Загиблий у ДТП 29-річний
чоловік врятував чотири життя
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n Ніхто, крім тебе

Фото із сайту suspilne.media.
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Фото із сімейного архіву Юрія ЖУКА та Кристини ЄСЕЙКІНОЇ.
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n Наші господарі

Євген ДУДКА:
«Хтось
купує яхту,
а я інвестую
в новий
млин»
Фірма «Волинь-зернопродукт», яку він очолює,
р
вже 20 р
років працює
на благо краю
р
З роками любов Кристини і Юрія розквітла синами і донечкою.

Подружжю, яке повінчалося
на Хрещатику під час Помаранчевої
революції, Бог подарував 5 дітей
Фото із сайту
у latifundist.com.

Про Кристину Єсейкіну та Юрія Жука «Волинь» розповідала 15 літ тому
му
тор
в публікації «Син Революційного майдану». Нинішні головний редактор
Олександр Згоранець і його заступник Василь Уліцький зустрічалися з
аного,
нашими героями невдовзі після народження їхнього первістка, названого,
як і батько, Юрієм. Сьогодні це багатодітне подружжя, почуття якого з
роками, після всіх випробувань, лише зміцніли

Закінчення на с. 12–13
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100% ПЕРЕМОГА НАД ПРОСТАТИТОМ!

Мене звати Микола. Колишній військовий,
нещодавно одружився. Пенсію отримую не погану, думав, поживу на старості! Та ще і з молодою
дружиною. Та де там! Спочатку — біль в паху, то
печіння, то різкий. А коли почав бігати «по-маленькому» разів по 7 за ніч — злякався. Звернувся до лікаря.
А він став лякати мене імпотенцією, аденомою, операцією.
Виписав ліків на 5 моїх пенсій. От я і віддав всі накопичення.
Вживав ті ліки 3 місяці, але тільки гірше ставало — болі посилилися, про молоду дружину і думати не міг.
Та був одного разу в Києві і пішов в міську поліклініку. Там
лікар пояснив, що якщо вчасно подбати про здоров’я, то хвилюватися нічого, а ті, хто виписує дорогі ліки, правди не скажуть, бо
на цьому наживаються. І дав мені книгу «Друге серце чоловіка».
«Почитай, — каже, — сам все зрозумієш і розберешся». Я «проковтнув» книгу за день.
Почав слідувати рекомендаціям і всього за 2 місяці:
9відчуваю себе чудово;
9до туалету не бігаю постійно;
9молода дружина задоволена;
9і все це — без хімії!
40 грн
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ПРОСТАТИТ — НЕ ВИРОК!

УВАГА! АКЦІЯ!

с. 3

n Герої не вмирають!

«Я його й досі шукаю…»
Майже сім років Людмила Проць
із села Русів Володимир-Волинського
району не може знайти й поховати
свого єдиного сина Сергія (на фото),
який не повернувся з війни на Сході

с. 6

Читайте і дивіться нас
24 години поспіль
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Фото із сайту uk.wikipedia.org.
А

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.

Рекомендую всім!

Тел. 0509770080.

До 10.06.2021 р. ціну на книжку знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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050 994 9907
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РІДНИЙ КРАЙ
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Фото із сайту dingo.com.ua.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
21 ТРАВНЯ

«...ті квіти, мов хрестики малі»
(Ганна КОНАЗЮК).

А ви бачили, як у Луцьку цвітуть японські
вишні з Рівного?

Фото Олени БОРИСОВОЇ.

Сонце (схід — 05.07, захід — 20.48, тривалість дня
— 15.41).
Місяць у Діві, Близнятах. Дні Місяця 10/11. Новий
місяць.
Іменинники: Іван, Арсен, Арсеній, Олена, Іван, Петро,
Тимофій, Віктор.
22 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 05.06, захід — 20.50, тривалість дня
— 15.44).
Місяць у Діві, Терезах. Дні Місяця 11/12.
Іменинники: Йосип, Микола, Димитрій, Василь.
23 ТРАВНЯ

В обласному центрі
Волині розквітли сакури.
Помилуватися їхнім цвітом
можна у скверику на
П’ятницькій Гірці, що поруч
із колишнім кінотеатром
«Батьківщина» неподалік
ЦНАПу

Сонце (схід — 05.04, захід — 20.51, тривалість дня
— 15.47).
Місяць у Терезах. Дні Місяця 12/13.
Іменинники: Василь, Семен, Таїсія.
24 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 05.03, захід — 20.52, тривалість дня —
15.49).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. Дні Місяця 13/14.
Іменинники: Олександр, Йосип, Кирило, Никодим.

Олена БОРИСОВА

еревця ще молоді, але вже
вкотре гарно вбралися у ніжно-рожевий цвіт. Їх придбали
за кошти меценатів і висадили у
2017 році активісти і представники
міської влади. Десяток саджанців
купили на сортонасіннєвій станції
на Рівненщині, підібравши рослини
саме для нашої географічної широти.
Цікаво, що це не ті сакури, які цвітуть на Закарпатті,
– таким не підходить волинський клімат. У Луцьку ростуть
японські вишні сорту Канзан.
Локацію для дерев обрали теж не
випадково. Річ у тім, що сакура бо-

www.volyn.com.ua

25 ТРАВНЯ
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Сонце (схід — 05.02, захід — 20.53, тривалість дня
— 15.51).
Місяць у Скорпіоні. Дні Місяця 14/15.
Іменинники: Герман, Денис, Єпіфан, Іван, Панкрат.
26 ТРАВНЯ
В обласному центрі є кілька місць, де ростуть молоденькі сакури.
Щороку на них усе більше цвіту.

їться протягів і холоду перед цвітінням, а в скверику на П’ятницькій
Гірці завжди затишно й сонячно.
Завітавши туди, можете самі переконатися, і при нагоді – сфотографуватися біля рожевих красунь.
До слова, побачити, як цвітуть

сакури у Луцьку, можна не лише
там. Квітучі алеї є ще на вулицях Теремнівській (поруч із готелем «Кедем») та на Єршова біля «Волиньобленерго». Ці місця вже облюбовані лучанами – там виходять гарні
світлини. Не вірите? Перевірте!

Сонце (схід — 5.01, захід — 20.55, тривалість дня
—15.54).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. Дні Місяця 15/16.
Іменинники: Олександр, Василь, Георгій, Єгор.
27 ТРАВНЯ

Сонце (схід — 5.00, захід — 20.56, тривалість дня
—15.56).
Місяць у Стрільці. Дні Місяця 16/17.
Іменинники: Олександр, Іван, Леонтій, Макар.

n Погода

Долі захисника і захисниці поєднала війна
Фото із сайту armyinform.com.ua.

Олександр і Юлія
родом з Волині.
Обоє служать в
одній із піхотних
частин Збройних
сил України. На
початку травня вони
стали на рушничок
щастя. Дату обрали
не випадково, адже
цього дня – їхнє
професійне свято –
День піхоти
Аліна ВІТИНСЬКА

о армії Олександр
був водієм, а Юля
здобула освіту товарознавця. Спочатку
влаштувалася у військову частину цивільним
працівником. Згодом
п і д п и с а л а к о н т р а к т.
Через три місяці планувала звільнятися з лав

Д

Незабаром у них буде медовий місяць.

ЗСУ. А Сашко – навпаки,
щойно почав військову
службу. Тож, аби не розлучатися із коханим,
жінка вирішила лишитися в піхоті.

6 травня пара офіційно зареєструвала
свої стосунки. Обвінчатися та відгуляти весілля планують після того,
як їхня бригада вийде у

пункт постійної дислокації.
Молодята зізналися, що батьки обох були
здивовані спонтанним
рішенням дітей, але
врешті благословили їх
на спільну життєву дорогу.
А командування підрозділу жартувало, що
в бойовій обстановці
єдиний подарунок, який
вони можуть зробити
для подружжя, – це декілька днів відпустки.
Молода військова
родина планує й далі
служити разом. Мріють
побудувати власний
дім. У шлюбну подорож вирушать в Карпати, але після того, як
успішно виконають поставлені завдання в зоні
ООС.

Голова громади на Волині перевів усі
документи сільради в смартфон
А в одному із сіл краю в школі запровадили електронні щоденники
і журнали
Олена БОРИСОВА

ифрові сервіси
роблять життя
комфортнішим і
економлять час. У цьому
впевнений очільник Зимнівської громади, що у
Володимир-Волинському районі, В’ячеслав Католик. Він каже, що хоче
зменшити бюрократію
та пришвидшити роботу.

Ц

Тому посадовець скористався можливостями
програми EGAP і тепер
підписує розпорядження
в декілька кліків за допомогою електронного документообігу.
Регіональна координаторка цієї програми
Оксана Киричук розповіла, що на Волині був
запит на те, аби через
цифрові інструменти по-

легшити й оптимізувати
систему управління: яким
чином видавати розпорядження, як вони будуть
виконуватися. «Громада
активна, тож ми допомогли їм впровадити документообіг у смартфоні»,
– розповіла вона.
А в сусідній Вишнівській ТГ діджиталізують
освіту – там у невеличкому селі Штунь учнівська

громада вже перейшла
на цифровізацію. Замість паперових щоденників та журналів – тепер
електронні. Учням подобається записувати домашнє завдання в смартфон, а батькам простіше
контролювати успішність
дитини. Крім оцінок, застосунок дозволяє побачити рейтинг успішності у
класі. Учителі до сервісу
пристосувалися швидко.
Задоволені і дорослі, і
діти.

Небесна канцелярія сприяє,
щоб урожай полуниці був
рясним
Спека з опадами – вже звичний тандем для
Волині. Народний синоптик Леонід Горбань дав
обіцянку, що початок літа буде теплим, хоч і з
дощами, грозами та навіть бурею. Мокра погода не полишить наш край і в кінці останнього весняного місяця. Притім, що температура
впродовж останніх днів травня буде приблизно
20 градусів.
Така погода сприятлива для росту полуниці,
яка зараз починає активно випускати вуса. Їх, до
слова, треба обрізувати, якщо ягоду вирощуєте
не для розмноження. Вже в другій половині місяця полуниця ранніх сортів починає плодоносити.
Якщо обіцянка синоптиків справдиться, то цьогоріч варто очікувати рясного врожаю
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк,
21 травня – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер західний, 7—12 метрів за секунду. Температура вночі — 4—9 градусів тепла, вдень — 13—18.
За багаторічними спостереженнями цього дня найтепліше було у 2007-му – плюс 31, а найхолодніше
1964 року — плюс 2.
22 травня — мінлива хмарність, місцями
невеличкий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7—12 м/с. Температура вночі — 4—9,
вдень — 16—21 тепла. Із 23 травня хмарно з проясненням, короткочасний дощ, подекуди грози.
Вітер західний, 7—12 м/с. Температура вночі — плюс
7—12, вдень — 15—20.
У Рівному 21 травня ясному ранку прийде на
зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні
розсіятися. Опадів не передбачається. Температура повітря від 10 вночі до 14 градусів тепла вдень.
22 травня впродовж дня – хмарно, але без опадів.
Повітря прогріється до плюс 21. 23 травня небо над
Рівним буде вкрите хмарами. Нічний дощ до ранку
втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора.
Температура повітря становитиме 14—18 градусів тепла.
Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32
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Фото з архіву компанії «Вілія».

Колектив «Вілії» діє, як злагоджений механізм.

Сергій НАУМУК

вгене Степановичу, пригадую
нашу розмову десятилітньої давності,
коли ваша компанія відзначала 10-ту річницю від
дати створення. Непомітно сплинув час. Що відтоді
змінилося?
— У першу чергу ми самі.
Виросли в свідомості, в знаннях та в умінні їх застосовувати. Дякую Богові, що змогли
скористатися усіма можливостями. Як наслідок — підприємство виросло в рази.
Мій найбільший страх — бути
компанією втрачених можливостей.
Збільшилися елеваторні
потужності: з 90 тисяч тонн
одночасного збереження
до 380 тисяч тонн. Старі склади навального зберігання поступилися місцем новим силосного типу. Уведено в дію
потужні, але енергоощадні
сушарки. Для пришвидшення приймання автомобілів
із зерном створено електронну чергу, де інформація виведена на табло, та встановлено
автоматичні пробовідбірники.
Значно покращилося лабораторне обладнання. За цей час
з’явився новий напрямок в роботі — комерційна співпраця
з аграріями. Ми організували
навколо себе щось на кшталт
кооперативу. Ідея — створення на базових елеваторах
зернових та ресурсних центрів, щоб наші партнери могли вигідно продати свою продукцію та забезпечити себе
необхідним агроресурсом:
насінням, засобами захисту,
добривом, дизпаливом. Також
стали надавати послуги сільгосптехнікою та технологічний супровід. За 10 років, що
минули, ми замінили та уніфікували автопарк. Нині маємо
72 вантажівки «ДАФ». І як результат — з виробничого підприємство стало аграрним.
Так у 2011 році в обробітку
було 3300 га, а зараз — більше 30 тисяч га. Нам довірили
свої земельні ділянки 14 тисяч
пайовиків.
— У всіх на вустах нині
впровадження ринку землі.
Яке ваше ставлення до цього?
— Усі очікують 1 липня,
коли відкриється цей ринок. Його не треба боятися,
бо процес уже невідворотний. Моя думка така: земля —
це багатство людей, тому

—Є
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Євген ДУДКА:
«Хтось купує яхту,
а я інвестую в новий млин»
Фірма «Волинь-зерно-продукт», яку він очолює, вже 20 років
працює на благо краю
не треба поспішати її продавати. А бажано взагалі лишити цей актив дітям та внукам.
Ціна на неї тільки ростиме.
Нині багато людей мають ділянки, у яких не вказано кадастрові номери. Це відкриває
можливості різним ділкам для
махінацій. Тому моя порада
власникам паїв: займіться
належним документальним
оформленням ваших земельних наділів та перевірте їх реєстрацію у Державному реєстрі.
— Чи зміниться у зв’язку
з цим ціна на оренду?
— Зараз є тенденція росту
світових цін на сільгосппродукцію. Тому є підстава підвищувати орендну плату. Але
грамотний господарник буде
враховувати всі аспекти. Скажімо, всім відомо, що паї різняться нормативною оцінкою,
яка випливає з якості землі.
Наприклад, в Любешівському та Горохівському районах

році
« Ув 2011
обробітку було
3300 га, а зараз —
більше 30 тисяч га.
Нам довірили свої
земельні ділянки
14 тисяч
пайовиків.

»

земля абсолютно різна. Відповідно й результати господарювання будуть інакші. Ось
чому існує градація орендної
плати за пай.
— Чим завдячуєте своєму успіху?
— Насамперед своїй команді. Вона працює, як злагоджений механізм, де дія
кожного впливає на результат. Наш колектив налічує
1150 людей. 80 відсотків
із них — місцеві. До прикладу:
фахівці у будівельних бригадах настільки вже злагоджені, що немає потреби шукати

«Мій найбільший страх — бути компанією втрачених можливостей».

ще когось. Середній вік працівника — 39 років. Середня
зарплата на нашому підприємстві — 17600 гривень. Я наводжу дані по групі компаній
торгової марки «Вілія». По суті,
ми вже є в топ-10 найбільших
роботодавців області. Але
коли об’єднаємося, то станемо ним ще й формально.
Історично так склалося, що агронапрямок збільшувався шляхом купівлі
корпоративних прав підприємств. Хтось з аграрників
ішов на пенсію і не мав кому
передати свої справи, хтось
не хотів далі працювати у цій
сфері. Тож маємо багато юридичних структур. Хочу сказати, що нам і самим складно
і вартісно ними управляти.
Тому тепер йде робота для
об’єднання в одну компанію
ТзОВ «Вілія-Агро», щоб було
усім зрозуміло. Нашим постачальникам не доведеться
виписувати тисячі різних документів, а пайовикам простіше буде розібратися, з ким
мають справу. «Вілію» знають,
адже ми місцеві. Власне, на-

віть назва «Вілія» утворена від
імен моїх дітей — Віталія та Лілії. Нас знають ще й тому, що
ми соціально відповідальні.
— Вам доводиться обробляти немалий потік інформації, адже управляєте великою компанією. Мусите
з цим справлятися. Звідки
черпаєте енергію?
— Люблю риболовлю
на хижих риб. Коли є можливість подорожувати світом,
подобається брати колектив.
Ми разом їздили рибалити
у Норвегію. Поїхала не верхівка компанії, а юристи, трактористи, комбайнери, агрономи. Сам відпочивав і насолоджувався емоціями людей
від усього побаченого: нова
культура, устрій, природа.
Хлопці навіть ночували в олімпійському селі, яке облаштували для проведення Зимової
олімпіади в місті Ліллегаммері. Спільні захоплення маю
і з дружиною: лижі, велосипед, коні. Люблю проїхатися
верхи полями. І час провели
разом, і недоліки на полях побачили.

— Ви вважаєте себе патріотом? І що ви вкладаєте
в це слово?
— Патріотизм — це перш
за все працювати в Україні і сплачувати тут податки.
За минулий рік група компаній «Вілія» заплатила понад
201 мільйон гривень податків та зборів до бюджетів усіх
рівнів. Вважаю патріотизмом
розвивати виробництво, надавати робочі місця (скажімо, з 2011 року ми створили
781 нове робоче місце), відповідні умови для молоді, аби
вона не виїжджала за кордон.
От я такий: хтось купує собі
яхту, а я — інвестую в новий
млин. Нині ми займаємося
будівництвом та запуском унікального борошномельного
комплексу швейцарського виробництва BUHLER. Одночасно готуємо до запуску молочну ферму на 2,5 тисячі дійних
корів із загальною кількістю
стада ВРХ — 6 тисяч голів. Загалом за 2011–2020 роки ми
інвестували у розвиток 1 мільярд 192 мільйони гривень.
Патріотизм — це ще й бути
соціально відповідальним.
На цю сферу за 2020 рік ми
витратили більше 5 мільйонів
гривень. Перш за все робота
була спрямована на допомогу
лікарням у боротьбі з коронавірусною хворобою. Наші працівники без жодних тендерів,
за кошти нашої компанії допомагали будувати кисневі
станції для Волинської обласної клінічної лікарні. Було
зроблено ремонт цілого відділення у селі Боголюби для
пацієнтів, які мали важкий
перебіг хвороби. Постійно
співпрацюємо з громадами
у різних напрямках: допомагаємо грейдерувати дороги, прибирати сніг (надавали послуги технікою й місту
Луцьку), підтримуємо освітні
проєкти (зокрема, виділяємо відмінникам стипендії).
Не припиняємо турбуватись
про наших бійців на фронті.
Працюємо фокусно: детально вивчаємо потреби, а тоді
закуповуємо необхідне і відправляємо на Схід.
— Час не стоїть на місці.
Ще 10 років тому у сфері
сільського господарства
не було багатьох технологій, які вже є нині.
— Світ змінюється, а ми
разом із ним. Докладаємо
зусиль, щоб застосовувати
різні новації. Скажімо, запровадили системи точного землеробства, де за допомогою
GPS, спеціальних датчиків,
знімків з супутників, точних
сигналів здійснюється вибіркове та диференційоване внесення мінеральних добрив,
ЗЗР, диференційований посів
з різними густотами, беручи
до уваги особливості ґрунту.
Використовуємо дрони, які
підживлюють посіви у важкодоступних для техніки місцях.
З їх допомогою ведемо облік
земель, спостерігаємо стан
рослин та наявність шкідників. Інформацію обробляють
програми, які дають точний
прогноз врожаю.
— Що ви побажали б
собі, своєму колективу
та партнерам?
— Людям — гарних новин,
селянам — добрих врожаїв, усім нам — успіхів та віри
в краще майбутнє. n
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У Польщі вакцинуватимуть наших
заробітчан прямо на кордоні
Громадян України, які їдуть за Буг на роботу,
щеплюватимуть проти коронавірусу препаратом
Johnson&Johnson
Наталка ЧОВНИК

е буде своєрідним
фільтром проти занесення коронавірусу ззовні. Ми вже щодня
фіксуємо по кілька інфікованих на наших контрольно–пропускних пунктах на
кордоні з Україною. Люди,
які приїжджають на роботу
до Польщі, теж мають бути
вакциновані, що посилить
наш захист», — розповів
керівник медичного центру
у Ряшеві, професор Станіслав Мазур.
Українці отримуватимуть

«Ц

вакцину Johnson & Johnson,
яку обрали тому, що для щеплення нею необхідно вводити лише одну дозу, тоді як
при використанні інших вакцин обов’язковим є введення другої дози. Водночас пан
Мазур не назвав дату, коли
саме може розпочатися вакцинація.
ДО ТЕМИ

За інформацією компанії
з міжнародного працевлаштування Gremi Personal, у
2020 році в Польщі офіційно
трудилися понад 532 тисячі
українських робітників. n

n Грандіозні плани

Глава держави пообіцяв
збудувати новий університет
Цей навчальний заклад готуватиме спеціалістів,
які боротимуться із кіберзлочинцями
Петро МАКАРУК

олодимир Зеленський
заявив журналістам,
що сьогодні загрози
інформаційній безпеці та кіберзагрози можуть становити не меншу небезпеку для
держави, ніж ворожа зброя.
Для протидії цим загрозам
було створено центр кібербезпеки, презентація якого
відбудеться найближчим
часом.
«Ми будемо відкривати
новий потужний університет. Кібербезпека — один із
найголовніших його факультетів, — повідомив Президент. — Будуть побудовані
сучасні лабораторії, кібер- і
біохімічні центри. Студенти одразу отримуватимуть
знання, теорію і практику.
Також туди буде відбір потужних викладачів, передусім українців, але також
будуть залучені спеціалісти
з-за кордону. Всі одержуватимуть дуже високу заробітну плату, незважаючи на те,
з якої країни вони приїдуть»,
— наголосив Володимир
Зеленський.

