.30
Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ ДРУЗІ»
01.20 «Легенди бандитської
Одеси» 02.10, 03.05 «Речовий
доказ»

UA: ПЕРШИЙ

11.00 «Орел і решка»
02:00 Х/ф «ДВІЧІ В ОДНУ
РІКУ» 03:25 «Орел і решка. Дива 14.10 М/ф «Як спіймати перо
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
Жар-Птиці»
04:00, 05:00 Енеїда 07:00, 08:00, світу 2» 04:20 Х/ф «ДАМА З
15.50 М/ф «Три богатирі та
09:00, 21:00, 01:40, 03:35, 05:40 ПАПУГОЮ»
Шамаханська цариця»
Новини 07:10 Мультфільм
УКРАЇНА
(16+)
08:05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави
17.10 М/ф «Три богатирі на
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
в зоопарку Сан-Дієго» 09:05
далеких берегах» (16+)
07.25 Реальна містика
Візуальний код 09:35, 03:10
18.20 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
09.00 Всюди люди. Мексика
#ВУКРАЇНІ 10:05 Спецпроєкт
(12+)
10.00 Всюди люди. Бразилія
«Шлях» 11:05 Д/ц «Гори 21.00 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
11.10 Т/с «Про що не розкаже
Життя над хмарами» 12:10
22.40 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД
річка»
Х/ф «ВІНСЕНТ НА ШЛЯХУ
3D» (18+)
15.20, 21.00 Т/с «Чужі рідні»
ДО МОРЯ» 13:55, 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 14:25
(12+)
МЕГА
Телепродаж 15:00 UA:Фольк.
20.00 Головна тема
Спогади 16:05 Концерт «Кобза»
06:00 Випадковий свідок 08:45,
СТБ
17:05 Міста та містечка 17:20
01:35 Містична Україна 09:35
Д/ц «Дикі тварини» 18:00
Правда життя 10:45 Речовий
05.25, 10.50 Т/с «Все не
Х/ф «ІОСИФ ПРЕКРАСНИЙ.
доказ 11:55 Їжа богів 12:50
випадково» (16+)
НАМІСНИК ФАРАОНА» 21:20
07.55 «Неймовірна правда про Місця сили 14:20 Бойові кораблі
Наші на «Євробаченні» 22:00
15:15 Небезпечна планета
зірок»
Пісенний конкурс Євробачення 17.00 «Хата на тата» (12+)
18:00, 00:40 Вижити в дикій
природі 19:00 Горизонт 21:00
2021 Фінал 02:05 Д/ф «Бальний
19.00 «МастерШеф
Земля: наш час 23:45 Битва
король»
Професіонали» (12+)
цивілізацій 02:25 Телеформат
22.00
«Євробачення
2021»
1+1

ІНТЕР
05:20 «Телемагазин» 05:50
«Мультфільм» 06:45 «Слово
Предстоятеля» 06:55 Х/ф
«ФАНТОЦЦІ» 09:00 «Готуємо
разом. Домашня кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі» 12:00 Х/ф
«ЄДИНА» 13:50 Х/ф «МОЛОДА
ДРУЖИНА» 15:50 Т/с «Голос
янгола» 20:00 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі» 22:10
Т/с «Тільки не відпускай мене»

ICTV
05.00 Скарб нації
05.10 Еврика!
05.15 Факти
05.40 Антизомбі
06.30 Секретний фронт
07.25 Громадянська оборона
08.20 Т/с «Обмани себе» (16+)
12.00, 13.00 Т/с «Перший
парубок на селі» (16+)
12.45 Факти. День
16.25 Х/ф «МУМІЯ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
21.35 Х/ф «МУМІЯ:
ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ» (16+)
23.35 Х/ф «СПАУН» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06.00 «Вар’яти» (12+)
08.10, 10.00 Kids’ Time
08.15 М/ф «Мадагаскар»
10.05 «Орел і решка. Чудеса
світу»

1+1
05.15 «Світське життя. 2021»
06.05 «Життя відомих людей»
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
«Сніданок з 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
09.25, 10.20 «Життя відомих
людей 2021»
11.20, 12.20, 14.15 «Одруження
наосліп»
15.50 «Світ навиворіт»
17.10, 18.30 «Вражаючі історії
ТСН»
20.15 «Чистоnews 2021»
20.20 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»
22.20 «#Гуднайт_клаб 2021»
23.00 Х/ф «АВАТАР»

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 «МАЧО
НА КОЛЕСАХ» 14:35, 15:30,
01:00 «Речдок» 16:30 «Речдок.
Особливий випадок» 18:00

Ток-шоу «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці» 21:00 Х/ф
«ПОСТРІЛ У БЕЗОДНЮ» 02:40
«Чекай на мене. Україна» 03:45
«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
10.55 Т/с «Три кольори кохання»
(12+)
14.50, 15.30 Т/с «Принцесажабка» (12+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера

СТБ
05.55 Х/ф «ПОСМІШКА, ЯК
У ТЕБЕ»
08.00, 19.00, 22.45 «Холостяк»
(12+)
11.55 «Як вийти заміж» (16+)
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа»
(12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВікнаНовини»
23.40 «Детектор брехні» (16+)

07.35 «Орел і решка»
08.30 Т/с «Надприродне» (16+)
12.00 «Аферисти в сітях» (16+)
16.00 «Де логіка?» (12+)
17.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ» (16+)
21.00 Х/ф «5-ТА ХВИЛЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ПАСТКА ЧАСУ»
(16+)

21.05 Х/ф «ЧОРНА ВОДА»
(16+)
23.00 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Баварія - Інтер. 1/8 фіналу
(2010/11). Ліга Чемпіонів УЄФА
08.10 Архентінос - Атлетіко
Насьйональ. Кубок Лібертадорес
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
МЕГА
NEWS 10.20 Дніпро - Пасуш
Феррейра (2013 /14). Ліга Європи
06:00, 05:35 Містична Україна
07:00 Бандитська Одеса 08:50 УЄФА 12.05 Дженоа - Аталанта.
Чемпіонат Італії 13.50 Ман Сіті Правда життя 10:35, 01:25
Речовий доказ 11:45 Прихована Барселона. 1/8 фіналу (2013/14).
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
реальність 12:35 Гордість
Чемпіонат Італії. Передмова до
України 13:30 Вижити в дикій
туру. Прем’єра 16.30 Арсенал
природі 14:25 Бойові машини
- Атлетіко. 1/2 фіналу (2017/18).
15:15, 19:50 Битва цивілізацій
Ліга Європи УЄФА 18.20 Мілан
16:10, 20:50 Крізь простір і час
- Кальярі. Чемпіонат Італії 20.10
з Мораном Фріменом 17:05,
Шахтар - Валенсія (2006 /07).
21:45 Друге життя звичайних
речей 18:00 Гарячі точки 18:55 Ліга Чемпіонів УЄФА 22.00
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 г.
Горизонт 22:30 Дика Мексика
Прем’єра 22.50 Чемпіонат
23:30 Вирішальні битви II
Італії. Передмова до туру 23.20
світової 00:30 Бойовий відлік
02:35 Страх у твоєму домі 03:20 Вільярреал - Ліверпуль. 1/2 фіналу
(2015 /16). Ліга Європи УЄФА
Таємниці дефіциту

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.25 «Ух ти show»
09.15 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
10.15, 12.50, 22.00 «Орел і
06.30 Ранок у великому місті
Решка. Навколо світу»
08.45 Факти. Ранок
09.15, 19.20 Надзвичайні новини 11.10 Х/ф «ОДРУЖИСЬ ЗІ
МНОЮ, ЧУВАК» (16+)
10.10, 20.05 Дизель-шоу (12+)
17.30 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
11.40, 13.15 Скетч-шоу «На
ПЕРЕПОЛОХ»
трьох» (16+)
19.20 Х/ф «ХАТІКО:
12.45, 15.45 Факти. День
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
14.00, 16.15 Х/ф
21.00 «Орел і Решка. Рай та
«МИРОТВОРЕЦЬ»
пекло»
(16+)
16.55 Х/ф «МІЦНИЙ
2+2
ГОРІШОК-5:
06.00 Х/ф «КОМАНДО» (16+)
ГАРНИЙ ДЕНЬ, ЩОБ
07.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН:
ПОМЕРТИ» (16+)
ТЕОРІЯ ХАОСУ» (16+)
18.45 Факти. Вечір
09.40 Х/ф «ВТЕЧА З ЛОС23.00 Скетч-шоу «На трьох-10»
АНЖЕЛЕСА» (16+)
(16+)
11.20 «Загублений світ»
НОВИЙ КАНАЛ 18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
06.00, 07.30 Kids’ Time
18.50 «Джедаі»
06.05 М/ф «Три Паньки
19.25 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ
хазяйнують»
ВОГНЮ» (16+)
06.20 «М/с Том і Джеррі - Шоу»

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 09.15,
11.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька 09.45, 10.45, 19.45,
23.00, 00.00 Країна У 12.15,
16.15 4 весілля 13.15, 01.45
Панянка-селянка 15.15 Зірки,
чутки та галлівуд 21.15 М/ф
«Тролі» 01.00 Казки У 02.45
Теорія зради 03.30 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.45 «Top Shop» 06.20,
03.45 «Правда життя» 07.55,
02.55 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
02.25 «Свідок» 09.00 Х/ф
«Небезпечні друзі» 10.55,
13.00, 19.30 Т/с «Коломбо» (16+)
14.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦІ»
17.00 Х/ф «МІЙ БОЙОВИЙ
РОЗРАХУНОК» 21.30 «Мир
чи війна» 23.30 Х/ф «ДОПІНГ
ДЛЯ ЯНГОЛІВ» 01.10 «Легенди
бандитської Одеси» 02.05, 03.25
«Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 23 ТРАВНЯ

СУБОТА, 22 ТРАВНЯ

05.05, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.00, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00 «Світ навиворіт»
14.05, 15.00, 16.00, 17.05 Т/с
«Свати»
18.20 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:40 Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35, 02:10, 05:10
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 Невидима правда 11:30
Телепродаж 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:35,
00:10, 02:45, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30 Т/с
«Гордість» 17:25, 00:25 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 20:00 MonoKate
21:55, 00:20, 02:55, 05:55 Спорт.
Аспект 22:00 Д/ц «Підводний
всесвіт» 23:00, 01:20 Схеми.
Корупція в деталях 00:55, 01:45
#ВУКРАЇНІ 03:00 Суспільнополітичне ток-шоу «Зворотний
відлік»