В
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ДО РЕЧІ

У 2019 році Володимир
Зеленський заявив про
плани збудувати нове курортне місто під Одесою.
КОМЕНТАР

Володимир
ОМЕЛЯН,
колишній
міністр
інфраструктури:
«Маючи
під 300 університетів в Україні — реально нічим зайнятися? А
подумати, як створити декілька потужних престижних вищих навчальних закладів — важко і нецікаво?
Краще збудувати 301-й
такий самий, але назвемо його ім. Володимира
Зеленського із золотою
кінною статуєю на вході?
І по дорозі ще попиляємо
200 млн доларів кредиту
Світового Банку на реформу вищої освіти і декілька
мільярдів гривень із державного бюджету на його
спорудження. Не асфальтом же єдиним…». n

n Пряма мова
Петро ПОРОШЕНКО, п’ятий Президент,
лідер «Європейської Солідарності», про
рішення уряду Зеленського, який скасував
автоматичний перерахунок субсидій:

«

У Страсний тиждень, у п’ятницю, уряд прийняв
«драконівську» постанову про регулювання субсидій
для найбідніших людей, які мають право на компенсацію своїх видатків. Загнав у злочинні черги в
соцзабезах для того, щоб вони переоформлювали
субсидії, носячи додаткові довідки.
Зайдіть у соцзабез, побачте під час
ковіду черги і знущання над людьми.
Хотів би рекомендувати повернутися до
практики, яка була запроваджена нашою
командою, коли поштою тобі приходить відповідний зразок заяви — і
ти в автоматичному порядку
нараховуєш собі субсидію.

»

«Вимагаємо від Зеленського
виселитися з державної резиденції
і жити, як Голобородько»
Президент України доручив Раді національної безпеки
та оборони зайнятись… дачами
Фото із сайту depo.ua.

Дарія КЛИЧ

ін вимагає провести аудит
земель і резиденцій Конча-Заспи й Пущі-Водиці
та встановити перелік осіб, які
там проживають. За словами
Зеленського, мова йде про
майже 400 гектарів заповідної
землі та понад 100 державних
будівель і дач.
«Наприкінці 2014 року,
за часів колишнього Президента та згідно з постановою
уряду, було скасовано перелік
категорій осіб, які мають право
на пільгове проживання. Що,
на перший погляд, виглядає
непогано, а насправді — легалізувало перебування на цих
землях і в резиденціях за дуже
символічну плату низки незрозумілих осіб. Це колишні
судді, прокурори, правоохоронці, митники, податківці,
люди на прізвище Піскун, Ландік, Васюник, міністри часів

В

Поки що єдиним Президентом, який не жив на держдачах, був
Петро Порошенко. Володимир Зеленський міг стати другим, але не
втримався і, попри обіцянку, таки переїхав у державні апартаменти.

надію Зубку. Той заявив, що
з 2016 року має право там
жити, бо платить чималі гроші
за оренду, — 69 тисяч на мі-

мати великі проблеми із совістю,
« Треба
щоб, будучи мільйонером і власником цілої
низки нерухомості в Україні та за кордоном,
доїти державний бюджет.
Януковича — Табачник і Богатирьова, віцепрем’єр часів
Порошенка Зубко», — сказав
Президент.
З РЕЧАМИ НА ВИХІД

Колишній Генеральний
прокурор України Святослав
Піскун повідомив, що з ним
в односторонньому порядку
вже розірвали договір найму
державної дачі, яку він отримав в оренду на 49 років
ще у 2002-му. Каже, що з’їхати
згоден, хоч, за його словами,
за оренду платив. Запропонували покинути дачу і колишньому віцепрем’єру Ген-

»

сяць у 2020 році, і 104 тисячі — у 2021-му.
НЕ ТРЕБА НАВІТЬ
ВЕЛОСИПЕДА?

У партії «Європейська
Солідарність» заявили, що
рішення провести аудит підтримують, але вимагають від
Президента Володимира Зеленського негайно виселитися з державної резиденції
на 4 тис. кв. м і жити, як герой
його серіалу Василь Голобородько, а дачу в Конча-Заспі,
як колись і обіцяв, передати
дітям (не своїм). «Квартира
Зеленського на Грушевсько-

го, 9 — у пішій досяжності від
Офісу Президента. Не потрібен навіть велосипед, а тим
паче кортежі, які щоденно перешкоджають киянам пересуватися містом», — зазначили
у «ЄС».
«Треба мати великі проблеми із совістю, щоб, будучи
мільйонером і власником цілої
низки нерухомості в Україні
та за кордоном, доїти державний бюджет для того, аби
забезпечити собі люксове проживання у державній резиденції, — заявили у партії «Європейська Солідарність» і нагадали про нерухомість, яку має
у своїй власності глава держави: — Родина Зеленських
напряму чи через офшорні
компанії володіє будинком
в Італії площею 413 квадратних метрів, який зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S. R.L.
Також є сім квартир, одна
з яких — у Лондоні. А ще є
квартира в Ялті, перереєстрована згідно із законодавством
країни-окупанта». n

n Кадрове питання

З уряду викинули трьох ключових міністрів
Вони відповідали за боротьбу
з пандемією, економіку і так зване
«велике будівництво»
Леонід ОЛІЙНИК

вівторок Верховна Рада звільнила з посад очільників відомств охорони здоров’я — Максима Степанова, економічного розвитку — Ігоря Петрашка та інфраструктури — Владислава Криклія. Причому,
якщо два останні самі погодились написати
заяви на звільнення, то Максим Степанов відмовився це робити. Свою відставку він назвав
наслідком підкилимної боротьби противників
реформ у медичній галузі.
Рік тому Президент Володимир Зеленський назвав себе і прем’єр–міністра Дениса
Шмигаля «майстрами спорту з боротьби з коронавірусом». Також влада постійно говорить
про досягнення у «Великому будівництві», а
прем’єр Денис Шмигаль стверджує, що протя-

У

гом карантинного року «працевлаштовано 665
тисяч людей, ще орієнтовно 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці
бізнесу». Однак звільняють міністрів, відповідальних якраз за цю роботу. Виходить, правду
казала проукраїнська опозиція — і про провал
вакцинації, і про зловживання та маніпуляції із
будівництвом доріг, і про ріст цін та їхнє ручне
регулювання, і про «драконівський» перегляд
призначення субсидій тощо?..
КОМЕНТАРІ

Віктор БОБИРЕНКО,
політолог:
«Зовсім неважливо, на
кого поміняють цих урядовців. Головна умова для походу
в міністри — бути декораціями
в
кварталівській п’єсі «Зеленський — наступний глава держави». Від прізвищ нічого не
залежить. Харизма не потрібна. Усі урядові
рішення приймають в Офісі Президента». n

www.volyn.com.ua
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Коронавірус відступає,
але «з боєм»
За рівнем сме
смертності
ертності
від COVID-19
9 Україна
У
знову вийшла
ийш
шла
на друге міс
місце
сце
в Європі
опіі
Галина СВІТЛІКОВСЬКА
ЬКА
А

озавчора було зареєстровано 193 волинян
із COVID-19, 7 осіб
померло від коронавірусної
хвороби. У понеділок повідомили про 12 жертв. Усього ж
підступна недуга забрала понад 1100 життів наших краян.
У «ковідному шпиталі» Волинської обласної клінічної лікарні в селі Боголюби, де вже
розформували одне з відділень, 18 травня перебувало
86 пацієнтів, з них 77 — під
високими потоками кисню
і 5 — в реанімації.
В Україні за попередню

П
Двоє політиків чимало контактували і зберегли теплі стосунки.

Порошенко попросив Байдена
зустрітися із Зеленським
Також лідер «Європейської Солідарності» закликав США
допомогти українській владі позбутися російських агентів
впливу на державних посадах
Дарія КЛИЧ

етро Порошенко передав лист президенту США Джо Байдену,
в якому попросив його зустрітись із Володимиром Зеленським перед можливою
розмовою з Путіним. Про
це «Главкому» стало відомо
з дипломатичних джерел.
Порошенко передав лист
Байдену через держсекретаря США Ентоні Блінкена
ще 6 травня у Києві. Він складається з 10 пунктів. На його
початку зазначається, що
у нинішній ситуації надзвичайно важливо поглибити діалог американського та українського лідерів. І що візит
Президента України до Вашингтона необхідний якомога швидше, враховуючи той

П

факт, що біля кордонів України стягнуті російські війська.
За словами джерела, яке
бачило копію листа, Петро

« Порошенко
попросив, щоб
США допомогли
українській
владі позбутися
російських
агентів впливу
на державних
посадах.

»

Порошенко також згадав про
важливість перспектив членства України в ЄС та НАТО
і про потребу посилення Спо-

лученими Штатами військової допомоги. Крім цього,
Порошенко попросив, щоб
США допомогли українській
владі позбутися російських
агентів впливу на державних
посадах, а також мінімізувати
російські економічні важелі
тиску на країну.
Нагадаємо, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні
Блінкен назвав продуктивним
свій візит до Києва, у рамках
якого він провів переговори
з Президентом України Володимиром Зеленським. Високопоставлений американець
також мав зустрічі із Петром
Порошенком, лідерами парламентських фракцій, митрополитом ПЦУ Епіфанієм,
представниками громадянського суспільства. n

перенесеної недуги імунізацію можна
« Після
відкласти на 6 місяців.
добу виявили 5 138 нових випадків коронавірусної хвороби, найбільше на Харківщині
(567), Києві (477), Дніпропетровщині (457). Померло
227 осіб.
МОЗ, яке вже не очолює
Максим Степанов, поділилося даними про темпи щеплень в країні. Першу дозу
вакцини на вчорашній день
отримали менше мільйона
українців. Другу ін’єкцію зробили понад 37,5 тис.осіб.
Наші земляки, які збираються на заробітки у Польщу,
мають бути готовими до вакцинації на кордоні. Такий
«фільтр проти занесення ко-

Жителі 5 сіл біля кордону з Євросоюзом лишилися
без маршрутки через корупцію
приміром
« Якдо добратися
села Радехів з Висоцька —
До «Газети Волинь» звернулася наша читачка
із Любомльщини Леся Гарбар із проханням про допомогу.
Жінка просить розповісти про проблему, з якою зіткнулися
мешканці деяких сіл. Люди кілька місяців не мають
транспортного сполучення з районним та обласним
центрами. Селяни відрізані від цивілізації, бо нема кому
провести тендер на визначення перевізника

ва місяці у села Штунь,
Замлиння, Приріччя, Терехи, Висоцьк, що на Любомльщині, не ходить маршрутка. Причина в тім, що керівницю управління транспорту
та зв’язку Волинської ОДА
у березні спіймали на хабарі.
Через це тендерна процедура
«зависла», а мешканці п’яти сіл
залишились без транспортного
сполучення.
— Як добратися приміром
до села Радехів з Висоцька —
18 кілометрів чи до Любомля —
ще 6–7, невідомо, — каже пані
Леся.

Д

»

утворення антитіл та Т-клітин, які знешкоджують вірус». Зауважили, що після
перенесеної недуги імунізацію можна відкласти на 6 місяців. Також у міністерстві
наголосили, що робити тест
на антитіла до COVID-19 перед щепленням не потрібно.
Тим часом, як свідчать
результати дослідження соціологічної групи «Рейтинг»,
проведеного у березні цього
року, 42% населення не готові вакцинуватися проти коронавірусу, коли препарати будуть доступними, і лише 18%
опитаних однозначно готові
отримати щеплення. n

n Пряма мова

n Проблема

Аліна ВІТИНСЬКА

ронавірусу ззовні» передбачили сусіди за Бугом.
Багатьох цікавить, чи
необхідні
щеплення
тим, хто вже перехворів
на COVID-19 у безсимптомній, легкій чи важкій формі.
«Такий імунітет не гарантує
того, що ви не занедужаєте
знову на цю інфекцію», — пояснили у МОЗ. — Після вакцинації ж небезпека дуже
невисока і сама хвороба минає набагато легше, з меншою кількістю ускладнень.
Це відбувається тому, що
вакцини краще стимулюють

Вона обурюється, що люди
и
стали заручниками ситуації.
ї.
Їхню проблему ніхто не спішитьь
вирішувати, а на низку зверненьь
уповноважені органи не реагуують.
Керівництво Вишнівської ТГ,
Г,
до якої належать згадані села,
а,
зверталось до Волинської ОДА
А
з проханням відновити марш-рут: заступниця голови громади
и
Галина Федончук просила, аби
и
дали хоча б тимчасовий дозвіл.
л.
Відмовили, мовляв, так не можжна.
«Чому жителі п’яти сіл повиннні терпіти незручності, бо хтосьь
з владних кабінетів попавсяя
на хабарі? Людина відкупиться,
я,

«
»

18 кілометрів чи до Любомля —
ще 6–7, невідомо.

»

Віктор Медведчук колись
засудив до смерті Василя
Стуса. Лишається побажати йому від щирого серця
такого адвоката
д
двоката
на суді про
р
ро
державнуу
зраду,
яким він
був для
нашого
поета.

а справу закриють! А нам як добиратися до Любомля, Ковеля?» — пише читачка.
Тепер селянам доводиться годинами ловити на дорозі
транспорт, щоб кудись доїхати.
Винайняти машину із Замлиння
до Любомля коштує щонайменше 300 гривень. А щоб виїхати
до міста з Висоцька — 500.
Нині пані Леся сподівається
на нашу допомогу, каже, що все
життя передплачує газету «Во«Во
ВоВо
линь», й вірить, що після публікації чиновники почнуть належно
належн
но
виконувати свої обов’язки. Ми
и
простежимо за розвитком ситуації. n
З такими сумками і в такому
віці далеко не зайдеш.

Марина ДАНИЛЮКЄРМОЛАЄВА,
журналістка, про
оголошену підозру
у державній зраді
проросійському
діячеві Віктору
Медведчуку:

VOLYN.COM.UA
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Погляд
Євгенія СОМОВА,
журналістка

Забути не можна
пам’ятати непомітних
героїв війни
14 травня вперше в Україні відзначали День
пам’яті українців, які рятували євреїв від
нацистів під час Другої світової. Держава
Ізраїль та Меморіальний комплекс Яд
Вашем присвоює їм почесні звання
Праведників народів світу. Україна
посідає 4-те місце за кількістю
удостоєних ними. І майже
кожного 10-го з них розшукав
уродженець Волині Дмитро
Омелянюк (на фото)
таренький, згорблений під вагою
літ чоловік у незмінній кепочці, з ціпком та
затертою тканинною торбинкою у руці часто
заходив до редакції. Розповідав, де бував, розшукуючи людей, котрі рятували євреїв у роки Другої
світової війни, про труднощі, з якими стикався. Цією
роботою Дмитро Омелянюк займався більше 30 літ.
Безкоштовно, на громадських засадах співпрацював із київським фондом «Пам’ять жертв фашизму
в Україні». Якось, дивлячись, як важко піднімається
сходами, поцікавилася, навіщо йому потрібен цей
клопіт. Адже на поїздки по країні доводилося витрачати власні гроші, покидати сім’ю, внуків і, немолодому та напівсліпому, мандрувати Україною, ночувати у чужих людей, а то й на вокзалах, бо ж платити
за готелі було не по кишені. Сказав, що хоче, аби ті,
хто ризикував своїм життям, життям рідних, не були
забутими. Тому й разом із сестрою Лідією, яка проживала у Рівному, взявся за розшук рятівників євреїв. Дивлячись на стомленого чоловіка, дивувалася,
звідки бере сили, і водночас захоплювалася його
подвижництвом. Удвох із сестрою вони знайшли
більш як 600 людей, які стали Праведниками України, світу.
До речі, у його рідному селі Годовичі, що на Турійщині, в роки Другої світової війни сусіди-українці
врятували 13 євреїв. За це четверо з них удостоїлися звання Праведника світу, а 21 – України. Серед
них були і батьки пана Дмитра. Через кілька років
після їхньої смерті син, котрий теж був причетний до
цього, отримав відзнаку з рук посла Ізраїлю в Україні. Адже ще малим носив їжу у клуню, де ховалося
двоє людей, яким пощастило уникнути смерті від
кулі. Чоловік розповідав і про той жах, який довелося
пережити йому, сім’ї, коли поліцаї, шукаючи втікачів,
усе перерили в клуні і хаті. Якби знайшли – розстріляли б усіх. Та доля була милосердною до них. Поштрикавши гору конюшини, у якій ховалися євреї,
поліцаї пішли. Перекидати вилами полінувалися.
Прогодувати двох утікачів сім’ї з трьома дітьми було важко. Тож одного з них батько відвів до
брата на хутір. Той, що залишився, згодом пішов
у партизани, а потім – у радянську армію, пізніше
перейшов в американську зону окупації. Він і розповів про подвиг Степана і Марії Омелянюків. Саме
так, подвиг, бо ж вони, як і чимало інших українців
ділилися останнім куснем хліба з євреями, ставили
під загрозу не лише своє життя, а й дітей, рятуючи
сусідів чи незнайомих від неминучої загибелі. Ці
люди зробили те, що побоялися інші. На жаль, чимало з них і досі не пошановані. Може, тому, що не
знайшлися такі, як пан Дмитро і його сестра, котрі
б розшукали їх, чи люди, готові дати свідчення. Чи
тому, що нашій державі було байдуже до них, до Голокосту. Його історія в СРСР тривалий час замовчувалася. Більше того, була спотворена, що є однією
з ознак кризи тогочасного суспільства. Визнавати Праведників світу в Україні розпочали лише в
1991 році. Відтоді посольство Ізраїлю вручає відзнаки новим героям. Однак і вони тривалий час не
мали належної підтримки. Допомагав лише благодійний фонд зі США. І тільки живим. Але ж були родини, де рятівники євреїв померли ще до 1991 року
і допомоги не дочекалися. Не мали вони і пошани.
У тодішньому СРСР прославляли героїв-партизан,
льотчиків, снайперів, але не їх. Тож вшанування на
державному рівні пам’яті рятівників євреїв – це запізніла вдячність за їхню мужність, гуманізм, як і
встановлення постійної державної стипендії для
Праведників світу, яку їм пообіцяв Президент України Володимир Зеленський. На жаль, їх у нас уже
залишилося небагато. n

С
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n Герої не вмирають!

«Я його й досі шукаю…»
Майже сім років Людмила Проць із села Русів ВолодимирВолинського району не може знайти й поховати свого єдиного
сина, який не повернувся з війни на Сході
Фото з домашнього архіву Людмили ПРОЦЬ.