фіналу (2016 /17). Ліга Чемпіонів
УЄФА 07.45, 15.10, 21.15
Чемпіонат Італії. Передмова
до туру 08.15 Ювентус - Інтер.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20
«AUTO ГОЛ!». Прем’єра 10.50
Шальке - Шахтар. 1/16 фіналу
(2015 /16). Ліга Європи УЄФА
12.40 Журнал. УЄФА ЄВРО
2020 13.10 Топ-матч 13.20
Челсі - МЮ. 1/4 фіналу (2010
/11). Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
Тоттенгем - Ліон. 1/16 фіналу
(2012 /13). Ліга Європи УЄФА
17.45 Лаціо - Торіно. Чемпіонат
Італії 19.30 МЮ - Динамо (К)
(2000 /01). Ліга Чемпіонів УЄФА
21.40 LIVE. Матч. Чемпіонат Італії
23.40 Матч. Чемпіонат Італії.
Прем’єра

ТЕТ

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.30 «Ух ти show»
09.20 «Орел і Решка. Шопінг»
10.15 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ»
12.10 Х/ф «ХАТІКО:
НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ»
13.50 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

06.00 ТЕТ Мультиранок 10.15
Х/ф «Найкращий друг» 12.15
М/ф «Курча Ціпа» 13.45 М/ф
«Секрет Робінсонів» 15.30
М/ф «Вартові легенд» 17.15
М/ф «Синдбад: Легенда семи
морів» 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 00.00 Сімейка У 00.30
Панянка-селянка 02.35 Теорія
зради 03.20 Віталька 05.50
Корисні підказки

2+2

НТН

06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.25 «Загублений світ»
13.10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
15.50 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ»
17.20 Х/ф «ГАРЯЧІ ГОЛОВИ-2»
19.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛЬЇ» (16+)
20.50 Х/ф «ГРОМОБІЙ» (16+)
22.40 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+)

05.45 Х/ф «НІЧНА ПРИГОДА»
07.25 Х/ф «ВАНТАЖ БЕЗ
МАРКУВАННЯ» 09.10 Х/Ф
«ПРОТИСТОЯННЯ» 12.45,
02.10 «Випадковий свідок»
13.55 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 18.05 «Переломні
80-ті» 19.00, 01.40 «Свідок»
19.30 Х/ф «ВУСАТИЙ НЯНЬ»
21.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
ІНОПЛАНЕТЯНИ» 22.50 Х/ф
«БРЕХНЯ ТА ІЛЮЗІЇ» (16+)
00.35 «Таємниці кримінального
світу» 03.40 «Речовий доказ»
04.45 «Top Shop»

К-1

ФУТБОЛ-1
06.00 Реал - Атлетіко. 1/2

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00, 00:05, 01:30 Новини
07:10 Мультфільм 08:20, 22:00
Д/ц «Боротьба за виживання»
09:00 Божественна літургія
Православної церкви України
11:00 Недільна літургія
Української Греко-Католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-Католицької
церкви в Україні 13:30
Спецпроєкт «Перехопити подих»
14:30 Телепродаж 15:05 Країна
пісень 16:10 Концерт. Наталія
Валевська 16:50 Пісенний
конкурс Євробачення 2021 г.
Фінал 21:25 Дорога до Токіо
23:00 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 23:25
Д/ц «Світ дикої природи» 00:30
Д/ф «Заміновані вірністю» 02:00
ПРОФІЛАКТИКА

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 «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ» (16+)
23.15 Х/ф «ДІАМАНТОВА
РУКА»

ІНТЕР
05:55 Х/ф «ДРУГИЙ
ТРАГІЧНИЙ ФАНТОЦЦІ»
08:00 «уДачний проект» 09:00
«Готуємо разом» 10:00, 11:00,
11:55, 12:50 «Інше життя» 13:45
«Речдок. Випереджаючи час»
18:00 Х/ф «ДИВОВИЖНА
МІСІС МЕЙ» 20:00 «Подробиці
тижня» 22:00 Х/ф «ПРИНЦЕСА
НА БОБАХ» 00:10 Х/ф
«ХРОНІКИ ЗРАДИ» 02:10
«Речдок»

УКРАЇНА
06.40 Т/с «Врятувати Віру»
15.10 Т/с «Доньки» (12+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
20.50 Футбол. Контрольна гра
Україна - Бахрейн
23.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ:
РОЗКРАДАЧКА
ГРОБНИЦЬ» (16+)

СТБ
05.15 «Невідома версія. Вірні
друзі» (12+)
05.45 «Невідома версія. Дівчата»
(12+)
06.25 Х/ф «НЕ МОЖУ СКАЗАТИ
«ПРОЩАВАЙ»
08.20 Х/ф «БАЛАМУТ»
10.00 «МастерШеф
Професіонали» (12+)
12.55 «Хата на тата» (12+)
14.55 «СуперМама» (12+)
19.00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
20.00 «Один за всіх» (16+)
23.15 «Таємниці ДНК» (16+)

ICTV
05.40 Скарб нації
05.50 Еврика!
05.55 Факти
06.20 Не дай себе обдурити
08.15 Більше ніж правда
09.05 Антизомбі
10.00 Секретний фронт
10.55 Громадянська оборона
11.50, 13.00 Х/ф «МУМІЯ»
(16+)
12.45 Факти. День
14.25 Х/ф «МУМІЯ
ПОВЕРТАЄТЬСЯ» (16+)
16.45 Х/ф «МУМІЯ: ГРОБНИЦЯ
ІМПЕРАТОРА
ДРАКОНІВ» (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «ЦАР СКОРПІОНІВ»
22.15 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-2:
СХОДЖЕННЯ ВОЇНА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06.00 «Вар’яти» (12+)
07.20 «Таємний агент»
08.40, 10.40 Kids’ Time
08.45 М/ф «Велика втеча»
10.45 Х/ф «ХРОНІКИ
СПАЙДЕРВІКА»
12.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПІСЛЯ
НАШОЇ ЕРИ» (16+)
14.30 Х/ф «СУДДЯ ДРЕДД»
16.20 Х/ф «КАПІТАН МАРВЕЛ»
(12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА-МУРАХА
ТА ОСА» (12+)
23.10 Х/ф «ПАРАЗИТ» (18+)