Алла ЛІСОВА

ПІДІРВАЛИСЯ НА ФУГАСНОМУ
СНАРЯДІ

— Якби вже закінчилося те пекло
на Донбасі, я обов’язково поїхала б
туди, де, як кажуть свідки, загинув
мій Сергій… — чути навіть по телефону, що жінка не може стримати хвилювання…
Зараз саме туди, в район селища
Довжанське Луганської області, нереально потрапити — сепаратисти так
і чекають на «здобич». Це й ускладнює
пошук хоч якоїсь ниточки, яка б вивела Людмилу на місце, де, як стверджують, загинув її син… Мамі так хотілося б вірити, що це була помилка і що
її кровиночка жива. Однак…
«10 липня 2014-го близько 11-ї
години дня старший солдат Сергій
Проць разом із групою прикордонників на двох БМП «висунулися» з КПП
«Довжанське», щоб з’ясувати, звідки
ведеться обстріл. На шляху машина
наїхала на фугасний заряд великої
потужності. Внаслідок вибуху загинули Сергій, майор Л. Шірпал та сержант
А. Леськів. Сергій Проць вважається
загиблим за показами свідків та рішенням суду, але останки не знайдені». Це — з офіційного повідомлення.
Зі слів товаришів, які згодом
під час слідства написали всю відому їм інформацію, тіла забрали
і відправили в Запоріжжя. Але після
численних пошуків Людмила Йосипівна не змогла знайти сина. Вона
припускає, що хлопці не все їй розповіли — очевидно, правда є набагато страшнішою, ніж вона могла
уявити. Щоб хоч якось підтримати
маму Сергія, телефонують, приїжджають у гості, а в день трагедії — обов’язково, щоб розрадити неньку товариша, згадати його.
— Пам’ятаю, як проводжали Сергія у військову частину. Чомусь тривожно і сумно було на душі. На вокзалі виявилося, що він забув удома
телефон, — розповідає Людмила
Проць. — Я пообіцяла йому доставити якомога скоріше. А коли приїхала,
довго чекала сина на КПП. Хоча хотілося побути з ним, порозмовляти. А він
вибіг на хвилину, забрав телефон,
обійняв мене — і назад. Тоді не могла
навіть уявити, що бачила його востаннє.
«МАМО, Я НЕ БОЮСЯ СМЕРТІ.
БОЮСЯ ЗАЛИШИТИ ТЕБЕ САМУ»

Сергій народився в селі Дарницьке Володимир-Волинського району.
Був єдиним сином у матері, яка виховувала його сама. Після закінчення
школи здобув професію електрика
в Оваднівському професійному ліцеї.
Згодом підписав контракт із ЗСУ. Дружив і спілкувався з односельчанином
Вадимом Саком, який служив у Яворові. Від нього почув багато хорошої
інформації, тому й сумнівів не було.
10 березня 2014 став військовослужбовцем 24-ї ОМБр. За короткий
період пройшов курс навчання і став
старшим водієм-механіком, йому
дали БМП. Потім був Схід…
— Сергій телефонував щодня, запевняв, що у нього все добре, — розповідає Людмила Йосипівна. — Якось
випадково побачила їхню техніку
у соцмережах і поцікавилась у сина,
де він. Тоді дізналася, що у Дніпрі…
У травні планував приїхати додому,
але не склалося, — продовжує жінка. — Хотів побачитися з Вадимом

Таким усміхненим і життєрадісним Сергій запам’ятався всім, хто його знав...

Саком, який теж відбув на Луганщину
й також загинув, уже після Сергія. Але
зустріч не відбулася, бо їх розкидали
по різних бойових позиціях. Запитувала, де саме вони дислокуються, Сергій
не признавався. Згодом довідалася
сама, що їхній базовий табір розташовувався у Зеленопіллі, неподалік
російського кордону.
Син подзвонив 9 липня ввечері.
Розмовляли довго. Він ділився планами, казав, коли все закінчиться, разом
із товаришем переведуться у прикордонні війська. Людмила Йосипівна
поцікавилась, чи у нього все добре, чи
мають що їсти, наскільки безпечно

сама й, очевидно, допомагає це робити іншим. Вона багато спілкується
з жінками, які пережили подібну трагедію. Разом створили громадську організацію, через яку комунікують, підтримують одна одну. Багато телефонує
мамі Андрія Леськіва, який загинув разом із її Сергієм.
…У «Книзі пам’яті України», де вписане ім’я Сергія Проця, у графі «місце
поховання» значиться: «Не похований».
— Я й досі не похоронила за християнським звичаєм свою дитину, хоча
офіційно сина визнано загиблим, — говорить Людмила Йосипівна. — Болить
душа, бо не можу прийти на його мо-

з невідомого номера, і якийсь чоловік
« Подзвонили
у слухавці поцікавився, чи я мама Сергія Проця.
Зрозуміла: сталася біда.
у їхньому розташуванні. Тоді він розповів, що БМП їхньої бригади підбили,
і мовив: «Мамо, я не боюся смерті. Боюся залишити тебе саму».
Від почутого у Людмили Йосипівни у грудях заболіло. Вона попросила
його зателефонувати вранці. Тривога
за сина не покидала ні вдень, ні вночі,
а слова про смерть не йшли з голови.
— О шостій він подзвонив, — з болем у голосі веде далі Людмила. — Поговоривши з ним, заспокоїлася й пішла на роботу. А згодом дізналася, що
у пункті пропуску «Довжанське» підірвалася БМП з бійцями. Серце відчуло
щось недобре, але намагалася зберігати спокій. Потім подзвонили з невідомого номера, і якийсь чоловік у слухавці
поцікавився, чи я мама Сергія Проця.
Зрозуміла: сталася біда. Співрозмовник порадив триматися, я ж обірвала
його: «Ви мені нічого більше не кажіть».
«У НЕБО ДУШІ ЇХ ЗЛІТАЮТЬ,
ЩОБ СВІТИТИ ЗАВЖДИ НАМ…»

Те, що довелося пережити бідолашній жінці, важко передати словами. Разом із братом та подругами їздила на упізнання в Запоріжжя, де їй
на моніторі комп’ютера показували
понівечені тіла загиблих. Але серед
них вона не знайшла Сергія. Потім було
місто Пологи Запорізької області. Але
й там — безуспішно, теж не знайшла
свого синочка. Придивившись до одного понівеченого тіла, побачила, що
загиблий був нижчий за Сергія. Здала
зразки на ДНК-експертизу, але жодна
не підтвердила спорідненості.
Людмила Йосипівна, яка працює
в бібліотеці села Хотячів, тримається

»
гилу помолитися. Тому це роблю біля
меморіальної дошки, яку встановили
на фасаді Хотячівської школи. А ще —
приїжджаю до Алеї загиблих у Володимир-Волинський, звідки на мене своїм
проникливим поглядом дивиться мій
Сергійко…
«Мамо, ви мене шукаєте?» —
не раз у сновидіннях її запитує Сергій.
«Так, сину», — відповідає згорьована жінка і… прокидається. Його вона
шукатиме до кінця свого життя. І вірить, що з молитвами до Господа їй
вдасться знайти.
…Указом Президента України
№ 311/2015 від 4 червня 2015 року, «за
особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного
суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі»,
Сергій Проць нагороджений орденом
«За мужність» III ступеня (посмертно).
На своїй сторінці у фейсбуці двоюрідна сестра Аліна написала:
«Люблю тебе, мій малий …
Скучаю… Напишу тобі вірша…
Ти його вже не почуєш,
Бо на небі вже ночуєш,
Стала зіркою душа…
Напишу я для людей,
Щоб тебе запам’ятали
Та ім’я не забували
Поміж суєтних речей.
Ти залишишся в словах,
Крапками поміж рядками,
Щоб завжди ти був із нами —
В діях, в серці, молитвах.
Напишу… з твоїм ім’ям,
Що герої не вмирають,
В небо душі їх злітають,
Щоб світити завжди нам». n

РІВНЕНСЬКИЙ КРАЙ
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n Особливий випадок

■ Пульс тижня
Фото із сайту rivnenews.com.ua.

Загиблий у ДТП 29-річний
чоловік врятував чотири життя
Мешканець Клесова, що на Дубенщині,
10 травня не впорався з керуванням та упав з мотоцикла
і отримав складну травму голови
Фото із сайту Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова.

Ірина ПАСІЧНИК
Таку техніку ніякі перешкоди не зупинять.

На Рівненщині випробували спецмашину «Богун»
Мирослава КОЗЮПА

ва дні технічний засіб їздив колишніми Рокитнівським і Сарненським районами. Рятувальники Рівненщини випробували можливості вітчизняного
всюдихода у важкодоступній місцевості на півночі області. Зокрема, активно працювала спецтехніка ДСНС
України: гелікоптер H225 Super Puma та снігоболотохід
«Богун». Спільно із правоохоронними органами проінспектовано стан екосистеми північних районів, які найбільше потерпають від загорянь.
Окремо рівненські рятувальники відпрацювали елементи евакуації потерпілих людей внаслідок лісових пожеж та пошуку заблукалих громадян у болотистому лісовому регіоні Полісся. Цей досвід для них є надзвичайно
важливим та корисним при виконанні службових завдань.
Всюдихід «Богун» не боїться води й може плисти,
наче човен. Цей універсальний транспортний засіб розрахований на шестеро осіб, зокрема двох потерпілих
на ношах. Він оснащений кузовом, спеціальним звуковим сигнальним пристроєм, світлодіодними фарами та
стробоскопами, відеореєстратором із камерою заднього огляду, монітором і GPS–навігатором, радіостанціями,
гідрокостюмами, обігрівачем, бензопилою,
мотузками, лебідкою,
світлодіодними акумуляторними ліхтарями,
аптечкою, каністрами,
вогнегасниками, акумулятором, причепом,
ношами, інструментами
та запчастинами. n

Д

Молодій жінці встромили ніж у живіт
На момент приїзду «швидкої» ріжучий предмет
лежав поруч із пацієнткою
Ірина ПАСІЧНИК

иклик на лінію «103» надійшов від чоловіка, який
розповів, що потребує допомоги жителька села
Сестрятин на Радивилівщині. Він повідомив, що у
жінки кровотеча внаслідок ножового поранення.
За вказаною адресою прибула фельдшерська бригада Радивилівської підстанції центру екстреної медичної
допомоги. Пацієнтка була при свідомості й скаржилася
на біль у животі. Під час огляду медики діагностували
ножову рану у черевній ділянці, а також занижений артеріальний тиск, прискорене серцебиття, бліді шкірні
покриви, кровотечу. Після надання необхідної медичної
допомоги її госпіталізували. Про подію повідомлено поліцейським. n

В

Помер шестилітній хлопчик,
який потрапив під колеса вантажівки
Він раптово вибіг на дорогу, поки мама
допомагала вийти з авто іншим дітям.
За його життя медики боролися п’ять годин
Мирослава СЛИВА

варія сталася у місті Березне. Мама шестирічного хлопчика повернулася власним автомобілем
додому з дитсадка, звідки забирала малечу. Поки
жінка допомагала іншим, молодшим, дітям вийти з автомобіля, її син раптово вибіг на проїжджу частину. В
цей час додому на вантажівці ГАЗ повертався 46–річний
сусід. Дитина опинилася під її колесами.
Постраждалого доставили до реанімаційного відділення з політравмою, закритою черепно–мозковою
травмою, закритою травмою живота та грудної клітки.
За життя хлопчика медики боролися п’ять годин. Однак
дитина померла у реанімаційному відділенні. n

А

ва дні медики намагалися реанімувати постраждалого, але їхні
зусилля були марними — у
нього діагностували смерть
мозку. Після розмови зі священником рідні дали дозвіл
на забір серця, нирок і печінки, чим допомогли людям, які
були приречені на повільне
згасання.
Дізнавшись, що з’явився донор органів, київські
медики–трансплантологи у
супроводі поліції терміново вирушили до Рівного. До
складу бригади лікарів, які
проводили пересадку, входили семеро спеціалістів, четверо з яких — місцеві, троє
— з Національного інституту
хірургії та трансплантології
імені О. Шалімова. Вночі, з
12 на 13 травня, вони пересадили серце. Його отримав
49–річний чоловік із Рівненської області, власний орган
якого останні три роки ледь
працював. Операція тривала
5 годин. Це вдруге у Рівному
проводять подібне втручання,
до нього було задіяно майже 40 медичних працівників.
Витрати повністю профінансувала Національна служба здоров’я України. Наразі
пацієнт, який отримав нове
серце, почуває себе добре,
самостійно дихає та розмовляє. «Молимось і вболіваємо,
щоб новий орган прижився і
успішно працював в грудях
цього чоловіка. Подяка медикам та донорам за порятунок
людських життів», — зазначив
міський голова Олександр
Третяк.

Д

Трансплантацію серця у Рівному зробили вже вдруге.

Нирки і печінку забрали до
Києва, де на них вже чекали
інші пацієнти. Зокрема, печінку пересадять 40–річній жінці,
у якої діагностовано цироз.
Медики висловлюють
вдячність та шану донору і

їнського центру транспланткоординації, колегам з Рівненської міської лікарні та
всім, хто був причетний до
цього дійства. Нам завжди
приємно з вами працювати
разом», — кажуть в інституті

висловлюють вдячність
« Медики
та шану донору і його родині за важкий,

»

але милосердний крок.

його родині за важкий, але
милосердний крок. «Дякуємо керівникам МВС України,
патрульним поліцейським,
керівнику і працівникам Укра-

О. Шалімова. А ще тут зазначають, що унікальність України в тому, що пересадки здійснюють навіть у центральних
районних лікарнях. n

n Несподіваний поворот

Замість здати у поліцію —
купив кривднику поїсти
У центрі Рівного чоловік вихопив скриньку
для грошей у священника та просто на ходу почав
її розбивати, аби дістати гроші
Мирослава СЛИВА

редставник релігійної громади збирав
пожертви біля продуктового магазину
на вулиці Чорновола. Грабіжник вирвав
із рук скриньку та вибіг на проїжджу частину, де
почав її розбивати, аби забрати кошти.
Це побачили небайдужі громадяни, які й
затримали порушника та викликали поліцію.
40–річний уродженець Донецької області розповів, що прибув на Рівненщину нещодавно.
Свій вчинок пояснив тим, що хоче їсти. Відповідно до освідування чоловік перебував у стані
алкогольного сп’яніння: алкотестер показав
1,26 проміле. Згодом стало відомо, що грабіжник того ж дня вже потрапляв у поле зору правоохоронців — на нього склали адмінпротокол
за появу у громадському місці у нетверезому
стані. Тоді прилад «Драгер» виявив 2,20 про-

П

уродженець Донецької
« 40-річний
області розповів, що прибув
на Рівненщину нещодавно.
Свій вчинок пояснив тим,
що хоче їсти.

Фото із сайту youtube.com.

Всюдихід служитиме рятувальникам

»

міле. Раніше він притягувався до адмінвідповідальності у різних областях України, зокрема
у Вінницькій, Тернопільській, Житомирській та
Київській.
Священник відмовився писати заяву про
вчинення злочину та письмово запевнив, що
учасником кримінального процесу бути не бажає. Він також купив кривднику поїсти. Тож на
порушника правоохоронці склали адміністративні матеріали. n

8

НОВИНИ НАДСТИР’Я

20 травня 2021 Четвер

■ Пульс тижня

n Болить!

Збив дитину на переході
та втік

У Берестечку попрощалися
із захисником України,
який вкоротив собі віку

ДТП трапилася у Луцьку на перехресті
вулиць Львівська та Потебні
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

ашини рухалися по вулиці Львівській вбік
центру. У правому ряду їхала вантажівка,
ліворуч — легковик. Фура зупинилась,
щоб пропустити пішоходів, а інший автомобіль
не гальмував перед зеброю і збив неповнолітнього.
За словами очевидців, постраждалий відлетів на 3 метри, але, незважаючи на забої, зміг
самотужки піднятись.
Відомо, що водій запитав, чи з дитиною все
гаразд, а після схвальної відповіді повернувся
до машини і залишив місце пригоди. Згодом
батьки повідомили про інцидент поліцейських. n

М

Горіла трикімнатна
квартира
Пожежа сталася 17 травня
в п’ятиповерхівці в обласному центрі
на вулиці Рівненській
Тетяна МЕЛЬНИК

овідомлення про загоряння надійшло
до служби «101» о 16.12. Зайнялася
кухня на першому поверсі.
Як поінформували в пресслужбі рятувальників, гасили полум’я працівники 1-ї
та 25-ї пожежних частин Луцька. Вогонь оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося
без жертв. n

П

Трагедія сталася минулої суботи близько 15-ї години
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Фото з фейсбук-сторінки Горохівської районної спілки учасників АТО «Щит».

окінчив із життям мешканець міста Сергій Суліковський (на фото),
1991 року народження. Чоловік
повісився на газовій трубі у своєму будинку. Кажуть, він уже робив
спроби самогубства. Душевні
травми, які отримав на війні, намагався вилікувати спиртним.
Однак усі знайомі Сергія розповідають, що він був добрим чоловіком. Провести його в останню путь прийшли земляки, друзі,
побратими із Луцька, Горохова,
Берестечка та округи. Похоронили захисника без прощальних
слів біля місця спочинку. Прапори
над могилою схилили члени Горохівської районної спілки учасників АТО «Щит», волонтери, які,
до слова, приїхали з матеріальною допомогою для рідних покійного. n

П

Війна продовжує вбивати українських бійців навіть у тилу.

його в останню путь прийшли земляки, друзі,
« Провести
побратими із Луцька, Горохова, Берестечка та округи.
»

n У номер!

n Акція протесту
Фото Суспільне.Волинь.

У сільській школі
за учнями стежитимуть
відеокамери

Леонід ОЛІЙНИК

Олена БОРИСОВА

Стовбури пошкодили у Луцькій громаді
у прибережній зоні

Поки що волинських активістів в Укрзалізниці не чують.

У чиїх руках доля Луцької
дитячої залізниці?

Н

n Курйоз

Фото патрульної поліції Волині.

Перемовини міської влади з Укрзалізницею
про те, що буде далі зі станцією «Росинка»,
тривають. Поставити крапку в цьому питанні
має спеціальна комісія, однак її засідання
поки що не поспішають скликати
Тетяна МЕЛЬНИК

Тетяна МЕЛЬНИК

адрубували дерева на території протяжністю майже два кілометри. Про інцидент повідомив лучанин Михайло Верпучинський.
На стовбурах зловмисники вирубали кільця.
Такі пошкодження, за словами чоловіка, свідчать про те, що насадження навмисно намагаються знищити. Пан Михайло каже, що зруби
– свіжі, хоча попсовані дерева в цій місцевості
бачив і раніше.
– Від місця надрубу дерево засихає, втрачає
кору і гине. Його їдять шкідники, – пояснює він.
Ба більше, науковці кажуть, що знищення насаджень в майбутньому впливатимуть і на річку.
Еколог Оксана Музиченко розповіла, що
одне дерево утримує до декількох тонн ґрунту.
Така шкода може з часом спричинити розмивання берега. Відтак руйнуватиметься природоохоронна зона. n

салоні легкового автомобіля, окрім 30-річного
водія, перебувало двоє пасажирів: 31-літня
жінка та немовля. Усі вони жителі Львівської
області. Фурою керував 50-річний лучанин.
Після зіткнення «ауді» злетіла у кювет. Постраждали керманич та пасажири. Чоловіка та жінку госпіталізували, на щастя, дитині не знадобилася стаціонарна медична допомога. n

У

У

Біля Стиру хтось надрубав
20 дерев

Родина із немовлям
потрапила у страшну аварію
На автодорозі Львів – Радехів – Луцьк
у селі Софіївка на Горохівщині зіткнулися
вантажівка DAF та легковик Audi А6

Пристрої встановили і у приміщенні,
і на фасаді

Сільці Луцького району реалізували
перший у Горохівській територіальній
громаді проєкт «Відеоспостереження
– безпека навчального процесу».
Ініціативу впроваджують, щоб здійснювати відеонагляд у закладі освіти для посилення безпеки, контролю, дисципліни і запобігання ймовірним фактам булінгу.
Загалом встановили шість камер. n

www.volyn.com.ua

уцька міська рада
заявила, що готова придбати
залізницю або взяти
в оренду, щоб зберегти
її функціональне призначення. Однак перемовини затягнулися.
«Усі офіційні повідомлення, які ми отримали від Укрзалізниці,
свідчать про те, що немає заперечень, але
досі не розроблена
процедура і затягується етап реалізації цієї
домовленості», — пояснив директор департаменту економічної політики Луцькради Борис
Смаль.

Л

16 травня в обласному центрі Волині біля
станції «Росинка» відбувся мітинг на підтримку залізниці, діяльність
якої в грудні минулого
року припинено.
Учасники прийшли
із плакатами «Врятуємо дитячу залізницю»,
«saverailway», «Врятуємо ЛДЗ», «Не можна
закрити». Серед них
було чимало випускників гуртка юного залізничника. Організатор
заходу Владислав Корецький розповів, що
підготував лист до Президента Володимира
Зеленського з проханням зберегти станцію
«Росинка». n

«Сама собі катаюсь, сама собі купаюсь».

У ставку плавала машина
Власниця подумала, що її авто вкрали,
а воно…втопилося (на фото)
Павло СТРІЛЕЦЬКИЙ

нцидент стався на території рекреаційної зони
спортивно-розважального комплексу «Адреналін-Сіті», що на вулиці Карбишева. Жінка, ймовірно, не поставила автомобіль на ручні гальма, через що він з’їхав у ставок.
Тим часом, водійка повідомила патрульних, що
її Chery Tiggo-2 викрали. Сказала, що ключі були лише
в неї. Поліцейські, прибувши на місце події, виявили
машину... у ставку. Поспілкувавшись із заявницею
та оглянувши камери відеоспостереження, інспектори встановили, що автомобіль покотився заднім
ходом із власної необережності жінки. n

І
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n Знай наших!
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■ Пульс тижня

Втопився 8-річний
хлопчик

Із Замшан «на веслах» … у Токіо
Марина Мажула із Волині вкотре виборола перемогу на змаганнях
за Кубок світу з параканое серед спортсменів з ураженнями
опорно-рухового апарату
Фото uk.wikipedia.org.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

з 7 по 15 травня
в Угорщині мірялися
силами 154 веслувальники з інвалідністю
з 32 країн. Україну представляли 7 параканоїстів.
Серед них і наша землячка Марина Мажула, яка
здобула золото. Найвищі
відзнаки також привезли
з Угорщини Наталя Лагутенко та Сергій Ємельянов. Загалом українці завоювали три золоті, одну
срібну та одну бронзову
медалі та перше місце
у світі.
Попереду в спортсменів — Паралімпійські
ігри в Токіо. Як відомо,
торік пандемія коронавірусної інфекції внесла
корективи у їхні плани,
адже літні Паралімпійські
ігри в Японії не відбулися.
Нині ж є шанс проявити
себе.
Нагадаємо, що Марина Мажула — почесна
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Марина Мажула на візку об’їхала вже пів світу, успішно
виступаючи за національну збірну.