06.00 Ман Сіті - Наполі (2017/18).
Ліга Чемпіонів УЄФА 07.45,
15.10, 19.30 Журнал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 08.15, 17.45 Матч.
Чемпіонат Італії 10.00, 15.40,
21.45 Футбол NEWS 10.20
Журнал Ліги Чемпіонів. Прем’єра
10.50 Металіст - Баєр (2012 /13).
Ліга Європи УЄФА 12.40 «AUTO
ГОЛ!» 13.10 Топ-матч 13.20
Баварія - Барселона. 1/4 фіналу
(2008 /09). Ліга Чемпіонів УЄФА
16.00 МЮ - Ліверпуль. 1/8 фіналу
(2015 /16). Ліга Європи УЄФА
20.00, 22.55 «Великий футбол»
20.50 LIVE. Україна - Бахрейн.
Контрольна гра

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:40,
01:40 Містична Україна 09:30
Правда життя 10:40 Речовий
доказ 11:50, 23:45 Битва
цивілізацій 12:45 Місця сили
14:30 Бойові кораблі 15:25
Земля: наш час 18:10, 00:45
Вижити в дикій природі 19:10
Дика Мексика 21:00 Небезпечна
планета 02:25 Наші

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.25 М/ф «Морська бригада»
12.00 М/ф «Сельма в місті
привидів»
13.35 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.45 «Загублений світ»
13.30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+)
18.00 Х/ф «АТАКА КОБРИ»
(16+)
20.05 Х/ф «G.I. JOE: АТАКА
КОБРИ-2» (16+)
22.05 Х/ф «РАБОТОРГІВЛЯ»
(16+)

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
М/ф «Курча Ціпа» 10.45 М/ф
«Ігор» 12.15 М/ф «Реальна білка»
13.45 М/ф «Тролі» 15.30 М/ф
«Панда Кунг- Фу 2» 17.15 М/ф
«Король - Лев» 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Одного разу під
Полтавою 19.30, 21.30 Танька
і Володька 20.30, 22.30, 00.00,
00.30 Країна У 23.00 Сімейка У
23.30 Казки У 01.00 Панянкаселянка 02.15 Щоденники
Темного (16+) 03.50 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
06.45 «Слово Предстоятеля»
06.55 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 08.35
Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ТА
ІНОПЛАНЕТЯНИ» 14.30 Х/ф
«ВУСАТИЙ НЯНЬ» 15.55 Х/ф
«НАРЕЧЕНИЙ З ТОГО СВІТУ»
16.55 Х/ф «ПРИНЦЕСА
НА БОБАХ» 19.00 Х/ф
«ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+) 22.00
Х/ф «ПРАВО НА ВБИВСТВО»
(16+) 23.55 Х/ф «ВУЛИЦІ
КРОВІ» (18+) 01.45 «Речовий
доказ»

n Комора вітамінів

РОСЛИНА
З ПОЖИВНИМИ
СТЕБЛАМИ

А

n Сам собі садівник

Яблука кольору вишні
Фото Юлії ПАШКОВОЇ.

У володимирчанки
Катерини Кравчук на
присадибній ділянці є
не лише кущі гранату,
азіміна, хурма
та більше
20 видів молодила,
але й яблуня
з незвичайними
плодами
Юлія ПАШКОВА

її садку ростуть яблуні та груші, черешні
та абрикоси. Більшість дерев — колоновидні, крони без розгалужень
формуються самі, обрізки
такі деревця не потребують. На жаль, розповідає
жінка, яблуні, придбані на
місцевому ринку із різними
етикетками, виявились одного
сорту, а ті, що виписала із розсадників, дійсно відповідають різним
сортам. Серед
них найнезвичнішими є яблука
сортів Сирена
та Байя Маріса,
у яких червоний
сік, що дуже нагадує вишневий.
А найкраще плодоносять все ж груші.
Цікавим є те, що на
цьому обійсті не можна
судити про пору року за
дозріванням урожаю. Бо,
скажімо, абрикоси французької селекції Пріція настільки ранні, що можуть
достигнути на початку
червня, а черешні Стаккато
зачервоніють аж у серпні.
Фактично на місяць раніше від звичайного можна
споживати крупноплодову
швейцарську малину Зюгана, так само, як і Ранкову
росу — ремонтантний сорт
малини польської селекції,
що вирізняється жовто–помаранчевими плодами.
Ростуть у володимирчанки і ягоди жимолості та
годжі. Є і ожина без колючок, з великими плодами та
високою врожайністю. Пагони раннього сорту «Небеса можуть почекати», який
вважають найсмачнішим
у світі, сягають в довжину
5 метрів, а Джамбо росте

У

Такими яблуками,
як у Катерини Кравчук,
не кожна господиня
може похвалитися.