«

Спортивний талант нашої землячки
проявився у березні 2017 року, коли
вона вперше сіла в каное.

жителька Ратнівщини.
Найбільше вболівали

»

за спортсменку у селі
Замшани, куди вона

майже 10 років тому прийшла за невістку, й разом
із чоловіком Володимиром активно влилася
в діяльність громадської
організації людей із інвалідністю. Спортивний
талант Марини Мажули проявився у березні 2017 року, коли вона
вперше сіла в каное.
— Спочатку спробувала займатися академічною греблею.
Проте, очевидно, сама
доля пересадила мене
в каное. На першому ж
тренуванні не втримала
рівноваги, шубовснула
у холодну воду, в якій
ще плавали крижинки.
Але я здаватися не звикла. Багато працювала,
старалася — і потрапила
у національну збірну, —
розповідала Марина,
нині триразова чемпіонка світу з параканое, майстер спорту міжнародного класу. n

Тіло дитини у кар’єрі знайшов його
батько
Тарас СТЕПАНЮК

травня надвечір у поліцію надійшло
повідомлення про те, що втопився
8-річний хлопчик із села Здомишель
Ковельського району.
Як розповіла «Волині» староста сіл Здомишель, Шменьки та Краска Ратнівської
громади Людмила Чернусь, кілька діток пішли купатися на кар’єр, який розташований
далеко в лісі за селом. Водойма утворилася на місці видобутку піску. Її дно має значні
перепади глибини: в одному місці може бути
яма, в іншому — мілкіше.
За яких саме обставин трапилася трагедія, невідомо. Нібито тонув іще один хлопчик,
але йому діти подали палицю і врятували. Потім кинулися в село за дорослими.
Коли вони прибули до кар’єру, то на березі знайшли лише одяг. Виходить, він зайшов
у воду купатися, хоча було ще доволі холодно. Тіло дитини знайшов його батько. n

12

Директорку Ковельського
ліцею нагородили орденом
Відзнаку Ольга Вальчук отримала
у Києві під час урочистих заходів
проєкту «Берегиня України», які
проходили в Будинку офіційних
прийомів уряду
Євдокія ХОМИЧ

n Золоті руки

О

Прооперували пацієнта
без скальпеля
У Ковельському МТМО вперше провели кардіохірургічну операцію
дитині із вродженою вадою серця без розрізу грудної клітки
Фото зі сторінки Ковельського МТМО у Facebook.

Євгенія СОМОВА

е стало можливим завдяки співпраці лікарів Науково-практичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії
(м.Київ), відділення інтервенційної
радіології Ковельського МТМО.
Вони успішно виконали операцію
із закриття відкритої артеріальної
протоки. «Це кровоносна судина,
яка зазвичай після народження дитини впродовж першого року життя
закривається. Якщо цього не сталося, — роз’яснюють медики, — через
неї продовжує проходити кров. Такий стан є небезпечним, адже з роками призводить до незворотних
змін та серйозної патології серця,
легень, нижніх кінцівок».
Шанс на повноцінне життя отримав 16-річний Микола Ткачук
зі Старовижівщини, вроджену ваду
серця якому діагностували лише
в 15 років, коли почав турбувати
біль. Впродовж року він перебував
на черзі для оперативного втручання в столичному медзакладі. А місяць тому, звернувшись на консультацію до кардіохірурга Ковельського МТМО Володимира Танського,
отримав пропозицію прооперувати
його тут. Родина хлопця, звісно, погодилася, бо ж у кваліфікації місцевих хірургів не сумнівалася. До того
ж, не треба їхати до Києва, витрачати кошти на дорогу, проживання
у готелях.
Втручання, яке проводили
завідувач відділення рентгенангіографії та ендоваскулярної хірургії
центру дитячої кардіології та карді-

чільницю міського ліцею імені Олени
Пчілки нагороджено орденом «Берегиня України», повідомляє Ковельська
міська рада. Цьогоріч ним удостоєно майже 120 жінок, які своєю працею поліпшують
імідж країни. Варто зауважити, що Волинь
на цьому форумі представляла єдина учасниця — ковельчанка Олена Вальчук. Жінка,
яка не перестає дивувати своїми знаннями,
бажанням удосконалюватись, прагненням
освоювати нові технології. А ще — відданістю
своїй справі, мудрістю та великим талантом
педагога і керівника. n

Ц

Самарівські браконьєри
«наловили» риби майже
на 40 тисяч гривень
Ратнівський районний суд виніс
рішення у кримінальному провадженні
щодо незаконного заняття рибним
промислом
Євдокія ХОМИЧ
Бригада медиків за роботою.

охірургії Аркадій Довгалюк спільно
з судинним хірургом Олександром
Голубом, завідувачем відділення
інтервенційної радіології Ковельського МТМО (анестезіолог Тетяна Приходько, медсестра Тетяна

Нагадаємо, що Ковельське
МТМО — перша районна лікарня
в Україні, де почали проводити трансплантацію органів, заклад отримав
на це ліцензію. У 2019 році тут було
здійснено операції з пересадки сер-

МТМО — перша районна лікарня
« Ковельське
в Україні, де почали проводити трансплантацію
органів, заклад отримав на це ліцензію.
Куничик), пройшло успішно. Операція була складною і виконувалася під рентгенівським контролем
із застосуванням ангіографа, під
місцевим знечуленням (без наркозу). Через прокол у стегновій
вені та артерії в незакриту протоку
встановлювали маленьку пружину,
яка перекрила потрапляння артеріальної крові у венозне русло.
Нині пацієнт почувається добре
і готовий до виписки.

»

ця та нирки. Фахівці, які приїжджають сюди, відзначають, що тут можна виконувати високотехнологічні
хірургічні втручання, є необхідне
обладнання та умови. І в значній мірі
це заслуга міської влади, яка дбає
про матеріальну базу лікувальних
закладів, придбання нової апаратури. Результатом цього стало поліпшення якості обслуговування волинян, надання їм необхідної медичної
допомоги. n

олинський охоронний патруль спільно
з національною поліцією під час рейду
по водоймах Ратнівщини виявили факт
злочинних дій із заподіянням шкоди рибному
господарству України. Було відкрито кримінальне провадження.
Так, з ухвали районного суду відомо, що
25 березня 2021 року під час нерестового періоду близько 15:00 двоє громадян прибули
до озера Оріхове, де вони напередодні поставили шість риболовецьких сіток. Чоловіки
випливли на водойму на незареєстрованому
дерев’яному човні, куди покидали вже спійману рибу. На березі їх разом із сітками та незаконною здобиччю виявили працівники поліції
та Волинського рибоохоронного патруля.
Всього порушники наловили 102 окуні,
130 йоржів, 37 пліток, чим спричинили шкоду державним рибним ресурсам у розмірі
38 262 гривні. Обвинувачені в судовому засіданні свою вину визнали повністю та добровільно відшкодували усі заподіяні збитки.
Ратнівський районний суд ухвалою від
21 квітня постановив звільнити цих осіб від
кримінальної відповідальності. n
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ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!

n Редакційна акція

www.volyn.com.ua

Час передплачувати

Фото Миколи РИМАРЯ.

Віричі з Іваничів
знають,
що передплачувати!

наші видання:
Четвер 23 квітня 2020 року
№32 — 33 (16 622 — 16 623) Ціна 6 грн

Кіборг вижив у пеклі,
щоб через 5 років
віддати нирку синові

150 гривень

Романюк Василь (с. Сокиричі Луцького району), Шадловська Надія Ю. (с. Городище-2 Луцького району), Гарбарчук Надія Миколаївна (с. Велика Глуша Камінь-Каширського району), Зінчук Іван Іванович (м. Луцьк, просп. Грушевського).

Годинник настінний

Колядюк Іван Якович (с. Межисить Ковельського району), Сачук Лідія Петрівна (с. Сереховичі Ковельського
району), Ортинська І.О. (м. Борислав Львівської області),
Шевчик Марія Іванівна (с. Піща Ковельського району),
Довгун А.В. (м. Нововолинськ, вул. Шептицького).

Плед

Божко Людмила (с. Седлище Камінь-Каширського району), Стріла Віра Іванівна (с. Степангород Володимирецького району Рівненської області), Ясюк Микола Андрі-

n Знай наших!

Василь Шумик із Камінь-Каширського району,
який воював за Донецький аеропорт, врятував
життя своїй єдиній дитині. Родинна операція була
успішно проведена у Ковельській центральній
районній лікарні
с. 8—9

Фото valikhnovskimd.com.

Наш земляк
На
ввигадав
игада капсулу для
тра
транспортування
хворих із
к
коронавірусом

»

Команда відомого лікаря
Ростислава Валіхновського —
на передовій боротьби
з пандемією.
с.

»
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n Вітаємо!

Неймовірна Галино Іванівно!
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?

Нехай у Вашому серці завжди буде чаруюча весна,
яка даруватиме крила любові найближчим людям
для захисту,
захисту, і д
ля п
на землі — і для
для
польоту!

ÓÍ²ÊÀËÜÍÈÉ ÑÏÎÑ²Á ÂÈÐ²ØÅÍÍß
ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ ÍÀÇÀÂÆÄÈ —
ÏÎÇÁÓÄÜÑß ÕÂÎÐÎÁÈ ÇÀÐÀÇ!
Äîáðîãî äíÿ! Ìåíå çâóòü Â³êòîð Ôåäîðîâè÷, ìåí³ 62 ðîêè. Äåê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó
ÿ ïðî÷èòàâ êíèãó «Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà».
Ìîæó ñêàçàòè ëèøå ñëîâà âåëè÷åçíî¿
âäÿ÷íîñò³ ¿¿ àâòîðàì – ë³êàðÿì ²ùóêó òà Ëîáàíîâó. Ñêîðèñòàâøèñü ðåêîìåíäàö³ÿìè ç
êíèãè, ÿ çà äâà ì³ñÿö³ ïîçáóâñÿ ïðîñòàòèòó,
íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ñïëþ (ðàí³øå ïî 7-8
ðàç³â çà í³÷ á³ãàâ ó òóàëåò), çàáóâ ïðî áîë³
â ïðîìåæèí³ é â³ä÷óâ ñåáå ÷îëîâ³êîì – ïîòåíö³ÿ íèí³, ÿê ó ìîëîäîãî.
Êð³ì öüîãî, ïîì³òèâ, ùî ïåðåñòàâ õâîð³òè íà çàñòóäó, â ìåíå
ïîêðàùèâñÿ ³ìóí³òåò. Âèÿâëÿºòüñÿ, ìåòîä, çàïðîïîíîâàíèé ó êíèç³
«Äðóãå ñåðöå ÷îëîâ³êà», áóâ â³äîìèé á³ëüøå 2000 ðîê³â òîìó,
íèì óñï³øíî êîðèñòóâàëèñÿ íàø³ ïðåäêè, â³í ïîâí³ñòþ ïðèðîäíèé, à éîãî åôåêòèâí³ñòü ÿ ñïðîáóâàâ íà ñîá³.

Адже
А
дже ночі,
ноч
чі, щ
що
он
нее сспали
пали
иВ
Ви,
и, — це є любов!
пісня,
що
Ви,
І пі
існя, щ
о сспівали
півали В
и, — любов!
люб
квіти,
що
любов!
Ік
вііти, щ
о посіяли
посіяли — л
юбов!!
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Іо
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Щиро
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Щи
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любов’ю друзі
«Газети Волинь»,
з «Га
«Цікавої
газети
«
Ц
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.

Увага! АКЦІЯ! До 14.05.2020 р.
ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Замовити книгу можна телефонами:
(067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

тижневик «Волинь-нова»
передплатні індекси:
30000, 60306, 60305, 86772
(для читачів Волинської області),
97847 (для читачів Рівненської області),
Анатолій і Євгенія Віричі: «Святий Миколай приходить і весною!»

61136 (для читачів інших областей).
Чому Ірина Геращенко
не спростовувала
романи з президентами?

Фото politrussia.

Мацько Галина (с. Радошин Ковельського району),
Махновець Світлана Іванівна (с. Четвертня Луцького району).

»

Василь Шумик за героїзм у війні з Росією
удостоєний ордена «За мужність»
III ступеня.

Сашко завжди буде вдячний
батькові, який своїм вчинком
дав йому майбутнє.

l ПРИМА СЦЕНИ
Фото zn.ua.

»

Цікава
»

ГА З Е ТА +

на вих ідні

5 березня 2020 року №10 (118)

Незважаючи на літа і всі втрати, акторка і сьогодні виступає в театрі,
Незважаю
знімається в кіно.

Ціна 6 грн

Ада РОГОВЦЕВА:
«Кость Петрович —
перший і єдиний чоловік
у моєму житті»

l CуперБОЄЦЬ

«Льоша, розумієш,
у мене немає лівої
ноги?!» — «Ну і що? Тепер
будемо повільніше
прогулюватися»

йович (с. Троянівка Камінь-Каширського району), Курилко
Микола Іванович (м. Луцьк, вул. Супутника).

На її руці — гасло
«Ніколи не здавайся»,
вибите іспанською
мовою. Вона впевнено
крокує по мокрому від
дощу асфальту. Джинси
на лівій нозі підкочені,
практично повністю
оголюючи протез. Ольга
Бенда, переживши
важке поранення,
зайнялася спортом
і знайшла роботу до душі.
А найголовніше —
там, на війні, вона
зустріла своє кохання.
Справжнє…

Покривало

Тимощук Катерина Федорівна (с. Холопичі Вололодимир-Волинського району), Паламарчук Марія Іванівна
(с. Полапи Ковельського району), Рибачук Олександр Никонович (с. Колодязне Березнівського району Рівненської
області), Мельник Антоніна Володимирівна (с. Щурин
Луцького району).

с. 3

Другу дитинку
нку
Вікторія Пташник
ашник
к
народила
в парламенті
р
ті с. 4

А 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:
250 гривень

Головний поліцейський Волині
Юрій КРОШКО:
«Поставити правоохоронця
біля кожного храму, на жаль,
не можемо»
с. 4

Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

С

Закінчення. Початок у номері за 13 травня:

Фото Олександра ПІЛЮКА.
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n Герої нашого часу

Анатолій Дмитрович і Євгенія Миколаївна,
виписавши «Газету Волинь» і «Цікаву газету
на вихідні», стали володарями головного
призу нашої редакційної акції за І півріччя —
мікрохвильової печі (на фото). А тепер кажуть,
що стануть читачами ще й наших місячних
видань — «Так ніхто не кохав» і «Читанка для
всіх». Бо з нашою газетою вони з дитинства
тала «Волинь» і супутницею їхнього подружнього життя
— від того першого моменту, коли молодий хлопець
після армії у рідних Любохинах на Старовижівщині
зустрів на танцях молоду вчительку. «Взяв її на оберемок,
хлопці, і вже не відпускаю 41 рік. Бо то і є, певно, любов!»
— усміхається нам і підморгує до дружини. А в очах Євгенії
Миколаївни — палають зорі…

n Пряма лінія

Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.

20 травня 2021 Четвер

Студентка Ада зайшла
в аудиторію Київського
театрального, й викладач
Костянтин Степанков із тієї
миті не відведе від неї
очей

вітний диплом. В інтерв’ю напередодні 80-літнього ювілею
Ада Миколаївна пригадає: «Про
мене сказали одного разу: «З такими, як Роговцева, романи

“

Роговцева навіть
не дозволяла собі
дивитися в його сторону,
адже він був одружений.

Марина ЛУГОВА

КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ — НА ВСЕ ЖИТТЯ

а цим красивим актором
її однокурсниці просто
вмирали. Утім Роговцева
навіть не дозволяла собі дивитися в його сторону, адже він
був одружений. Та від цього
справжнього кохання не можна
було втекти. І врешті Ада Роговцева та Костянтин Степанков побралися. За її словами, це була
любов з першого погляду. Пара
обвінчалася відразу після того,
як дівчина отримала свій запо-

З
«На
На фронті я зустріла коханого
го
і друзів. У мирному житті,
мабуть, настільки справжніх
почуттів не буває», — каже
Ольга Бенда.

не крутять, з такими відразу
одружуються».Так що зі мною
зв’язуватися не хотіли. Кость
Петрович — перший і єдиний
чоловік у моєму житті. Ми були
поєднані однією професією
і розуміли один одного. Ось
і прожили так довго».

Закінчення на с. 7

»

Власта КРИМСЬКА

ри року тому військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців
Ольга Тарасевич та Олексій
Бенда одружилися. Пара познайомилася на передовій,
і коли Ользі осколком снаряда фактично розтрощило
ногу, 26-річний Олексій невідлучно перебував поруч
із коханою в госпіталі. Однак
ця історія не лише про сильні
й перевірені війною почуття.
А й про велику любов до життя і бажання бути щасливими.

Т

Закінчення на с. 6

Фото з фейсбук-сторінки «Бойовий бюлетень».
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»

Вони прожили у шлюбі 46 років.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

тижневик «Цікава газета на вихідні»

Рушник

передплатні індекси:

Бондар Микола Олександрович (с. Соловичі Ковельського району), Волошин Надія Андріївна (с. Корост Сарненського району Рівненської області), Палій О.Н. (с. Цміни
Камінь-Каширського 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.

60304, 60306, 60392, 86772

(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ

l ДИВА ВІРИ

Фото із сайту molytva.at.ua.

№1 (1)

Ціна 4 грн

(передплата – 3 грн)

Перехрестився –
і хвороба відступила!
Рани на долонях отця Піo
кровоточили 50 років

Фото із сайту credo.pro.

Закінчення на с.6

Закінчення на с. 5

n Увага!

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

Український «Білл Гейтс» у 12 років
почав торгувати, а в 16 —
заробив перший мільйон
Серед фанатів ігор у світі, певне, немає жодного, хто б
не рубався у «Сталкера». Її створила компанія киянина
Сергія Григоровича (на фото), яку він зареєстрував
ще в 16-річному віці. Однак слава до нього прийшла
після створення гри «Козаки: Європейські війни»

»

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 3, 1
10

»

місячник «Читанка для всіх»

поративному 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 суперпередплатником та позмагатися за електровелосипед, необхідно:
 передплатити два та більше
видань на одну особу вартістю від
100 гривень на період не менше ніж на
6 місяців;
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»;
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 акції 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

60780 (для читачів інших областей).

«У нас було рівно 6 ночей»

Фото 1plus1.ua.

В Укрпошті триває передплата видань на ІІ півріччя 2021 р.

передплатні індекси:
97847 (для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської бласті),

lЗІРКОВЕ КОХАННЯ Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко (обоє на фото)
розповіли про свій небезпечний… медовий місяць

ніхто

с. 6—7

ТАК
не КОХАВ
11 липня 2019 року №7(9
№7(9)

»

volyn.com.uaa

Ціна 6,5 грн

Фото footboom.com.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ ТА ВИГРАВАЙТЕ ПОДАРУНКИ!
Пропонуємо Вам:
широкий перелік цікавих друкованих видань — понад 1700 індексів
загальнодержавних та понад 1500 індексів місцевих видань;
вчасна доставка додому, в офіс
або абонентську скриньку;
можливість оформлення передплати онлайн;
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:
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!
передплатити одне або декілька
видань вартістю від 100 гривень щонайменше на 6 місяців онлайн, на кор-

Очевидці стверджують, що кров, яка текла із ран,
віддавала квітковим ароматом.

Фото із сайту tsn.ua.

Святий отець Піо: «Молитва є найкращою зброєю, яку ми маємо».

l ЗНАЙ НАШИХ!

Фото із сайту stalker.fandom.com.

УВАГА! Жителі Волинської області мають унікальну можливість передплатити дешевше комплект із чотирьох видань:
«Газета Волинь» + «Цікава газета на вихідні» + «Так ніхто не кохав» + «Читанка для всіх» — передплатний індекс 86772 —
і взяти участь в акції «Суперпередплатник», у якій жеребкування серед читачів відбувається аж 4 рази на рік.

Цей італійський
монах вважається
найзагадковішим святим
ХХ сторіччя. Адже умів
не тільки «бачити серця»,
зчитуючи на сповіді життя
людини, як книгу, а й
мав дари передбачення і
біолокації – міг одночасно
перебувати у кількох
місцях. Більше того:
після смерті тіло отця Піо
(світське ім’я Франческо
Форджоне, 1887–1968)
залишилося нетлінним –
уже 53-й рік

Фото xsport.ua.

А тепер у їхній команді буде ще й син і брат Лев!

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»

l ІСТОРІЯ НОМЕРА У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:

вона присутня на його іграх, а він — під час пологів

с. 9—11

«І заявив матері коханої:

»

«Я її все одно заберу
ось так, у чому стоїть»
30 років тому нинішньому
настоятелю храму святої рівноапостольної Марії Магдалини
у Луцьку протоієрею Олександру Колбу довелося боротися за
свої почуття

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ

с. 3—5

»

Вони поселили у свій
дім Любов. Прочитайте,
як це сталося, — не пошкодуєте!
Фото з домашнього архіву Колбів.

місячник «Так ніхто не кохав»
передплатні індекси:
86771, 60305, 60392, 86772

(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД

www.volyn.com.ua

n За сигналом читачів

Чому Гагаріну не сподобалось би,
що влада Володимира ігнорує
прохання містян
У княжому місті є вулиця, названа на честь відомого космонавта. Невеличка,
невисокі будинки. Але дорога у вибоїнах. Місцеві мешканці на чолі
з Олексієм Коришком звертаються у міську раду за поміччю з 2009-го
Софія ГАВРИЛЮК

Фото Софії ГАВРИЛЮК.

улиця Гагаріна розташована у мікрорайоні «Цукровий» й прилягає до в’їзної
дороги у Володимир-Волинський. Виникла вона, ще коли будувався місцевий завод. А це далекі 1960-ті. Обабіч шляху довжиною десь 200 метрів стоять
кілька триповерхових будинків
і два приземистих, які називають бараками. На початку вулиці — хрест з іконою, біля якого
місцеві зустрічаються на релігійні свята й проводжають у засвіти близьких. Мешкає тут понад
сотню сімей. Ці деталі пояснює
Олексій Коришко, який пропрацював на цукровому заводі більш
як 40 років, тож знає тут усе. Він
показує численні ями поблизу
хреста й в інших місцях і розповідає історію своєї боротьби
за дорогу на вулиці Гагаріна.
Чоловік демонструє пакет
відповідей від влади на його
звернення. Вперше повідомив
міську раду про необхідність ремонту 12 років тому, коли ще був
сімдесятилітнім. Ми говоримо,
йдучи уздовж вулиці, й Олексій
Коришко, навіть не дивлячись
під ноги, час від часу закликає
мене до обережності:
— Дивіться на дорогу, пані!
Яма ж! Коли злива, тут кругом
стоїть вода — неможливо пройти. Я ще бадьорий дід: по бордюру пересуваюся, а люди мого
віку в розпачі. Хоч гумові чоботи
взувай!
Олексій Коришко згадує,
як загорівся надією, коли восени 2009-го із міськвиконкому
надійшла відповідь із запевненням, що ремонт буде проведено у другому кварталі 2010 року.
Минуло два літа, нічого не змінилося — й чоловік мусив нагадати владі про наболіле.
Цього разу в офіційному листі
його потішили тим, що на капітальний ремонт проїжджої
частини вулиці вже замовлено
проєктно-кошторисну документацію підприємству «Луцьккомундорпроєкт». Зауважмо:
йшлося саме про кап ремонт!
Документ-відповідь підписав
тодішній мер Петро Саганюк.
А вже у 2013-му цей же міський
голова завізував інший документ: мовляв, обстеження засвідчило, що асфальтобетонне
покриття потребує оновлення,
але дешевший ямковий ремонт
провести неможливо. Писав, що
1100 квадратних метрів асфаль-

В

n На часі

Т

■ Пульс тижня
Фото Нововолинський відділ ДСНС області.

Рятувальники витягали на поверхню людей
без свідомості.

Співробітники водоканалу
знепритомніли
у 4-метровому колодязі
Олена КАЛЕНЮК

к розповів Суспільному заступник директора Нововолинської лікарні Роман Старицький, в одного чоловіка
стан важкий, в іншого — вкрай важкий, він
перебуває в реанімації.
Рятувальників на місце події викликав
керівник комунального підприємства. Працівники ДСНС дістали травмованих з колодязя за допомогою апаратів захисту органів
дихання та аварійно-рятувального обладнання. n

Я

Чоловік добивається дороги 12 років.

тувати надто дорого, бо потрібно аж 220 тисяч гривень. Уже
на іншому бланку того ж року
мер повідомив «нетерпеливому» Олексію Павловичу, що у місті він не один, бо є звернення
про ремонт доріг від мешканців
ще інших 15 вулиць. Про замовлений кошторис чомусь промовчав. Коришко помітив, що навіть
звертатися до нього у документах-відповідях стали інакше:
— Спочатку писали: «Шановний Олексію Павловичу», —
а потім без цього стали обхо-

й отримав відповідь, що тепер
міська влада оплачує ремонт
доріг за методикою черговості
таких робіт. За цим документом,
першими асфальтують шляхи,
на проєктно-кошторисну документацію яких або ж на сам ремонт гроші здавали мешканці
певної вулиці. Про замовлення
кошторису 7 років тому знову
анічичирк…
Олексій Павлович дочекався
зміни влади і підшив ще один
папірець у свою колекцію. У найсвіжішому документі в січні цьо-

довше листувався з владою пан Коришко, тим
« Чим
гірші перспективи для ремонту вимальовувалися.
»
дитися. Я ж за ці роки в міську
раду навідувався більше 20 разів. У Саганюка був раз, атакував Веремчука (він працював
замом), тепер до нових ходжу.
Пальонці папери показував.
Вони мене знають.
Чим довше листувався з владою пан Коришко, тим гірші
перспективи для ремонту вимальовувалися. У 2015 році,
наприклад, зауважили, що
не так і багато тих ям на вулиці
Гагаріна, а ремонт уже коштує
385 тисяч гривень. А це ж у місті
є 157 вулиць взагалі без твердого покриття! Написано все логічно, однак незрозуміло, навіщо
раніше запевняли, що капремонт буде, й замовляли проєктно-кошторисну документацію?
А далі ще цікавіше: настирливий Олексій Коришко писав звернення ще й у 2019-му

го року начальник управління
житлово-комунального господарства й будівництва виконкому Володимир-Волинської
міськради Віктор Фіщук поміж
рядків запропонував, щоб Коришко у свої 80 з гаком літ стежив за сайтом міськради: інформацію після розгляду депутатськими комісіями розмістять
саме там. А ще пише, що управління має повно роботи: 9 інших
доріг, документи на які виготовили мешканці тих вулиць.
Пан Коришко каже, що бюрократію перемогти не може,
але усе ще надіється, що представники міської влади спробують розшукати кошторис, про
який запевняли раніше, й подбають про мешканців вулиці,
названої на честь людини, яка
в обраній професії досягла вершин. n

Останній дзвоник пролунає влітку

аке рішення в міській раді
прийняли через довші осінні й зимові канікули. Про
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Чоловіки працювали на території
очисних споруд Нововолинська

Навчання в закладах освіти Нововолинської громади
триватиме до 16 червня
Софія ГАВРИЛЮК

20 травня 2021 Четвер

це розповіла заступниця Нововолинського міського голови Вікторія Скриннік. За її словами, вчителі не встигають вичитати повний
обсяг матеріалу до 31 травня цьо-

го року, бо учні не відбули у школах необхідних 175 навчальних
днів. Тож управління освіти ініціює
очне навчання до 4 червня та дистанційне — до 16-го.
Також відомо, що у школах
громади цьогоріч не будуть працювати пришкільні табори. n

Для 10-річної Настусі
кошти збирали цілим
містом
Дівчинку лікують від онкозахворювання
Оксана КОВАЛЕНКО

місті гірників відбулася благодійна акція
«Милосердя врятує світ». Захід організував Нововолинський міський Палац
культури на підтримку десятирічної Анастасії
Трофимюк, у якої виявили рак крові. Про це інформує сайт Нововолинської міськради.
Акція стартувала благодійним забігом.
У ньому взяв участь і міський голова Борис
Карпус, депутати, спортсмени та активні
мешканці. Крім того, на майдані Незалежності відбулося чимало інших заходів: дитячий
концерт, розважально-ігрова програма. Музичні композиції дарували глядачам народний
самодіяльний естрадний оркестр, жіноче тріо
«Лебедине крило» та місцеві аматори сцени.
Також відбувся благодійний аукціон. Лоти надали відомі фотографи, художники та заклади
харчування. Завдяки небайдужим нововолинцям вдалося зібрати 51 тисячу 421 гривню. n

У

Княже місто
перейменують?
Народний депутат Ігор Гузь ініціює
відновлення історичної справедливості —
повернення княжому місту назви
«Володимир»
Алла ЛІСОВА

бранець звернувся до міського голови,
оформив офіційне звернення і до депутатського корпусу — підтримати цю позицію. Має намір також апелювати до депутатів
Волинської обласної ради з приводу перейменування славного міста з великою історичною
спадщиною. Він висловив упевненість, що восени український парламент поставить остаточну
крапку — й місто стане просто Володимиром.
З цього приводу депутат записав і відеозвернення до жителів громади. Ігор Гузь нагадав, що сотні років в усій Європі місто над Лугою
знали саме під такою назвою. І тільки за часів
Російської імперії, а далі — Радянського Союзу
Володимир перейменували. n

О

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

НЕ ЖУРИСЬ
Галина ДЕНИСЮК

Йдуть дні. Такі тягучі, мов кисіль.
Розлите на тривалий час чекання.
Вже й зустрічей вивітрюється хміль.
Чи ж це кохання? Це таке кохання?..
Вже сумніви у серці, наче сіль.
Втекти кудись, сховатися — бажання.
Хто ж знав, що це такий пекучий біль:
Не крик, образа, а просте мовчання.

n Ніхто, крім тебе

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

Фото із сімейного архіву Юрія ЖУКА та Кристини ЄСЕЙКІНОЇ.

Йде днів така огидна каламуть.
Хоча й не осінь. Літо. Справді літо?
Здається, все давно було колись…
Можливо, дні вже в інший бік течуть.
О, вийшло сонце, засміялись квіти.
Озвалось серце: «Ну ж бо, не журись!»
с. Видричі Камінь-Каширського району. n

n Притча

ЧЕРВОНА ТРОЯНДА
Один моряк отримував листи від жінки,
яку ніколи не бачив. Її звали Роза
они довго переписувалися. Читаючи її
послання і відповідаючи на них, чоловік
зрозумів, що не уявляє свого подальшого
життя без неї. Коли закінчилася його служба,
вони призначили зустріч на вокзалі о п’ятій
годині. Роза написала, що в петлиці у неї буде
червона троянда.
Чоловіка терзали сумніви, адже він ніколи
не бачив Рози — навіть на світлині. Не знає,
скільки їй років і яка вона: гарна чи ні, повна
чи струнка? Прийшов до вокзалу рівно о п’ятій. Під годинником стояла жінка з червоною
трояндою в петлиці. На вигляд їй було близько
п’ятдесяти років. Тобто старша від нього. Моряку схотілося розвернутися і піти. Але ж подумав, що це буде нечесно. Адже ця незнайомка
постійно писала йому, поки він був у морі. Вона
не заслуговує такого ставлення.
Моряк підійшов до жінки, простягнув руку
др
ду
і відрекомендувався…
І тут жінка сказала, що
н Роза. Що дівчина на таке
вона не
ім’я стоїть за її спиною. І тоді він
п
побачив
ту, в кого заочно закохався, — молоду й чарівну.
Літня жінка розповіла,
щ Роза попросила її прощо
тяг
тягнути
квітку в петлицю й піти
з нею на вокзал. Якби моряк не
підійш
підійшов, то, можливо, їхню історію бу
було б закінчено. Але сталося по
по–іншому, тож незнайомка
показ
показала йому справжню Розу й
розпо
розповіла всю правду. n
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Для спільного проживання шукаю чоловіка віком
50–55 років. Бажано, щоб він був із сільської місцевості, мав добрий, спокійний характер, високого зросту
й середньої статури. Судимих, схильних до алкоголю прошу не турбувати. Чекаю дзвінків від чоловіків
без шкідливих звичок, серед яких є й моя половинка.
Мій тел. 0689131203.
ххх
Шукаю свою половинку — веселу, добру, трудолюбиву, некорисливу жінку — інваліда III чи II групи
віком 58– 60 років. Бажано, щоб вона погодилася
на переїзд у сільську місцевість. Може, відгукнеться
та, котра, як і я, втомилася від самотності. Мій тел.
0990965166.
ххх
Сільський чоловік, за професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної зовнішності (60 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою–волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.
ххх
Пишу цього листа з надією, що, може, відгукнеться на нього чоловік, який, як і я, втомився від самотності, якому хочеться відчути підтримку у цьому
непростому житті. Сподіваюся, що зустрінеться мені
людина, яка веде здоровий спосіб життя, цінує взаєморозуміння, теплоту та щирість стосунків. Мій тел.
0687789691.
ххх
Сільський 65–літній чоловік, пенсіонер, не п’ю,
не курю, нормальної зовнішності (зріст 175 сантиметрів, вага 85 кілограмів). Познайомлюся із самотньою
жінкою–волинянкою із сільської місцевості віком
55–65 років, яка була б згідна на переїзд до мене. Мій
тел. 0972149884.
ххх
Хочу познайомитися із жіночкою віком до 39 років,
не схильною до повноти, для створення сім’ї. Можна з
дітьми. Про себе: 45 років, зріст 170 сантиметрів, вага
70 кілограмів, проживаю на Тернопільщині з маленькою донечкою. Непитущий, трудолюбивий, матеріально забезпечений. Мій тел. 0979235055. n

У «сина Революційного майдану» — три братики і сестричка.

Подружжю, яке повінчалося на Хрещатику під час
Помаранчевої революції, Бог подарував п’ятеро дітей
Закінчення. Початок на с. 1
Катерина ЗУБЧУК

ЮРКО ДОБРЕ ЗНАЄ НЕЗВИЧАЙНУ
ІСТОРІЮ КОХАННЯ СВОЇХ БАТЬКІВ

«Синові Революційного майдану»
нині вже 15 років, зростом він догнав
маму й тата. Про їхню любов не раз чув
від них же. І весільні фото, зроблені на
Хрещатику, йому добре знайомі. Без
сумніву, Юрій Жук–Єсейкін (діти цього
подружжя мають подвійне прізвище,
оскільки мама після заміжжя залишилася на дівочому) гордиться своїми батьками. Відчувалося, що йому було цікаво
й під час нашої зустрічі вже вкотре послухати незвичайну історію.
Кристина родом із Луцька, Юрій
— із Володимира–Волинського. У
2004 році, коли почалася Помаранчева
революція, вони долучилися до протесту проти фальсифікацій президентських
виборів. Додому поверталися вже як подружня пара. Це якщо б зовсім коротко
переповідати їхню історію. А що за цим?
— Мені тоді було дев’ятнадцять, —
каже Кристина, вертаючись до подій
того часу. — Я уже закінчила Луцьке педагогічне училище, але ще не працювала, займалася на різних курсах з хореографії (крім фаху вчителя початкових
класів, мала й ще один — «керівник танцювального колективу»). І треба ж було
поїхати на Майдан, аби зустріти свою
долю. Юрій (він на два роки старший від
мене) якраз вернувся з Лисичанська, де
був як член виборчої комісії на одній із
дільниць, і зайшов у наметове містечко.
Там на кухні, де я працювала, ми й побачилися.
— Звернув увагу на високу біляву
дівчину, яка сподобалася мені відразу,
— долучається до розмови чоловік, —
розпитав у знайомого, як її звати…
А ось як зав’язалися їхні стосунки? З
приводу цього Кристина досить емоційно пригадує:
— А як — добрячим ляпасом я відповіла на його, як здалося, надто фамільярне звернення до мене — має ж
дівчина себе захищати! Потім, як розго-

ворилися, то стало ясно, що ми просто
не порозумілися. Це з роками я вже звикла до жартів чоловіка. А тоді сприйняла
його слова за образу.
Юрій, пригадуючи їхню першу зустріч, розповідає:
— А я подумав тоді: «Бойова баба — з
такою можна і у вогонь, і у воду…
Це дещо незвичайне знайомство
було на свято Миколая. А за Новий

років тому ці
« Шістнадцять
двоє людей зустріли свою
велику Любов. З нею їм
вдалося пройти через непрості
випробування й зберегти
свої почуття, в теплоті яких
підростають їхні діти.

»

2005–й келихи вони піднімали вже разом. З 1 січня почали зустрічатися, а
12–го повінчалися. За цей час, як зараз
каже жінка, встигли «пробити» дані, аби
дізнатися, хто він (вона): брехливий чи
чесний, наскільки порядний у вчинках?
І вже більше знаючи одне про одного,
зрозуміли, що «це моя людина». Коли
в їхньому скороспілому романі дійшло
до освідчення, то воно звелося до двох
фраз. «Ти вийдеш за мене?» — спитав
Юрій. «Вийду!» — відповіла Кристина.
ОТЕЦЬ ВАЛЕРІЙ БЛАГОСЛОВИВ
ЇХНІЙ ШЛЮБ

Як пригадує Юрій, так і не знає, де
знайшов на таїнство вінчання піджак,
туфлі, яких у польових умовах, ясно, що
не мав. А ось Кристина зателефонувала родичам у Луцьк. Сукні білої вони не
знайшли, тож передали чорну кофтину і
«золоту» спідницю. З десяти літ дівчина
росла без матері (вона померла). Але
оскільки з батьком підтримувала стосунки, то повідомила йому про своє рішення вийти заміж за хлопця, якого зустріла
на Майдані. Він не перечив: мовляв, це
твій вибір — не мені ж, а тобі з ним жити.
А ось мати Юрія, до речі, дізналася, що
її син уже женився, коли молодят після

вінчання відпустили на декілька днів й
вони поїхали до Луцька, а звідти — до
неї у Володимир–Волинський.
Вінчалися серед проїжджої частини
на Хрещатику, де тоді стояли намети.
Їхній шлюб благословив отець Валерій.
За свідків були такі ж учасники Помаранчевої революції. Згадуючи своє весілля,
Кристина каже:
— Ми — 37-ма пара, яка одружувалася на Майдані. А всього їх було 42.
Чимало. Але знаю, що з нагоди річниці
Помаранчевої революції журналістам
проблемно було знайти ці сім’ї — хтось
розлучився відразу ж після повернення
додому, хтось — згодом.
У 2006–му, коли вже мав народитися
їхній первісток, Юрій та Кристина зареєстрували свій шлюб. А через десяток літ
після одруження на Майдані вирішили
ще раз повінчатися — це таїнство було в
монастирі, що в Старому Чорторийську
на Маневиччині.

2011–му на світ з’явилися наші двійнята — Богдана й Данилко, то стало геть
тісно. Тоді ми перебралися в Березовичі
Володимир–Волинського району — родичка Юрія запропонувала нам хату, яка
п’ятнадцять років стояла пусткою.
Перш незвично було, особливо
Кристині, котра виросла в місті. А тепер,
як сама каже, не бачить кращого місця
для проживання багатодітної сім’ї. Хата
— за два кілометри від гомінкої траси,
тож повітря чисте. Є свій город, і «хоч
зараз без хімії ніщо не росте, але принаймні знаєш, що дав у грунт». Колись
міська жителька навчилася корову доїти.

ніхто

№5 Ціна договірна
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Потужна
молитва
за ваш шлюб

Фото із сайту charivne.info.

БАГАТОДІТНИЙ БАТЬКО —
УЧАСНИК РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, АТО

Ми зустрілися з Юрієм та Кристиною у Володимирі–Волинському — два
роки тому їм за кошти держави нарешті
(«добиватися довелося довго») купили
будинок з усіма господарськими спорудами. В одному з невеликих приміщень
на обійсті, яке попереднім господарям
слугувало, напевно, літньою кухнею,
чоловік обладнав майстерню, де вони з
дружиною виготовляють різьблені вироби з дерева — набори кухонних дощечок, шкатулки. Юрій вирізає візерунки за
малюнками Кристини, вона — розфарбовує. Сьогодні — це й можливість заробити якусь копійку, і своєрідна психологічна реабілітація для глави сімейства,
який, пройшовши через Революцію гідності, АТО, мав контузію, поранення і тепер уже на пенсії по інвалідності другої
групи.
— Завдяки тодішньому мерові Володимира–Волинського Петру Саганюку,
— розповідає Кристина, — як народився
наш Юра, ми одержали, кімнату в гуртожитку. І тішилися, бо хоч і маленька
вона була, та все ж — своя. Та коли в

У номері
також:
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«Моя головна
і єдина робота —
це ніколи не
підводити
королеву»
Про любов
тривалістю
у понад
80 років
Єлизавети ІІ
і Філіпа
«Воюємо за Україну нашого Костика!»

«Ти стріляв із кулемета,
я набої подавала…»

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

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

Читайте на с. 12—13

Місячник ще
в продажу – всього

6 гривень!

Фото із сайту news.obozrevatel.com.

ТАК ХОЧЕТЬСЯ БУТИ У ПАРІ

Таїнство вінчання на Майдані.