невисокими кущами. Зовсім новий для нашої країни
американський «Sweetie
Pie» теж уже є в колекції господині.
— Точно за графіком — в

« Найнезвичнішими
є яблука сортів
Сирена та Байя
Маріса, у яких
червоний сік, що
дуже нагадує
вишневий.

»

середині липня — дозріває
лохина. Ця чудова рослина,
яка стала дуже поширеною
останнім часом на Поліссі,
доволі невибаглива у догляді, — розповідає садівниця. — Любить воду, лісову землю та торф, інколи
почервонінням листочків
демонструє потребу у під-

кисленні ґрунту, а ще завдяки неглибокому корінню
не має протипоказань до
пересаджування у будь–
який час. Навіть у літню
пору люди беруть саджанці
лохини для своїх грядок.
У Катерини Кравчук є 5
сортів лохини синьої, а шостий — з рожевими ягідками, серед них такі ходові, як
Патріот, Дюк, пізній — Елізабет.
Поміж квітами — кущики
гранату. Пані Катерина зауважує, що в наших умовах
цілком можливо виростити
й гранатовий плід, але за
умови, що рослина ростиме кущем, який об’єднує
багато пагонів, а на зиму
вона буде утеплена, адже
витримує не більше 15 градусів морозу. Втім, якщо
гранати й не достигнуть, то
хоча б потішать господарів
пишними півонієвидними
квітами.
Екзотична азіміна теж

Ревінь (на фото) не надто часто
зустрінеш на обійсті, хоча він
містить чимало корисних речовин
дозріває навесні, коли ще немає інших ягід чи фруктів. Тож
стає цінним джерелом вітамінів та мікроелементів. Ревінь містить
аскорбінову, яблучну, оцтову і бурштинову кислоти, пектини, калій, фосфор тощо. За вмістом вітамінів перевершує огірки, помідори чи салат.
Ця культура не потребує якогось
особливого догляду, але любить сонце і добре зволожений ґрунт. За сезон навколо куща варто кілька разів
спушити землю і раз підживити органікою.
Розмножувати ревінь можна і насінням, але значно легше кореневищем. У цю пору розділіть кущ на кілька і розсадіть. Вже наступного року
матимете повноцінні стебла.
Квітконос, який рослина викидає
влітку, краще зрізати, тоді кущ більше
розростатиметься
ся.
ся
розростатиметься.

знайшла місце на присадибній ділянці Катерини
Кравчук. Вона тропічна,
але морозостійка, родом із
Америки, добре витримує
і мінус 30. Інколи за смак
плодів її називають «банановим деревом». Жінка
розповідає, що у дозрілому
плоді знаходиться смачна
масляниста маса. Рослина
ця перспективна для наших широт, але недешева
— п’ятирічний саджанець
коштуватиме не менше пів
тисячі гривень. Часто цю
розсаду до нас привозять
аж із Італії. Не менш оригінально виглядають інжир
та хурма, які перебувають
на дорощуванні у теплиці, ківі, що росте у вигляді
справжньої тропічної ліани довжиною 6–8 метрів,
дуже любить тепло і сонце
та потребує штучного запилення.
Ще рік–два тому господиня більшість площ відводила під полуницю, якої у
неї було сортів зо 50. Але
тепер лишила тільки кілька,
що найкраще себе зарекомендували.
А звільнені від ягідника
ділянки засіяла та засадила квітковими рослинами.
Тепер там проростають гіацинти, тюльпани, нарциси,
мускарі, плетучі багаторічні
квіти для альпійських гірок,
більше 20 видів молодила,
салатові, рожеві та бордові
гейхери, насичені седуми,
кучеряві пишні ромашки,
дельфініум, лимонник, медунка цукрова та черемша.
На дорощуванні перебувають рододендрони, квітне
багато різних троянд та
лілій. На грядках також є і
лікарські рослини: тибетський та китайський лофант, який має заспокійливі властивості, меліса,
п’ять видів м’яти, шалфей,
ехінацея малинового та
помаранчевого кольорів,
звіробій. Пахучий фенхель
господиня на прохання когось зі знайомих залишила
рости до дозрівання насіння, відвари з якого корисні
для шлунково-кишкового тракту. А ще їй нарешті
вдалось виростити із насіння, що має дуже слабку
схожість, саджанці стевії,
2–3 листочки якої, додані
до чаю чи якихось страв,
замінюють кілька ложок
цукру. n

Фото із сайту uyut.in.ua.

n Варто знати

КИСЛИЙ ҐРУНТ
НЕ ДЛЯ ОВОЧІВ
Зробити його нейтральним
можна вапнуванням та
внесенням органіки
емлю з підвищеною кислотністю
люблять люпин, жито, льон, овес.
Непогано почувається на ній і картопля. А от цибуля, буряки, кавуни геть
не хочуть рости. Та й інші овочі і зернові
культури надають перевагу нейтральному середовищу. Хоча для Волині, а
особливо Волинського Полісся, характерні саме кислі ґрунти.
Визначити кислотність можна і без
лабораторії. Візьміть 30—50 г землі,
додайте стільки чи трохи більше води,
розбовтайте і дайте відстоятися. Тоді
намочіть лакмусовий папірець і порівняйте зі шкалою, яка до нього додається. Чим він червоніший, тим кисліше
середовище. Якщо на ділянці ростуть
такі рослини, як хвощ польовий, щавель кінський, мокрець, мати-й-мачуха, то це теж свідчить про кислотність.
Відновити нейтральність землі
можна, внісши вапно або інші засоби,
що містять кальцій. Допоможе і гній
ВРХ, якщо ним щороку удобрювати
город. Лише пам’ятайте, що вносити
вапно на власний розсуд не варто, щоб
не передати куті меду. Особливо це
стосується піщаних ґрунтів: для таких
необхідні точні дози. Тож краще порадитися із фахівцями. n

З

n Факт

n

Спробуйте і ви

ЗАХИСТІТЬ ПОЛУНИЦІ ГІЛКАМИ ТА ЛИСТЯМ
Така підстилка допоможе уникнути забруднення плодів
д
асто під вагою ягід квітконоси
нагинаються аж до землі. Відтак плоди забруднюються та
гниють. Тому міжряддя застилають
мульчею, у якості якої найчастіше використовують солому. Але якщо її немає, можна взяти й інший матеріал.
Зокрема, придасться сухе листя чи трава. Підійдуть і дрібні гілки

Ч

з листям. Вони добрі для
мульчування тим,
м,
що створюють
пружне покриття.
Найкраще скористатися гіллям
м
липи чи граба. Воно
но
плоске, тож його легко
егко
вкладати у міжряддя.
дя.

Застеляти ґрунт треба тоді, коли
з’явиться перший цвіт полуниць. Попередньо
варто
рослир д
р підживити
д
ни органікою тта розпушити
землю.
Під час збир
рання врожаю
висохлі гілки
в
подрібнюються і пізніше
перетворюються на органічють
добриво. n
не д
Фото із сайту agroday.com.ua.

На Гнідавському цукровому
заводі вироблятимуть цукор із
Фото із сайту shotam.info.
цукрової
тростини.
Першу партію сировини вже
завезли, а
переробку
розпочали
12 травня.

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 72438494.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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n Нехай смакує!

Готуємо апетитні чебуреки
Ця універсальна страва, по суті, може замінити собою повноцінний обід. Ситні, ароматні, соковиті,
ці смажені пиріжки, що прийшли до нас із Криму, зазвичай до вподоби абсолютно всім. Спершу
чебуреки готували тільки із прісного тіста з баранячим фаршем та гострими приправами, згодом почали
використовувати сирну начинку. Нині ж рецептів цієї страви — на всі смаки та випадки життя: з картоплею
і зеленню, з грибами, з капустою
Фото із сайту gastronom.com.

ТРАДИЦІЙНІ «КРИМСЬКІ»

Інгредієнти: 0,5 кг борошна, 250 мл води (+100 мл
до фаршу), 30 мл олії, 1/3 ч. л.
солі, 400 г фаршу, пучок зелені, сіль та спеції — за смаком,
олія для смаження.
Приготування. Просіяти
борошно, влити в нього олію,
у воді розчинити сіль. Тісто,
вимішувати близько 10 хвилин
і залишити, щоб постояло протягом 30 хвилин. До фаршу
додати свіжу зелень, спеції,
посолити й добре вимішати.
Тісто розділити на рівні шматки, кожен із них розкачати
на тонкі палянички, змастити
начинкою, загорнути і щільно защипати краї. Смажити
на олії.
З КАРТОПЛЕЮ
І ЧЕРЕМШЕЮ

Інгредієнти: для тіста —
борошно, вода (гаряча), олія,
сіль, цукор; для начинки —
картопля (варена), зелена
цибуля, черемша (або інша
зелень + 2 зубочки часнику),
сіль, перець.
Приготування. Борошно заварити окропом з олією, сіллю і цукром. Ретельно
вимісити ложкою, остудити

олії, всипте дрібку солі, ретельно перемішайте і замісіть м’яке
еластичне тісто. Накрийте його
харчовою плівкою і залиште. Цибулю дрібно наріжте й обсмажте
на олії до прозорості. Додайте
подрібнений часник та покраяні невеликими шматочками
печериці, чилі, соєвий соус,
посоліть, поперчіть і тушкуйте
до готовності. До картопляного
пюре додайте приготовані гриби, посічену зелень петрушки
і ретельно перемішайте. Тісто

розділіть на невеликі шматки,
кожен розкачайте, покладіть
начинку, згорніть удвоє, трохи придавлюючи, щоб вийшло
повітря, защипніть і обсмажте
в олії до рум’яної скоринки.
НА МІНЕРАЛЦІ
З НАЧИНКОЮ
ІЗ ТВЕРДОГО СИРУ

Інгредієнти: 0,5 кг борошна, 1 яйце, 250 мл мінеральної
води, 1 ч. л. солі, 2 ч. л. цукру,
300 г твердого сиру, олія для
смаження.
Приготування. Замішуємо тісто і залишаємо його на
20–30 хвилин. Тим часом натираємо сир на велику тертку. Тісто
ділимо на невеликі рівні шматочки. Тонко розкачуємо палянички,
кладемо сир, складаємо навпіл
і защипуюємо краї, притискаємо
виделкою. Обсмажуємо в розігрітій олії. Оскільки начинка готова, то смажать такі чебуреки
хвилину-дві, не більше.

ЧЕБУРЕЧНІ СЕКРЕТИ

і поставити на 6–10 годин
у холодильник. Для начинки
посмажити зелену цибулю,
наприкінці готування додати черемшу і відразу змішати
з картопляним пюре. Тісто
тонко розкачати, прикласти
тарілку як трафарет і вирізати
круг. На половину палянички
викласти начинку, щільно защипати краї (можна попритискати виделкою) і смажити
на олії з двох боків до золотистої скоринки.