В хазяйстві — домашні молочні продукти, яйця і м’ясо, оскільки подружжя й
свиней розводить. У свій будинок, що у
Володимирі–Волинському, Кристина та
Юрій зі старшими дітьми лише приїжджають, і поки ті мають заняття в гуртках,
музичній школі, працюють у своїй майстерні. А ще ж жінка в п’ятій школі міста
веде гурток хореографії, бо і з роками
не полишила своє захоплення танцями.
Так було й у день нашого знайомства.
У каміні потріскували дрова, додаючи
обстановці романтичності, а ми розмовляли і про незвичайну історію кохання, і
про те, як Юрій у лютому 2014–го зазнав
контузії на Майдані. Як вперше із «Правим сектором» потрапив добровольцем
в АТО. Захищав Донецький аеропорт. А
через два роки пішов у Збройні сили
України за контрактом і був поранений.
Як довго йому довелося лікуватися…
Коли Юрій вирішив, що його місце
на Майдані, їхній четвертій дитині, синові Стасику, було чотири місяці. А як у
2016–му на світ мав з’явитися найменшенький Назарчик, його тато у складі
101–ї бригади воював на Сході України.
І тільки тому, що через поранення вибув,
як кажуть, на якийсь час із строю, мав
можливість приїхати додому, аби своєю
присутністю й турботою підтримати дружину. Чи міг багатодітний батько скористатися пільгою й не піти на війну? Звичайно. Тільки не такий чоловік, як Юрій,
котрий не може інакше жити: коли десь
за державу гинуть молоді патріоти, його
місце, вважає, — теж там. До речі, коли
мова зайшла про те, як же дружина реагувала (чи не відмовляла, бува, перш
від Майдану, потім — фронтового життя,
де кожна мить може бути останньою?),
Кристина сказала, не задумуючись:
— А я б і сама пішла, якби не мала
дитина на руках…
Після почутого думаєш, що шістнадцять років тому ці двоє людей зустріли
свою велику Любов. З нею їм вдалося
пройти через непрості випробування й
зберегти свої почуття, в теплоті яких підростають їхні діти. n

Фото із сайту ukr.media.
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Материнська
сповідь:
«Я розбила
серце доньки»
 Чому
Сніжана Бабкіна
пробачила
своєму чоловіку
Сергію понад
100 зрад
 Історія
номера: «Не
кожній дитині,
як ось мені,
доводиться бути
на весіллі своїх
батьків»
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Ще більше зворушливих історій – на сайті V O LY N . C O M . U A

n Історії кохання
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Ці відомі актори у парі вже чверть століття.

Наталія СУМСЬКА:
«Я ревную до сих пір… трошки»
Ця відома акторка більше 40 років працює в столичному театрі
імені Івана Франка. Але, виявляється, колись вона не хотіла
бути актрисою. «Побоювалася впливу батьків, тому що вони
були сильними акторами. Їхні погляди й оцінка у творчості були
для мене вкрай важливими й хвилюючими», — пояснює вона
Марина ЛУГОВА

ле мама й тато завжди підтримували Наталю та її бажання бути актрисою. А вона
дивилася на їхній приклад і розуміла — двом творчим людям є місце
під одним дахом. Тому й сама знайшла особисте щастя з колегою —
вона заміжня за актором Анатолієм Хостікоєвим (у цьому році в них
срібне весілля). Для Наталії це вже
другий шлюб, для Анатолія — третій, і їхній спільний син В’ячеслав
пішов стопами батьків, що матір
тільки радує… Колись актриса
«мріяла бути поруч із Хостікоєвим
хоча б на сцені, може в кіно, але
доля подарувала більше».
В одному з недавніх інтерв’ю
Наталія Сумська говорила. «Так,
зазвичай ми 24 години на добу разом. Є така велика сімейна наука,
яку не я сама придумала, — це поступливість. Вважаю, що найперше саме жінка має передбачати
настрої чоловіка, не загострювати
ситуації, які можуть подеколи виникати, не накопичувати негативу… Хоча в кожній родині трапляються «набряки». Напевно, секрет
у тому, щоб зберігати шлюб і стосунки, позитив і настрій. Авжеж, ми
живі люди, й іноді емоції беруть над
нами гору… Нам потрібно зберегти — мені в ньому, а йому в мені —
цей настрій для дому і для роботи.
А ще треба вміти слухати іншого.

А

актриса
« Колись
«мріяла бути поруч
із Хостікоєвим хоча б
на сцені, може в кіно,
але доля подарувала
більше».

»

Знаєте, той, хто очолює роботу, —
він же й стратег, і це допомагає у
спільній роботі в громаді. Хоча зараз через пандемію коронавірусу
все зупинилося: репетиції, вистави, гастролі, зйомки…
У серіалі «Роксолана» чоловік
Наталії та її сестра Ольга грають
пристрасне кохання. Коли якось
журналісти поцікавилися в актриси, чи не відчувала вона в той момент ревнощів, то почули з цього
приводу таке: «Це воно тільки пристрасним зветься. Один раз взяв
на руки, відніс, притиснув. Більш
красивих людей я ще в житті не
бачила. У нього така здатність пе-

ревтілюватися — турок! Звичайно,
не закохатися в такого красеня і
потужну особистість неможливо».
Наталя Сумська та Анатолій
Хостікоєв — дійсно гарна пара.
Але, як зізналася артистка, в їхньому повсякденному житті все ж було
місце для ревнощів. «Ревнощі — це
добре, це такі почуття! Ти не спиш.
Я теж ревнувала. Ота пройшла, і
вона розмовляє з ним, а я уже думаю, «про що вона говорить?» І вже
ціла купа версій у голові: а щось у
мене не так, а можливо, треба підтягнутися, краще одягнутися, я подобаюся йому чи ні? Я ревную до
сих пір… трошки», — розповідає
актриса.
У цьому зв’язку не можна не
сказати про сестру Наталії — Ольгу
Сумську. Це не тільки дві популярні
акторки, але й красиві жінки. Відповідаючи на запитання, чи не було
в їхніх стосунках суперництва, Наталія зазначає, що радіє і професійним, і особистим досягненням
Ольги. «Я дуже рада, що у сестри
багато роботи. Тішуся за неї як за
матір і бабусю, що у неї є доньки,
внучка. Рід продовжується!».
А якої ж думки Ольга Сумська,
зокрема, з приводу того, що, як
каже її сестра, «не закохатися в такого красеня і потужну особистість
(Хостікоєва. — Авт.) неможливо».
Виявляється, саме на майданчику
серіалу про Роксолану Ольга відчула ревнощі старшої сестри Наталі,
чоловік якої грав султана Сулеймана.
«Я завжди пам’ятаю, що Анатолій — мій родич. Коли ми знімали
першу шлюбну ніч, то дуже боялися не перебільшити у цих сценах.
Якраз коли мене султан Сулейман
брав на руки у чому мати народила, я боялася, аби щось там не
мелькнуло — чи груди, чи сідниці.
Я кажу: «Толечко, отам тримай, закрий ручкою». А він мені: «Та цить,
лежи тихо». Отак і відбувалося…»
— ділиться спогадами Ольга.
При цьому вона визнає, що «в
Анатолія можна закохатися… Ці
сцени — вони були такі щирі…». Ба
навіть більше: за словами актриси,
на ту мить вона справді була закохана у чоловіка своєї сестри.
«В ту мить — абсолютно! Наталя ревнувала, і це нормально,
адже ми все робили з Анатолієм
переконливо, і люди повірили в
наше щире кохання. Наталії нелегко. Достатньо подивитися в її
очі, щоб зрозуміти, що там такий
вогонь!» — коментує цей момент
Ольга Сумська. n
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ТОВ «Фрукти Полісся» не боїться
незручних запитань, бо працює прозоро
ТОВ «Фрукти Полісся», далі по тексту Товариство, отримало запит від
представників громадської організації і, враховуючи неодноразові спроби
певних осіб поширити неправдиву інформацію про діяльність Товариства,
з метою вчергове підтвердити законність, відкритість та прозорість своєї
діяльності Товариство вирішило, в тому числі публічно, надати відповіді
на поставлені запитання, щоб інформувати громадськість Волині про
діяльність Товариства
ПИТАННЯ 1 — «Чому підприємство досі
не отримало висновку з оцінки впливу на довкілля про будівництво об’єктів сільськогосподарського призначення, в т. ч. системи поливу
з насосною станцією (фертигаційний вузол),
на орендованих землях ТОВ «Фрукти Полісся»
у Ківерцівському районі Волинської області?»
ПИТАННЯ 2 — «Чому ви зробили цю водойму без висновку з ОВД?»
Товариство є зареєстрованою юридичною особою, сільськогосподарським суб’єктом господарювання та провадить діяльність
згідно із зареєстрованими видами економічної діяльності (КВЕД-2010). Основним видом
діяльності Товариства згідно із КВЕД-2010 є
вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників.
Для здійснення сільськогосподарської
діяльності із земель сільськогосподарського
призначення Товариство взяло в оренду земельну ділянку площею 53,4417 га (рілля), що
розташована у Луцькому (донедавна Ківерцівському) районі Волинської області, за межами
населених пунктів Омельненської сільської
ради.
На сьогодні Товариством фактично засаджено лохиною не всю земельну ділянку,
а лише 13,99 га.
Згідно з договором оренди землі від
06.02.2018 р. Товариство має право зводити
в установленому законодавством порядку
будівлі і споруди та закладати багаторічні насадження.
Маючи намір здійснення діяльності на територіях площею понад 20 га, Товариством
було розпочато процедуру оцінки впливу
на довкілля (ОВД) та в грудні 2019 р. уповноваженому територіальному органу було подано повідомлення про планову діяльність.
За результатами проходження процедури
оцінки впливу на довкілля в листопаді 2020 р.
Товариство було поінформовано про відмову
у видачі висновку з оцінки впливу на довкілля
щодо зазначеної планової діяльності.
В листопаді 2020 р. Товариством повторно було подано повідомлення про планову діяльність та розпочато процедуру ОВД,
та на сьогоднішній день знаходимось на етапі
підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля.
Разом з тим варто зауважити, що сьогоднішня діяльність Товариства згідно з вимогами
Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (надалі — Закон про ОВД) не потребує
здійснення оцінки впливу на довкілля, оскільки Товариство не здійснює діяльності, яка б
відносилась до першої чи другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть
мати значний вплив на довкілля і підлягають
оцінці впливу на довкілля згідно з ч. 1 ст. 3 вказаного Закону.
Статтею 3 вказаного Закону визначається сфера застосування оцінки впливу на довкілля та ч. 1 зазначеної статті визначено:

здійснення оцінки впливу на довкілля є
обов’язковим у процесі прийняття рішень
про провадження планованої діяльності,
визначеної частинами другою і третьою
цієї статті. Така планована діяльність підлягає
оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.
Статтею 3 Закону України «Про оцінку
впливу на довкілля» визначена сфера застосування оцінки впливу на довкілля (ОВД).
Тобто, законом чітко визначено, що
обов’язковим є проведення ОВД тільки
щодо тієї планової господарської діяльності, яка визначена в ч. 2 та 3 статті 3 Закону
про ОВД, а не будь-якої іншої діяльності.
При цьому вказані пункти містять виключний перелік видів планової діяльності
та об’єктів, які можуть мати значний вплив
на довкілля і передумовою провадження яких
є обов’язкове проведення процедури ОВД
і які не підлягають розширеному тлумаченню.
У ч. 2 та ч. 3 статті 3 Закону про ОВД визначено першу та другу категорію видів планової
діяльності та об’єктів, які можуть мати значний
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу
на довкілля.
Як вбачається з ч. 2 статті 3 Закону про
ОВД, серед видів діяльності першої катего-

рії, під п. 7 передбачено розділ «Будівництво»
і серед переліку об’єктів, будівництво яких
попередньо потребує проведення процедури
ОВД не значиться такого об’єкта, як акумулятивна водойма, або будівництво будь-яких
об’єктів сільськогосподарського призначення. При цьому п. 9 та п. 11 ч. 2 ст. 3 Закону визначено необхідність проходження процедури
ОВД лише для планової діяльності щодо:
®забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором
води або щорічним об’ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів
або більше;
®греблі, водосховища та інші об’єкти,
призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові об’єми
затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних метрів.
Згідно з робочим проєктом «Будівництво акумулятивної водойми для краплинного
зрошення за межами населеного пункту с.
Омельне Ківерцівського району Волинської
області» геометричний об’єм наповнення
водою акумулятивної водойми становить
7513,5 кубічних метрів, тому діяльність Товариства зі спорудження акумулятивної водойми не підпадає під сферу застосування ОВД
та не потребує отримання висновку з ОВД.
Разом з тим частиною 3 статті 3 Закону про
ОВД серед видів планової діяльності та об’єктів другої категорії, які можуть мати значний
вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу
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здійснено комплекс меліоративних заходів
відповідно до затвердженої в установленому
порядку проєктної документації;
Законодавчий аналіз наведених визначень вказує на те, що наше Товариство в межах своєї сільськогосподарської діяльності
на сьогоднішній день провадить лише зрошення на території площею до 20 га та не здійснює роботи щодо сільськогосподарського
освоєння, рекультивації та меліорації земель.
Варто зауважити, що роботи із сільськогосподарського освоєння, рекультивації та меліорації земель проводяться тільки відповідно
до затвердженої документації із землеустрою.
А тому планової діяльності та об’єктів другої категорії, які можуть мати значний вплив
на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, які визначені в ч. 3 статті 3 Закону про
ОВД, підприємство також не здійснює.
Необхідно зауважити, що будівництво
об’єктів сільськогосподарського призначення, спорудження акумулятивної водойми
та зрошення на території площею до 20 га відповідно до ч. 1 статті 3 Закону про ОВД не відноситься до планової господарської діяльності, яка визначена в ч. 2 та 3 статті 3 Закону про
ОВД та яка обов’язково потребує здійснення
оцінки впливу на довкілля.

взяло в оренду земельну ділянку площею
« Товариство
53,4417 га (рілля), що розташована у Луцькому (донедавна
Ківерцівському) районі Волинської області, за межами
населених пунктів Омельненської сільської ради.
на довкілля, під п. 2 передбачено розділ «Сільське господарство, лісівництво та водне господарство», який містить такий вид діяльності,
як сільськогосподарське та лісогосподарське
освоєння, рекультивація та меліорація земель
(управління водними ресурсами для ведення
сільського господарства, у тому числі зі зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях
та об’єктах природно-заповідного фонду чи в їх
охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше,
будівництво меліоративних систем та окремих
об’єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем.
Згідно з ч. 1 ст. 166 Земельного кодексу
України, рекультивація порушених земель —
це комплекс організаційних, технічних і біотехнологічних заходів, спрямованих на відновлення ґрунтового покриву, поліпшення стану
та продуктивності порушених земель.
Рекультивація земельних ділянок здійснюється шляхом пошарового нанесення на малопродуктивні земельні ділянки або ділянки
без ґрунтового покриву знятої ґрунтової маси,
а в разі потреби — і материнської породи в порядку, який забезпечує найбільшу продуктивність рекультивованих земель.
Статтею 1 Закону України «Про меліорацію земель» визначено, що
®меліорація земель — комплекс гідротехнічних, культуртехнічних, хімічних, агротехнічних, агролісотехнічних, інших меліоративних
заходів, що здійснюються з метою регулювання водного, теплового, повітряного і поживного режиму ґрунтів, збереження і підвищення їх
родючості та формування екологічно збалансованої раціональної структури угідь;
®меліоративні заходи — роботи, спрямовані на поліпшення хімічних і фізичних
властивостей ґрунтів, обводнення пасовищ,
створення захисних лісових насаджень, проведення культуртехнічних робіт, поліпшення
земель з несприятливим водним режимом
та інженерно-геологічними умовами, проєктування, будівництво (реконструкція) і експлуатація меліоративних систем, включаючи
наукове, організаційне та виробничо-технічне
забезпечення цих робіт;
®меліоровані землі — угіддя, на яких

»

Відтак на сьогодні господарська діяльність нашого Товариства не підпадає під
жоден вид планової діяльності, які підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля.
ЩОДО ПИТАННЯ 3 — «Коли на території підприємства облаштували акумулятивну
водойму?»
До початку виконання будівельних робіт,
у встановленому законодавством порядку Товариством було подано повідомлення
про початок виконання будівельних робіт
відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю (дата реєстрації —
20.05.2020 р.).
Згідно із вказаним повідомленням про
початок виконання будівельних робіт найменування будівництва згідно проєкту будівництва — нове будівництво будівлі охорони,
навісу для с/г техніки, розвідувально-експлуатаційної свердловини, акумулятивної водойми, насосної станції (фертигаційний вузол)
за межами населених пунктів Омельненської
сільської ради (Тростянецька ОТГ) Ківерцівського району Волинської області.
Основна частина будівельних робіт була
закінчена субпідрядником в липні-серпні
2020 р. Весь обсяг будівельних робіт Товариство планує завершити в 2021 р.
По закінченні будівельних робіт Товариством у встановленому законодавством порядку буде подано відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю на реєстрацію декларацію про готовність
об’єкта, з наступною реєстрацією відповідних
прав на об’єкти у встановленому законодавством порядку.
ЩОДО ПИТАННЯ 4 — «Які її характеристики (площа, глибина)?»
Площа водного дзеркала водойми становить приблизно 3080 кв. м, мінімальна глибина 3,2 м, максимальна глибина в приямку
4,0 м, геометричний об’єм наповнення водою
акумулятивної водойми становить 7513,5 кубічних метрів.
ЩОДО ПИТАННЯ 5 — «Яким чином наповнюється ця водойма?»
Джерелом наповнення водойми слугує свердловина № 1, що знаходить-

ся на земельній ділянці, кадастровий
№ 0721884300:02:000:1183.
ЩОДО ПИТАННЯ 6 — «Коли почали зрошення лохини?»
Зрошення лохини Товариство розпочало
в серпні 2020 р., після початку її висадки.
ЩОДО ПИТАННЯ 7 — «Скільки свердловин є на території підприємства?»
На сьогоднішній день на земельній ділянці,
кадастровий № 0721884300:02:000:1183, експлуатується дві свердловини.
ЩОДО ПИТАННЯ 8 — «Чи відомо всім
власникам підприємства, що ви побудували водойму і почали діяльність без відповідних дозвільних документів, а саме висновку
з ОВД?»
Як уже було сказано вище, роботи зі спорудження акумулятивної водойми розпочалися після подачі у встановленому порядку
повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю (дата
реєстрації — 20.05.2020 р.).
Всі види планованої діяльності та об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають проходженню процедури
ОВД, поділені на першу і другу категорії. Перелік видів планованої діяльності та об’єктів
першої категорії наведено у частині 2 статті,
а другої категорії — у частині 3 статті 3 Закону
про ОВД.
Ні в другій, ні в третій частинах статті 3 Закону про ОВД немає посилання на такий вид
планованої діяльності, як «будівництво акумулятивної водойми».
Відтак діяльність підприємства зі спорудження акумулятивної водойми, як уже було
сказано вище, згідно з вимогами Закону про
ОВД не відноситься до першої та другої категорії видів планової діяльності та об’єктів,
які підлягають оцінці впливу на довкілля, визначених частиною другою та третьою статті
3 Закону про ОВД.
ЩОДО ПИТАННЯ 9 — «Як підприємству
вдалося отримати понад 5 мільйонів гривень
державної дотації на підтримку ягідництва
у 2020 році?»
Товариством належним чином були виконані всі умови, що передбачені «Порядком
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, садівництва і хмелярства» (в редакції
постанови КМУ № 883 від 23.09.2020), внаслідок чого у встановленому законодавством
порядку отримало кошти в рамках фінансової
підтримки розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства.
Варто зазначити, що згідно п. 3 Порядку
отримувачем такої фінансової підтримки можуть бути суб’єкти господарювання — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності і фізичні
особи — підприємці, що провадять діяльність
у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства.
Тобто, отримання відповідної допомоги
доступно всім суб’єктам господарювання, які
провадять діяльність у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства та які підпадають
під умови, наведені у цьому Порядку.
Відтак будь-який суб’єкт господарювання, що працює у галузях садівництва, виноградарства та хмелярства, виконавши вимоги
та умови Порядку, може отримати аналогічну
компенсацію.
Підсумовуючи викладене, підкреслюємо, що свою діяльність Товариство провадить
прозоро, відкрито для громадськості та виключно в правовому полі з дотриманням норм
чинного законодавства, що регламентують
вказану вище діяльність, а також з отриманням
необхідних дозволів та погоджень у відповідних
компетентних органах державної влади та місцевого самоврядування.
Дирекція ТОВ «ФРУКТИ ПОЛІССЯ».
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■ Пульс тижня

Катерина Токарчук вчилася шити
вбрання для жінок, а одягає
в «спіднички»… квіти
Фото Сергія БОРОХА.