ПІСНІ

Інгредієнти: 2 скл. борошна, 1 скл. дуже гарячої води,
2 ст. л. оливкової олії, 0,5 кг картоплі, 200 г печериць, 2 зубочки
часнику, 1 ст. л. соєвого соусу,
сіль, перець — за смаком, невеликий пучок петрушки, 1 стручок
свіжого перцю чилі.
Приготування. Зваріть картопляне пюре. Поки воно схолоне, у глибоку миску просійте борошно, влийте склянку гарячої
води, 2 столові ложки оливкової

l М’ясо для начинки краще перекрутити самостійно, купований
фарш рідко буває хорошої якості. Бажано використовувати жирне м’ясо або додати сало.
l Цибулі не шкодуйте, вона надасть начинці соковитості. Якщо ж
фарш все одно сухуватий, влийте кип’яченої води.
l Щоб чебуреки менше горіли при смаженні, з них потрібно обтрусити борошно, перш ніж класти на сковороду. Можна для обробки тіста
використовувати не муку, а олію, змащуючи нею стіл та руки.
l Смажать чебуреки на середньому вогні. Якщо класти їх у нерозігріту олію, то тісто її вбиратиме, якщо в киплячу — горітиме, а начинка
залишиться сирою. Тому важливо знайти золоту середину.
l Тісто на чебуреки треба розкачувати дуже тонко. Особливо важливий цей момент при роботі з дріжджовим тістом, адже при смаженні
воно стане ще пишнішим.
l Готові чебуреки спочатку викладіть на паперовий рушник, щоб
забрати надлишки жиру.

Р Е К Л А М А

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Шкода, що всі, хто знає, як управляти державою, вже працюють таксистами або перукарями.
:)):)):))
У тролейбусі літня жінка хоче поступитися місцем дуже худому хлопцеві:
— Сідай, бідненький, ти чого худий
такий? Хворієш?
— Ні, дякую. Студент я.
— Ну давай хоч плащ твій потримаю!
— Це не плащ, це мій товариш Коля!
:)):)):))
Кінець юності — коли у тебе в транспорті просять показати студентський
квиток. Початок старості — коли у
тебе перестають запитувати про пенсійне посвідчення.
:)):)):))
Чоловік, який побував у майстерні
художника, звернувся до нього з проханням:
— Не можете ви мені щось запропонувати недороге і в олії?
— Банку сардин.
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Ця лялька Барбі
врятувала дві
сотні поранених
українських солдатів

«Будем так жінок
катати – нам Європу
не видати!»

У рамках проєкту
оєкту «Barbie:
Пані України»
и» майстри
відтворили образи
найбільш знаних
аних жінок.
У колекції представили
редставили
36 відомих осіб, серед
яких княжні Либідь і Анна
Ярославна, княгині Ольга
та Євпраксія,
письменниці
я, письменниц
ці
Леся Українка
ка і Марко
орки Марія
Вовчок, акторки
ка й Анна
Заньковецька
ниці Соня
Стен, художниці
терина Білокур
р,
Делоне і Катерина
Білокур,
слана та Квітка
а
співачки Руслана
д сучасних
Цісик. Серед
постатей — волонтерка
ий депутат від
д
АТО, народний
кої Солідарності»
Солідарнос
сті»
«Європейської
ч, котра здобу
ула
Яна Зінкевич,
здобула
перемогу в голосуванні
за найкращуу роботу

Фото із сайту pixabay.com.

n Стоп-кадр

Фото Миколи РИМАРЯ.

n Знай наших!

Яна Зінкевич переконалася: мрії втілюються!

Д

службу отримала нагрудний
« Зазнаксвою
«За військову доблесть»,
нагороджена державним орденом
«За заслуги» ІІІ ступеня. А читачі й
передплатники газети «Волинь-нова»
у травні 2015 року присвоїли їй почесне
звання — «Герой нашого часу».

»

відомими. Майстрині використовували різноманітні
моделі ляльок, але після перевтілення вони настільки
змінилися, що набули рис своїх прототипів.
Одна з них — волонтер, керівник служби «Госпітальєри», народний депутат Яна Зінкевич із Рівного.
За період активної фази АТО дівчина врятувала із передової дві сотні поранених українських солдатів.
За свою службу отримала нагрудний знак «За військову доблесть», нагороджена державним орденом «За
заслуги» ІІІ ступеня. А читачі й передплатники газети
«Волинь-нова» у травні 2015 року присвоїли їй почесне звання — «Герой нашого часу».
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Зранку вивіз
на базар
і продав дві свинки.
По дорозі назад
взяв
дві сусідських жінки.
Хоч доводиться
сидіти,
як тваринам в клітці,
але краще їхати –
ніж добираться
пішки!
(Наталія НЕЛІНА,
смт Вендичани Могилів-Подільського
району Вінницької
області).

І місце
(125 гривень призових):
Ось що хочу вам
сказати:
«Будем так жінок
катати —
Нам Європу
не видати!»
(Микола КЛИМУК,
м. Луцьк).

ІІ місце
(75 гривень призових):
Гризе теща, гризе
жінка,

ІС ТОРІЇ ДЛЯ ДУШІ

ніхто
ТАК
не КОХАВ

№5 Ціна договірна

volyn.com.uaa

Більше про
конкурс — у травневому випуску нашого
місячника «Так ніхто
не кохав», який вже є
у продажу — запитуйте
в листонош, або в точках продажу газет.