Шукали 3-річну дитину
майже дві години
Дівчинку цілою й
неушкодженою повернули
додому
Ольга БУЗУЛУК

Закінчення. Початок на с. 24

годом виявиться, що, вибравши
Київ, дівчина наблизила зустріч
зі своєю долею — майбутнім чоловіком-волинянинином, який вчився в автодорожньому інституті. Ще в студентські
роки, в 1986-му, в українця й білоруски
було весілля, невдовзі у них народився
син. І ось за якийсь час чоловік, який мав
тяжку недугу крові вже тоді, як вони одружувалися, вирішує повертатися додому — у свій рідний Камінь-Каширський.
— Це закономірно, — говорить наша
героїня, — що людина, захворівши, їде
туди, де народилася, — там місце її сили.
А це ж уже 1991 рік — розвал Союзу.
У мене український паспорт, а прописка — білоруська. Одне слово, сталося
так, що я повернулася додому, до матері. А чоловік уже був у Камені. І, по правді, я довго противилася — не хотіла їхати на Волинь. Намагалася перетягнути
його у свій Кам’янець. Та нічого з цього
не вийшло — недарма ж кажуть, що від
долі не втечеш. І через років два — у 1994му — я з маленьким сином уже була тут.
Так і стала камінькаширкою. У Камені народився наш молодший син.

З

« Я БУЛА В ПЕРШИХ РЯДАХ
ПІДПРИЄМЦІВ»

А це ж буремні дев’яності з їхніми
труднощами і перемінами! Починалася
епоха підприємництва.
— І в Камені-Каширському я була
в перших рядах підприємців, — вертається спогадами в минуле Катерина Едуардівна. — Вдома шила із кролячих шкірок шуби й шапки. Згодом ще й квітковий
кіоск відкрила, бо квіти — то вже родинне, — моя бабуся по маминій лінії завжди
торгувала ними в сезон на базарі. А якось
тодішня завідувачка районного відділу
культури Євгенія Смолярчук, яка стала
мені, можна сказати, хрещеною мамою,
запропонувала працювати в барі, який
вона вирішила відкрити в приміщенні Будинку культури (тоді мода пішла на них).
І я погодилася.
У приміщенні магазину живих квітів,
де ми розмовляли, ще й досі є, правда,
вже заставлена товаром, барна стійка.
Перепрофілювати заклад Катерина Едуардівна вирішила після смерті чоловіка,
якого не стало у 2005-му. За словами
жінки, вона довгий час думала, що ось
закінчать сини школу й вона вернеться
в Білорусь. Але цього не сталося. Один
із синів учився в Бресті — була вже надія, що йому захочеться залишитися там.
А він приїхав якось і сказав: «В Україні
я — напівсирота, а в Білорусі — повна
сирота».
— Отож, українці мої сини — і крапка, — каже жінка. — Навіть не їздять
у Білорусь. Хоч, правда, і я тепер буваю
там рідко, давно своїх не бачила. Виручає вайбер — можна поспілкуватися.
А до початку війни на Сході України моя
мама років десять жила в мене. Часто
й тітка приїжджала із Мінська на сезон.
Справа в тому, що в нас були теплиці,
в яких ми вирощували квіти на продаж, —
згодилась її спеціальність, здобута колись у сільськогосподарському інституті.
Мати Катерини Едуардівни, за її словами, поїхала додому в 2014-му у вишиванці. Це був її протест проти того, що
в той час багато родин пересварилися:
знаходилися ж такі, хто вірив у нісенітницю-страшилку, запущену російськими ЗМІ, ніби в Україні дітей малих їдять.
А їй, білорусці, за багато літ Україна полюбилася. Бо де ще є так, як тут, коли

овідомлення про те, що в Маневичах зникла дитина, поліція отримала минулої неділі близько 20.30. Вона, за словами
стривоженої матері (жінка звернулася в поліцію, як тільки виявила відсутність доньки), пішла в невідомому
напрямку разом із вівчаркою, з якою
нерозлучна. На пошуки були підняті
по тривозі десятки правоохоронців
Камінь-Каширського району, а також
Луцького районного управління поліції, роти поліції особливого призначення, управління карного розшуку,
Нацгвардія, працівники ДСНС.
На щастя, дівчинку, яка заблукала з собакою, помітила небайдужа
місцева мешканка і забрала до себе
в дім, де зігріла, переодягла (мала
змокла, згубила взуття). Оскільки
та назвала імена — і своє, й батьків,
то жінка запропонувала піти пошукати маму, але сусіди не знали такої дитини. Згодом приїхав чоловік господарки будинку, де знайшла прихисток незнайомка. Він також пробував
знайти її батьків. А почувши від інших
людей, що на пошуки дитини вийшли
вже сотні місцевих мешканців, дізнався й потрібну адресу. Тож цілою
й неушкодженою доставив дівчинку
додому.
На матір поліцейські склали адмінматеріал за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що
їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). n
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Катерина ЗУБЧУК

Серце боліло, як каже Катерина Едуардівна, коли торік через локдаун її магазин
було закрито й багато ніжної продукції пропало.

маленький хлопчик говорив зустрічним:
«Добрий день!»?
«ДІЙШЛА ВИСНОВКУ, ЩО
ТРЕБА РОБИТИ ЩОСЬ ОДНЕ —
ВИРОЩУВАТИ АБО ПРОДАВАТИ»

З теплицями вже давно покінчено
(«хіба одну залишили, щоб петрушку
було де посіяти»). Як каже жінка, дійшла висновку, що треба робити щось
одне — вирощувати або продавати.
До того ж через подорожчання газу

що бізнес —
« Вважаю,
це торгівля нафтою,
машинами… А коли
продаєш квіти,
то це просто заробляння
грошей, аби вижити.

»

таке виробництво стало нерентабельним. Тож тепер продукція, як і в усіх, —
з Європи. Мова заходить про те, як магазин пережив непростий рік пандемії,
особливо той період, коли був жорсткий локдаун. Катерина
Едуардівна каже:
— Уявіть собі, що вранці в мене
вперше після 8 Березня завіз квітів,
а ввечері закривають на вікнах жалюзі:
карантин! Це ж гроші вже вкладені в товар. Коли нема покупців, то це жах. Ми
все викидали. Наш магазин маленький,
а так само було і на крупних підприємствах. У тій же Голландії скільки краси, а заодно й грошей закопали?! Але
з іншого боку, якби не карантин, то я б
не освоїла сповна інтернету. А так маю

свою сторінку в соцмережах, через яку
можу рекламувати, пропонувати свій
товар.
Стосовно сімейного бізнесу, яким
став для родини Токарчуків продаж квітів, то думка жінки така:
— Вважаю, що бізнес — це торгівля
нафтою, машинами… А коли продаєш
квіти, то це просто заробляння грошей,
аби вижити. У мене — вища освіта.
Якби я відкрила у Камені-Каширському
хутряну фабрику, то це був би бізнес.
Подивіться на мої, м’яко кажучи, далеко
не випещені руки — і все стане ясно…
Ось так склалося у житті, що вчилася
Катерина Токарчук шити вбрання для
жінок, а одягає в «спіднички»… квіти.
Із нашою героїнею було дуже цікаво спілкуватися. Можна було б окремо
розповідати про її мандрівки за останні
два-три роки до святих місць в Ізраїлі,
Єгипті, Грузії, про враження, з якими
поверталася звідти. І про її мрію. Під
час розмови не раз прозвучало:
— Я вже хочу на Окінаву.
Жінка із захопленням говорить про
цей японський острів, де дуже багато
людей живе сто років. І цей феномен
пов’язаний не лише з тим, що тут особлива питна вода, яка добувається
з місцевих озер і фільтрується коралами, а також харчування: окінавці
ведуть активний спосіб життя й постійно займаються улюбленою справою,
не знаючи слова «пенсія». Прочитавши
книгу про Окінаву, вона й сама пройнялася філософією його мешканців і вважає, що «в кожному оці людини повинно
бути не по долару» — «ми маємо думати не про те, з чим залишимо дітей,
а якими вони будуть». n

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.

У Стобихівці триває
спорудження нової
школи
Зведення навчального
закладу у селі на КаміньКаширщині належить до
об’єктів, що реалізується в
рамках програми Президента
України «Велике будівництво»
Богдана КАТЕРИНЧУК

оки що одні діти навчаються
у дві зміни у місцевій школі
I–II ступенів, а решта – в сусідньому селі Карасин.
Нагадаємо, загальна кошторисна вартість проєкту становить майже 130 мільйонів гривень. Виконавець робіт – волинська будівельна
фірма «Житлобуд-2», яка має чималий досвід зведення навчальних
закладів.
За повідомленням сайту Камінь-Каширської райдержадміністрації, у новозбудованій школі будуть створені відповідні інклюзивні
умови, аби діти з особливими освітніми потребами могли повноцінно
спілкуватися з однолітками та отримувати якісні знання. Загалом на
Волині в 2021-му в рамках програми
«Велике будівництво» реалізовується 10 об’єктів, з них – 9 соціального
спрямування (школи, садочки, стадіони) та 1 – інноваційної інфраструктури (створення креативного хабу
«SMART Volyn Hub» в ЛНТУ). Цьогоріч планують завершити 7 об’єктів.
Ще три – стануть перехідними на
наступний рік, серед них і школа в
Стобихівці. n
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Вітаємо!
17 травня відзначила 50-річний ювілей
кохана дружина, найкраща мама, турботлива бабуся, жителька села Ватин Луцького району
Наталія Іванівна
БРИКАЙЛО.
Хай пахучим цвітом стелиться дорога,
Хай відходять вдалеч горе і біда.
Хай же будуть щастя і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба сумувати,
Попереду щаслива жде пора.
Хай буде щедрим ювілейне свято,
Здоров’я вам, любові і добра.
Нехай цей день вам зморшок
не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров’я зміцнить, від негод
позбавить,
Добра і щастя в дім ваш принесе.
З любов’ю та повагою
вся родина.

25 травня святкуватиме 60-річний
ювілей голова Волинської обласної організації профспілки працівників культури
України
Юрій Євгенович
КАРВІНА.
Шановному ювіляру щиро бажаємо
міцного здоров’я, оптимізму й віри у майбутнє, наснаги творити на профспілковому поприщі.
Вам 60? Та хіба ж це літа,
Коли очі горять і душа
молода.
Хай доля дарує вам
доброго віку,
Щоб втіхи і радості
мали без ліку.
З повагою президія обкому профспілки
працівників культури
України.

Цими днями відзначає 70-річчя головний
бухгалтер відділу культури Камінь-Каширської
райдержадміністрації, скарбник районної організації профспілки працівників культури
України
Ніна Матвіївна
ТИЩУК.
Шановна імениннице, бажаємо міцного
здоров’я, радості в житті, добробуту та благополуччя.
Нехай Господь дарує вам свою прихильність, оберігає та захищає, а віра й надія допомагають долати труднощі. Нехай тепле ставлення
людей зігріває ваше серце, а на шляху будуть лише
приємні клопоти.
З повагою Волинська обласна організація профспілки працівників культури України.

Р Е К Л А М А

ФГ «Корсойл Агро» (с. Шепель)
запрошує на роботу заступника
головного бухгалтера
та бухгалтера з досвідом роботи
в сільгоспвиробництві або
виробництві. Тел.: 0673320024,
0960018678.

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
22, 29 травня та 5 червня

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
30 травня о 10.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ
ПРОКОЛУ, БОЛЮ, ЛАЗЕРА, СКАЛЬПЕЛЯ
АДЕНОМИ ПРОСТАТИ, ІЗ КАТЕТОРАМИ І З
БОЛЯМИ, КАМІННЯ У НИРКАХ, ЖОВЧНОМУ,
СЕЧОВОМУ МІХУРАХ, ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ СУГЛОБІВ, ХРЕБТА,
ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ПРИСТУПИ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ, ШУМ У ГОЛОВІ, АЛЕРГІЮ, СЛУХ, ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ,
ПОТЕНЦІЮ. HARVARDMEDICAL.COM.UA
Лише з гарантією і без рецидивів Луцьк, готель «Профспілковий», просп. Відродження,
24, конференц-зал
Вартість і запис за тел. 063–643–30–94. Консультація 300 грн, знижка 50%.

ТІЛЬКИ 30 ТРАВНЯ о 10.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю. Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.
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n Редакційний щоденник
…ІДЕЯМИ ПОДАРУНКОВИХ
СЕРТИФІКАТІВ

Мабуть, усі були в ситуації, коли потрібно привітати
людину з певною подією і вручити подарунок. Якщо добре знаєш, що саме стало б
у пригоді винуватцю торжества, то проблем не виникає.
В іншому випадку доводиться
добряче напружувати мозок
і фантазувати. Останнім часом
найпростішим виходом став
подарунковий сертифікат. Погодьтеся: зручно, бо його можна придбати на будь-яку суму
в супермаркет, салон краси чи
масажу, ювелірний магазин,
спорткомплекс… А якщо грошей, на які він розрахований,
не вистачить, можна спокійно
додати із власного гаманця.
Нещодавно натрапила на оголошення, де подарункові сертифікати пропонують придбати в одну з… медичних клінік
Луцька. Особисто мені така
ідея трохи дивна. Уявіть: відкриває людина подарований
конвертик, а там — сертифікат на обстеження… Перша
думка: «О Господи, я, напевно,
навіть виглядом своїм демонструю, що недобре почуваюся!
Треба миттю летіти на прийом
до лікаря!».
Комерційний хід закладів,
які пропонують такі подарунки,
зрозумілий: вони ж зацікавлені у збільшенні кількості клієнтів. Але коли клієнт — пацієнт,
то це якось негативно сприймається. Чи, можливо, вони
розраховують на те, що саме
родичі тягнутимуть упертих
«нехочух» у медзаклад на обстеження. Мотивуватимуть
тим, що, мовляв, ось маєш сертифікат і якщо його не використаєш — пропаде. Але ж коли
захочуть заплатити за близьку
людину у клініці — то й без сертифіката це зроблять!
Якщо послуговуватися
логікою таких підприємливих
осіб, які всюди пропонують
сертифікати на свої послуги,
то незабаром будемо купувати
їх на оплату інтернету чи комуналки… «А чому б і ні?» — скажете у відповідь. Адже це теж
цікавенька ідея. А як би ви
відреагували на такий подарунок? Хоча… На кожен товар є
свій купець…

Про безплатні зубні пломби
за Лесю Українку
і 4 мільйони доларів, які…украдуть
Фото з фейсбук-сторінок Оксани ЛЕВЧУК і Василя САВЧУКА.

Чим переймалася
і з чого дивувалася
протягом останнього
часу редактор
відділу листів і зв’язків
із читачами
«Газети
Волинь»
Любов
ЧАПКО
…ЯК СУВОРОГО
СТОМАТОЛОГА РОЗЧУЛИВ
ТАЛАНТ 6-ЛІТНЬОГО
АРТИСТА

Нещодавно вся країна вшановувала 150-річчя з дня народження славетної поетеси.
З цього приводу молодь читала її шедеври у реп-форматі,
артисти переспівували, актори
декламували вірші, у садках
і школах влаштовували свята,
а різні організації заохочували
брати участь у конкурсах. Приємно, що й молодь активно
долучалася і в онлайн-форматі
демонструвала, який талановитий український народ. Дня-

Під враженням від майстерного читання класики
досвідчений стоматолог Василь Савчук безплатно полікував зуби
6-річному Арсенові Левчуку.

а молодший, Арсен, під музику розповідає елегію «До мого
фортепіано». Запис опублікували на маминій фейсбук-сторінці, тож знайомі мали змогу
переглянути пост. Невдовзі

таким лікарям у дітей з’являється
« Завдяки
стимул розвиватися, вчити щось нове, а не просто
зависати у гаджетах.
»
ми почула історію, яка залишила приємний слід на серці.
Подруга розказувала про
6-річного племінника Арсена
Левчука з Любомля, який має
хорошу пам’ять і завжди з радістю приймає мамину пропозицію вивчити новий вірш. Цього
разу ненька вирішила взяти
участь у конкурсі, приуроченому ювілею Лесі Українки. Вони
зняли відео, як старший син
Богдан акомпонує на піаніно,

після цього був плановий візит
до стоматолога, якого знають
уже давно, тож маленький
пацієнт ставиться до нього,
як до друга. Зустрівши хлопчика, медсестра, яка вже бачила
у фейсбуці ролик, вигукнула:
«О, наш артист прийшов!». Стоматолог запитально подивився
на Арсенчика і попросив продемонструвати талант, пообіцявши винагороду — безкоштовні
пломби. Арсен погодився —

продекламував елегію, а мама
ще й показала відеозапис.
І маленький пацієнт отримав
обіцяне: лікар не взяв за роботу жодної гривні. Матуся ошелешено дивилася то на дантиста, то на сина і не могла
повірити, що в наш час таке
можливо. Завдяки таким лікарям у дітей з’являється стимул
розвиватися, вчити щось нове,
а не просто зависати у гаджетах. Ну а мами, звісно, тішаться, що гаманець не схуд, адже
за сучасних цін на стоматологічні послуги (і не тільки) це теж
дуже важливо.
…ЩО ГРОМАДЯНИНУ
США РАДЯТЬ НЕ ДАВАТИ
КОШТІВ НА БУДІВНИЦТВО
ЛІКАРНІ В УКРАЇНІ… САМІ
УКРАЇНЦІ

Будьмо відвертими: нечасто доводиться чути про
будівництво нових лікарень.
Навпаки, все більше говорять

про оптимізації чи скорочення. Але нещодавно медіа розповсюдили інформацію про
те, що вже цьогоріч у Львові
планують розпочати роботу
над будівництвом сучасного Центру матері і дитини.
Загальна площа будівлі орієнтовно 5000 кв. м, запланували 129 ліжко-місць. Там хочуть розмістити приймальне,
пологове відділення, а також
операцій ний блок, дитячу
кардіохірургію, відділення
дитячого стаціонару та сумісного перебування матері
й дитини, центр неонатології
та інші. А гроші на його створення (а це аж 4 мільйони доларів США особистих коштів!)
пожертвує українець Іван
Гинянський, який проживає
у Сполучених Штатах. Батьки
пана Гинянського — вихідці
із Західної України, які у 1930х роках змушені були емігрувати до США.
Новина, без сумніву, приємна. Душа аплодує таким
патріотам, які далеко від рідної землі дбають про своїх співвітчизників. Але коли
читаєш коментарі українців
у соцмережах під цією новиною, стає не просто сумно,
а страшенно боляче. Практично всі кажуть, що справа,
звісно, хороша, але меценату
треба уважно контролювати
використання коштів, бо ж
розкрадуть… «Тут розтягнуть
за милу душу. І запаху не залишиться», «Даремно, розкрадуть», «Треба не жертвувати
гроші, а закупити потрібне
і проконтролювати!», «Сам
повинен побудувати, інакше
ніяк» — майже одноголосно
кажуть наші земляки. Прикро
усвідомлювати такі реалії,
бо складається враження, що
кожен український чиновник
замість того, аби працювати
на благо народу, підтримувати ініціативу меценатів і докладати максимум зусиль,
хоче вкрасти. Якнайбільше.
Кожне будівництво для окремого кола — нова можливість
збагатитися. І зазвичай нею
користуються ті, чиї зарплати дійсно захмарні порівняно
з простим людом. І це щораз
більше знижує довіру до влади загалом. n

Р Е К Л А М А

ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Луцький національний технічний університет відповідно до ст. 55 Закону України
«Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
– завідувача кафедри військової підготовки (вакантна з 01.09.2021 р.);
– завідувача кафедри дизайну та графіки;
– завідувача кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.
Термін для подання документів — місяць від дня опублікування оголошення про
конкурс у засобах масової інформації та на сайті Луцького НТУ: з 20 травня по 20 червня 2021 року.
Обов’язкові документи, які подаються на конкурс:
– заява про участь у конкурсі, написана власноруч, зразок якої розміщений
на сайті університету у розділі відділу кадрів;
– особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
– фото — 1 шт. (на особовий листок, розміром 4 на 6 см);
– копія паспорта;
– копія трудової книжки (за наявності в осіб, які не працюють у Луцькому НТУ),
засвідчена нотаріально або у відділі кадрів;
– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України (відділом кадрів
установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені);
– список наукових праць (на вимогу комісії, наукові праці для підтвердження їх
наявності);
– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх
5 років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством
України документи);
– письмова згода на обробку персональних даних.
Кандидати на заміщення вакантної посади завідувача кафедри повинні мати
науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри та,
як правило, досвід роботи на посадах науково-педагогічних працівників у закладах
вищої освіти не менше 5 років, є авторами (співавторами) підручників, навчальних
посібників, інших наукових та науково-методичних праць, мають досвід підготовки
науково-педагогічних кадрів.
Подавати документи та звертатися за додатковою інформацією у відділ
кадрів Луцького НТУ: м. Луцьк, вул. Львівська, 75, 43018;
тел.: 746110, 0662864557.
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n Футбол

Чорні труси двічі принесли щастя
«червоно–білим» — та чи не запізно
«Волинь» взялася за розум?
Тим часом «Верес» міг неабияк допомогти лучанам — проте
розгромно поступився й наблизив до УПЛ «Металіст 1925»
Фото із сайту fcvolyn.net.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

олинь», схоже, нарешті схаменулася
— лучани здобули
дві перемоги поспіль. Цікаво,
що в обох цих поєдинках «червоно–білі» виступали у червоних футболках… і незвичних
для себе чорних трусах.
Проте, дуже ймовірно, усі
ці старання можуть виявитися
запізнілими. «Перефарбовувати труси» «Волині» треба
було трохи раніше. Ну хоча б
у виїзних поєдинках із житомирським «Поліссям» та краматорським «Авангардом»…
Чемпіонат України з футболу, Перша ліга. 14–й
тур (перенесений матч).
«Волинь» (Луцьк) – «Прикарпаття» (Івано–Франківськ) – 2:0 (1:0 – Мішель
Джордан Нкололо, 5 хв., з пенальті; 2:0 – В’ячеслав Шарпар, 21 хв.)
12 травня 2021 року. Луцьк.
Стадіон «Авангард». 1500 глядачів. Головний суддя — Євген
Цибулько (Черкащина).
Перша ліга. 26–й
тур. «Волинь» (Луцьк) –
«Гірник–Спорт» (Горішні
Плавні) – 2:0 (1:0 – Богдан
Оринчак, 63 хв.; 2:0 – Богдан
Кобзар, 85 хв.)
16 травня 2021 року.
Луцьк. Стадіон «Авангард».
1200 глядачів. Головний суддя – Клим Заброда (Київ).
Тим часом рівненський
«Верес» міг уже відкорковувати шампанське й святку-

«В

«Перефарбовувати труси» «Волині» треба було трохи раніше.