Фото із сайту ukr.media.

о творчого процесу були залучені
майстри з усієї
За основу б
бралися сучасі ї країни.
ї
З
ні ляльки Барбі, яким змінювали зачіски, макіяж та одяг. Проєкт зініціювали в одеському магазині
іграшок «Антошка» з нагоди 8 Березня. Там і відкрили
виставку «Barbie: Пані України». У святковій експозиції показані різні епохи, стилі. Тут є жінки з минулих
століть, нинішні знаменитості, а також українки за походженням, які жили за кордоном і стали всесвітньо

Аж розклалася
печінка.
На базар їх повезу —
Там продам
й куплю… козу.
Молочко я буду
пити,
Щоб печінку
відновити!
(Володимир САЦ,
с. Журавичі
Луцького району).

ІІІ місце
(50 гривень призових):

Потужна
молитва
за ваш шлюб

Фото із сайту charivne.info.

с. 10

«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

Фото із сайту news.obozrevatel.com.

Мирослава КОЗЮПА
ЮПА

ПІДСУМКИ «СТОП-КАДРУ» № 4 (2021):

Фото із сайту pixabay.com.

наша земУ проєкті «Barbie: Пані України»
Ук
лячка, яка після трагічної ДТП
ДТ і перенесених
інвалідному візку,
операцій пересувається в ін
версію ляльки (на
представляє інклюзивну ве
Ветеран-доброволець АТО у військофото). Ветеран-доброволе
вій формі і з нагородами на грудях тримає
жовто-блакитний прапор.
в руках жовто-блакитни
українку, жінку-воїна
Сучасну украї
Зінкевич створила
в образі Яни Зі
дизайнерка моди Анастаодеська дизайне
Недолуженко. Ця робота пересія Недолуженко
відкритому онлайн-голомогла у відкрито
суванні, організо
організованому творцями
умовами конкурсу,
проєкту. За ум
5000 гримайстриня одержала
одер
вень призових. Олені
Поповій, яка
О
перевтілила Барбі
Барб в Лесю Українку
дістанеться 3 тисяі здобула ІІ місце, д
чі, а Альона Ніколенко,
Ніколенко яка посіла третє
місце,
отримала 1 000 гривень — за княгиню Євпракі
сію (онуку князя Володимира Мономаха).
Яна Зінкевич зізналася: отримавши запрошення
стати моделлю для легендарної ляльки Barbie, відчула, що збулася її дитяча мрія.
— Відчуття фантастичні! Колись, маленькою,
я мріяла про нову Барбі, а тепер стала нею. Просто
неймовірно бути поруч у рейтингу з княгинею Ольгою,
Лесею Українкою та іншими постаттями! Це не тільки неймовірна краса, а й можливість для діток через
цікаву гру вивчати історії найвідоміших жінок нашої
держави. Хлопчики та дівчатка повинні змалечку розуміти, що справжні цінності — це перш за все рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію
та можливість обирати будь-яку професію, що відповідає твоєму справжньому покликанню. Малеча має
рости з переконанням, що мрії досяжні. Головне —
проявити наполегливість і працювати на повну силу,
долаючи різноманітні стереотипи та ламаючи всілякі
упередження, — зазначила Яна Зінкевич. За словами
парламентарки, майстриня Анастасія Недолуженко
перевершила всі очікування: «Ще й вручила «моїй»
ляльці жовто-блакитний прапор! Все як у житті».
До слова, фігури тішать красою не тільки відвідувачів одеського магазину, а поїхали в просвітницький
тур країною. Поряд із кожною моделлю є табличка,
на якій можна ознайомитися з детальною інформацією про особистість.
— Хотілося цією виставкою показати, що жінки
в нашій країні — це потужна сила. Вони можуть усе,
і ми не повинні забувати про них, — переконана організаторка експозиції Олена Філіппова. n

с. 3—5

А

ДПТНЗ «СОКАЛЬСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ»
ОГОЛОШУЄ НАБІР ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

на базі 9–11 класів на 2021–2022 н. р.
за такими професіями:

P

P
P
P

кухар;
кондитер;
бармен;
манікюр;
візажист;
перукар;
штукатур;
лицювальник-плиточник;
газозварник;
швачка,
кравець;

P
P
P

з ремонту колісних транспортних засобів;
Pслюсар
Pоператор з обробки інформації та програмного забезпечення.
ПРОПОНУЄМО: Pякісну освіту Pпрофесійну підготовку
ЗАБЕЗПЕЧУЄМО: навчання у сучасних навчальних кабінетах, виробничу діяльність —
у модернізованих майстернях;

безкоштовно

проживання приїжджим у гуртожитку.

Учні ліцею отримують стипендію!
Адреса ліцею: 80000, м. Сокаль, вул. І. Підкови, 1.
За інформацією звертайтеся за тел./факс 03 (257) 73043, моб. Тел. 096 46 48 983.

Тур №5 (2021):
А сьогодні ми пропонуємо помізкувати над
підписами до цієї доволі колоритної весільної
світлини.
Кожен учасник може запропонувати до
21 травня будь-яку кількість варіантів
і надіслати їх нам на адресу: 43025, просп.
Волі, 13, м. Луцьк, «Так ніхто не кохав», або на
електронну – takvolyn@gmail.com.
Увага! Не забудьте вказати свої дані, щоб
отримати 250 гривень призових, якщо станете
абсолютним переможцем конкурсу. Хай
щастить!