вати здобуття путівки в УПЛ
— та ще й неабияк допомогти
луцькій «Волині». Для цього
підопічним Юрія Вірта після
перемоги з великим рахунком

шанси харків’ян на підвищення у класі.
Перша ліга. 6–й тур (перенесений матч). «Верес»
(Рівне) – «ВПК–Агро» (Шев-

завтра, 21 травня, «Волинь» зіграє
« Уже
на виїзді зі столичною «Оболонню»
(початок зустрічі о 18.00).
над «ВПК–Агро» треба було
здолати на виїзді «Металіст
1925». Проте вийшло якраз
навпаки: рівняни розгромно
поступилися, відклали формальне оформлення путівки
в УПЛ… й значно збільшили

»

ченківка) – 4:0 (1:0 – Михайло Шестаков, 2 хв.; 2:0 – Михайло Шестаков, 30 хв., з
пенальті; 3:0 – Михайло
Шестаков, 71 хв., 4:0 – Геннадій Пасіч, 82 хв.)
12 травня 2021 року. Дні-

про. Стадіон «Метеор». 600
глядачів. Головний суддя —
Вадим Запрутняк (Ужгород).
Перша ліга. 26–й тур.
«Металіст 1925» (Харків) –
«Верес» (Рівне) – 4:1 (1:0
– Віталій Пономар, 7
хв.; 2:0 – Артем Габелок,
12 хв.; 2:1 – Михайло Шестаков, 50 хв.; 3:1 – Віталій Пономар, 71 хв.; 4:1 – Владислав
Дмитренко, 82 хв.)
16 травня 2021 року. Харків. Стадіон ОСК «Металіст».
6172 глядачі. Головний суддя
— Віктор Копієвський (Кропивницький).
Уже завтра, 21 травня,
«Волинь» зіграє на виїзді зі
столичною «Оболонню» (початок зустрічі о 18.00). Годі й
казати, що лучанам потрібна
тільки перемога (можна припустити, що команда не зрадить уже двічі щасливим для
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ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ:
Команда
I В Н П М
О
«Верес» (Рівне)
25 18 4 3 43-14 58
«Чорноморець» (Одеса)
26 15 7 4 38-20 52
«Металіст 1925» (Харків)
26 14 8 4 28-19 50
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
26 14 6 6 43-23 48
«Волинь» (Луцьк)
25 12 7 6 34-19 43
МФК «Миколаїв» (Миколаїв)
25 12 7 6 41-20 43
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
26 12 7 7 36-26 43
«Оболонь» (Київ)
25 10 4 11 38-29 34
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
25 9 5 11 36-38 32
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 26 9 4 13 25-43 31
«Полісся» (Житомир)
26 7 8 11 27-31 29
«Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
25 7 5 13 24-40 26
«Нива» (Тернопіль)
25 6 6 13 26-42 24
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
25 6 6 13 18-34 24
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
26 5 5 16 20-43 20
«Кристал» (Херсон)
26 2 3 21 17-53 9
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») – 13 голів (10 – з пенальті), Михайло
юшин
Шестаков («Верес») – 11 (2), Юрій Батюшин
0 (6),
(«Гірник-Спорт» / «Металіст 1925») – 10
Богдан Оринчак («Волинь») – 9 (3). n

Кубок України–2021. Фінал.
«Динамо» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 1:0
9 хв.).
(у додатковий час, Віктор Циганков, 99
Кияни за кількістю перемог у Кубку
України наздогнали «Шахтар»: обидва
клуби мають тепер по 13 трофеїв.
Р

n Біда

Із життям покінчив 15-річний хлопець,
батьки якого померли через COVID-19
Підліток на ім’я Денис (на фото)
із Фастівського району Київської
області вчинив спробу самогубства,
стрибнувши зі столичного моста
Наталка ЧОВНИК

лопчик після цього вижив, проте
його доставили до лікарні з важкими травмами. Однак через добу
вранці 18 травня він помер. Раніше пішли
у засвіти його мама й тато через коронавірус.

Х

саме підштовхнуло Дениса
« Що
до рішення накласти на себе руки,
ніхто поки пояснити не може.г
»
Діани й Володимира Родікових не стало у березні. Вони були відомі на всю
Україну, адже жили в будинку сімейного
типу і виховували 13 дітей: п’ятьох рідних
і вісьмох прийомних, серед них і Дениса.
Старша 23-річна дочка Олександра з чоловіком Олександром нещодавно оформили опіку над іншими.

Що саме підштовхнуло Дениса до рішення накласти на себе руки, ніхто поки
пояснити не може. До того, як Саша оформила опікунство, діти перебували в притулку, з ними працювали психологи та лікарі. Якихось проблем у них не виявили. n

неї чорним трусам).
Також підопічні Василя
Сачка вболіватимуть за «Прикарпаття» та «Кремінь», аби ті
в домашніх поєдинках відібрали очки відповідно в «Металіста 1925» та «Агробізнеса».
А ось «Верес» у Млинові
прийматиме (також завтра)
«Альянс» із Липової Долини
(початок зустрічі о 17.00). Перемога у цьому матчі гарантуватиме рівнянам здобуття
путівки в УПЛ!
Результати 26–го туру:
«Агробізнес» — «Чорноморець» — 1:0; МФК «Миколаїв» — «Кремінь» — 2:0; «Кристал» — «Прикарпаття» — 0:1;
«Волинь» — «Гірник–Спорт»
— 2:0; «Альянс» — «Оболонь»
— 1:0; «Нива» — «ВПК–Агро»
— 1:2; «Полісся» — «Авангард»
— 1:2; «Металіст 1925» — «Верес» — 4:1.
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ВОЛИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНСІЙ ТА ВАКАНТНИХ
ПОСАД
¬завідувача кафедри анатомії людини, доктора чи кандидата медичних або біологічних наук, професора або доцента;
¬завідувача кафедри — професора кафедри зоології, доктора біологічних наук, професора, заслуженого працівника
освіти України (посада вакантна з 01.09.2021 р.);
¬завідувача кафедри загальної математики та методики
навчання інформатики, кандидата фізико-математичних наук,
доцента (вакансія з 01.09.2021 р.);
¬завідувача кафедри комп’ютерних наук та кібербезпеки,
кандидата або доктора фізико-математичних наук, кандидата
або доктора технічних наук;
¬завідувача кафедри математичного аналізу та статистики,
кандидата або доктора фізико-математичних наук, доцента
або професора;
¬завідувача кафедри музично-практичної та виконавської
підготовки, заслуженого артиста України, доцента;
¬завідувача кафедри образотворчого мистецтва, кандидата педагогічних наук, доцента.
Основні кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакансій та вакантних посад науково-педагогічних працівників встановлені відповідно до Положення про порядок та основні кваліфікаційні вимоги при призначенні (переведенні)
на посади науково-педагогічних працівників у Волинському національному університеті імені Лесі Українки від 29.10.2020 р.
Перевагу буде надано претендентам, які мають публікації
в журналах, що зареєстровані в наукометричних базах Scopus
або Web of Science.
Термін подання документів — один місяць від дня опублікування оголошення.
Термін проведення конкурсу — до двох місяців після
завершення прийняття документів.
м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб. 123 (відділ кадрів).
Тел. (0332) 244169.

(Примітка: університет житлом не забезпечує).

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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 Куплю двигун-барабан (можна

АВТОРИНОК

неробочий, некомплектний) 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 автомобіль ЗАЗ

РІЗНЕ

«Таврія», 1995 р. в., бежевого кольору, на ходу. Тел. 050 67 10 591.
l Ку п л ю а в т о м о б і л ь « М о сквич» або ЗАЗ, ЛуАЗ, ВАЗ. Тел.:
066 12 99 287, 068 85 42 736.

l Продам бджолосім’ї (можна

l У Камені-Каширському продається 2-кімнатна квартира (5 поверх 5-поверхового цегляного будинку, заг. пл. — 50.6 кв. м, з ремонтом). Є гараж. Тел. 097 81 22 768.
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 Продається земельна ділянка (0.16 га) під забудову (1 км від
Луцька). Тел. 096 11 33 905.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продається комбайн «Нива»,
1988 р. в., у робочому стані, недорого. Тел. 096 38 46 650.
l Продається нова зернова віялка. Тел. 068 84 52 196.
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.

 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.

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі

l l Продам кольоровий металопрофіль (117 грн/ кв. м),
оцинкований (119 грн/ кв. м), металочерепицю (146 грн/ кв. м),
стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2,
ціна 75 грн/п. м), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 48 грн/
п. м), мінвату (270 грн/рулон).
Тел. 050 90 10 508.
l Продається молода молочна
кізочка (3 роки). м. Луцьк. Тел.:
(0332) 72–59–62, 066 17 13 217.
l Продається добра корова.
Тел. 096 85 41 045.
l Дорого куплю корів, биків,
коней, лошат (на м’ясо, молодняк на відгодівлю). Тел.:
068 89 52 525, 098 45 81 533,
066 78 45 804.

l Куплю корів, биків, коней, ло-

з вуликами). Тел.: 066 96 26 391,
067 85 84 686.
l Продам торфобрикет. Можлива доставка. Послуги автомобілем
(самоскид). Тел.: (0332) 24–34–23,
098 48 13 899, 050 52 37 811.
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,

ПІДПРИЄМСТВО РЕАЛІЗОВУЄ ТЕХНІКУ,
ЯКА БУЛА У ВИКОРИСТАННІ
І ЗНАХОДИТЬСЯ В ІДЕАЛЬНОМУ
РОБОЧОМУ СТАНІ:

цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам жом, 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 жом, торфобрикет,
дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою).
Тел. 050 37 81 998.

шат, телят. Можливе перевезення.
Тел. 068 91 57 460.
l Продаються кози, вівці, земельні ділянки (0,25 та 0,42 га).
Тел. 050 24 74 684.

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.

Пам’ятаємо, любимо, cумуємо
21 травня минає 20 сумних років, як у розквіті сил і надій трагічна смерть зупинила таке добре
і любляче серце дорогого сина,
брата, дядька, племінника
Валентина
Володимировича
БРИКАЙЛА.
У моє вікно постукала пташка,
А може, то була душа твоя,
Яка додому з потойбіччя лине
Сюди, де залишилася рідня моя.
Вже скоро 20-ті роковини,
Як ми з тобою різними світами розійшлись.
Розлука наша з присмаком полину
Не залишає нас, синочку, ні на мить.
Тому, можливо, то не пташка билась,
А душа твоя сьогодні у вікно,
Щоб ми за тебе Богу помолились,
Щоб добре там тобі було.
Хто знав нашого Валентина, пом’яніть
його добрим словом і щирою молитвою.
Вічно сумуючі
мама, тато, брат із сім’єю,
дядько та уся родина.

комплектація замовлення, упаковка,
PОбов’язки:
сортування.
Робота в дві зміни по 8–12 годин 5–6 днiв на тижень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
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.

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ
ТРАКТОРИСТИ І РІЗНОРОБОЧІ.

Тел. 0960018678
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Що віщують зорі
Гороскоп на 24 — 30 травня
ОВЕН. Намагаючись все здолати на
своєму шляху, ви можете трохи не розрахувати та переоцінити свої сили. Більше
цікавтеся проблемами своїх колег. Настає
вдалий час для тих, кому необхідно перейти на нову роботу. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — субота.
ТЕЛЕЦЬ. Постарайтеся зосередитися на найголовнішому, тоді дрібні неприємності не перешкодять здійсненню ваших
цілей. Доведеться відстоювати свої погляди та переконання. У вихідні родина буде
потребувати ваших ідей і вашої допомоги.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
БЛИЗНЮКИ. Ви можете досягти більших успіхів при реалізації тих завдань, які
самі ж і поставили. Тільки уникайте поспішності, не впадайте у зневіру. І дуже скоро настануть бажані й радикальні зміни в вашому
особистому житті. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — вівторок.
РАК. Стабільність життєвого укладу й
оптимістичний настрій дадуть змогу легко
подолати перешкоди й вийти переможцем практично з будь–якої ситуації. Тільки важливо нікуди не спізнюватися, бути
пунктуальним. У вихідні відправляйтесь на
природу. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
ЛЕВ. У вас з’явиться шанс підключитися до чийогось творчого процесу. Не
упускайте його, перед вами можуть відкритися нові перспективи. Багато непорозумінь та безладдя залишилися в минулому.
Максимально реалізуйте свої можливості.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ДІВА. Подбайте про майбутнє, чим
більше зусиль ви докладете, тим легше
вам буде впоратися з труднощами потім.
Не виключені конфлікти та сварки, однак
ситуація розрядиться, ви зможете досягти
бажаного. Сприятливий день — четвер,
несприятливий — понеділок.
ТЕРЕЗИ. Можуть успішно пройти
ділові переговори, що дасть змогу підвищити рівень вашого добробуту. На роботі
краще не проявляти зайвої активності та
ініціативи, тому що це може викликати
заздрість і кривотолки. У вихідні відправляйтеся в романтичну подорож. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— четвер.
СКОРПІОН. Ситуація може зажадати
від вас більшої активності, зате є всі шанси добитися успіху як в особистих справах,
так і в бізнесі. Ви здатні гори звернути й усі
мрії зробити реальністю. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Ви можете стати просто
незамінним працівником, і начальство
це оцінить. Вас чекає багато контактів,
переважно ділового характеру. Не відмовляйте собі в приємному спілкуванні.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Прекрасний час для відпочинку і розваг. А от робота загрожує
стомлювати. Постарайтеся бути увесь
час напоготові й не базікати зайвого. Тоді
вдасться обійти стороною багато конфліктів. Сприятливий день — четвер, несприятливий — вівторок.
ВОДОЛІЙ. Настає досить активний,
наповнений подіями тиждень. Можливі
поїздки, контакти з новими партнерами
й обговорення нових проєктів. Ваші задуми вдало реалізуються, але не виключене
зіткнення ваших інтересів із зацікавленою
стороною. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
РИБИ. Зайнятість на роботі вбереже
вас від здійснення необдуманих вчинків.
Непросто буде займатися справами, для
вас незвичними. Буде потрібна повна мобілізація, уміння швидко розуміти й не менш
швидко діяти. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — понеділок.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 13 ТРАВНЯ

30

По горизонталі: 1. Дездемона. 8. Дизайн. 9. Шишаки. 10. Догма.
11. Франко. 12. Настил. 16. Лаос. 18. Винники. 19. Грай. 20. Жмеринка.
21. Метроном. 23. Нава. 25. Стратег. 26. Азот. 30. Арарат. 31. Оратів.
32. Аорта. 34. Супорт. 35. Музика. 36. Бандероль.
По вертикалі: 1. Дранка. 2. Зонд. 3. Емігрант. 4. Орша. 5. Аншлаг.
6. «Динамо». 7. Скутер. 11. Філіжанка. 13. Лейтмотив. 14. Дискета.
15. Скрепер. 17. Сірка. 19. Гроза. 22. Габороне. 24. Віадук. 27. Затока.
28. Пагорб. 29. Груздь. 32. Атон. 33. Амдо.

32

31

12

По горизонталі: 1. Далина, плани, види на майбутнє. 6. У Києві - Дніпро, а у
Варшаві? 7. У римській міфології богиня шлюбу, покровителька жінок і материнства.
13. Фахівець з правових питань. 14. Пристрій до телевізора. 15. Повідомлення банку
клієнтові про грошові операції. 16. Заключна частина твору. 18. Місто-порт в Німеччині. 20. Пристрій для запису рухомих зображень і звуку. 23. Сухі стебла злакових культур.
24. Настоятель православного монастиря. 27. Велика посудина для купання. 29. Товстий міцний шар замерзлої води. 30. Давній струнно-щипковий музичний інструмент.
31. Виоране поле. 32. Одиниця індуктивності. 33. Наука про мову й мовлення.
По вертикалі: 2. Англійська письменниця (романи «Адам і Бід»,1859; «Млин на
Флоссі»,1860). 3. Переворот спортсмена в повітрі. 4. Безліса територія Північної півкулі Землі. 5. Болгарська ясновидиця. 8. Один з основних напрямів протестантства.
9. Злісний бур’ян. 10. Геометрична фігура. 11. Місто-порт на Північному Заході США.
12. Змагання, суперництво. 17. Маковий сік. 19. Територіальна одиниця, утворювана
для проведення виборів. 21. Аркуш паперу з відтворюваною на ньому інформацією
документа. 22. Сенс, смисл, суть. 25. Фахівець із знань охорони навколишнього середовища. 26. Документ на авторство винаходу. 28. Доказ непричетності особи до
злочину. 30. Волинська поетеса, автор збірки «Повернення Мавки», (2004 р.).
Склав Микола ДЕНИСЮК.
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Програма телепередач на 24 — 30 травня
ПОНЕДІЛОК, 24 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

ICTV

06:00 ПРОФІЛАКТИКА
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 13:00, 15:00, 18:00,
21:00 Новини 15:10, 21:25
Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 16:30 Т/с «Гордість»
17:25 Д/ц «Дикі тварини»
18:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:35
Суспільно-політичне ток-шоу
«Зворотний відлік» 23:30
Перша шпальта

05:00, 11:50, 13:15
Громадянська
оборона
06:45, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:05 Факти
09:10, 19:20 Надзвичайні
новини
10:05 Антизомбі
11:00 Секретний фронт
14:25, 16:15 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ»
16:30 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-2:
СХОДЖЕННЯ
ВОЇНА»
20:05, 21:25 Х/ф
«ВІДШКОДУВАННЯ
ЗБИТКІВ»
22:40 Свобода слова

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»
10:15 «Життя відомих
людей». Спецвипуск
11:15, 12:20, 14:15 «Твій
день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:50 Т/с «Байки Мітяя»

НОВИЙ КАНАЛ

05:00 Профілактика
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 «Мультфильми»
07:35 «Орел і решка»
08:30 Т/с «Надприродне»
11:25 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
13:00 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах»
14:30 Х/ф «ЛЮДИНАМУРАХА»
ІНТЕР
16:45 Х/ф «ЛЮДИНА05.25, 22.05 «Слідство вели...
МУРАХА ТА ОСА»
з Леонідом Каневським»
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
21:00 Х/ф «ТРИ
17.40 Новини 07.10, 08.10,
МУШКЕТЕРИ»
09.20 «Ранок з Інтером»
23:05 Х/ф «ШКОЛА
10.05, 18.00, 19.00, 04.10 ТокАВАЛОН»
шоу «Стосується кожного»
12.25 Х/ф «СКУПИЙ»
МЕГА
14.10 Х/ф «ВЕСІЛЬНИЙ
06.00
Бандитська
Одеса
ПЕРЕПОЛОХ» 16.10 «Чекай
08.20 Правда життя
на мене. Україна» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок. 10.30, 01.25 Речовий доказ
11.40 Прихована реальність
Випереджаючи час» 23.50
12.35 Скарб.UA
Т/с «СБУ. Спецоперація»
13.30, 19.00 Вижити в дикій
01.50 Х/ф «ЗОЛОТО
природі
ФЛІННА» 03.20 Т/с «Голос
янгола» 04.55 «Телемагазин» 14.25 Бойові машини
15.20, 19.55 Битва
цивілізацій
УКРАЇНА
16.15, 20.50 Крізь
07:30 Т/с «Принцеса-жабка»
простір і час з Мораном
11:10 Реальная містика
Фріменом
14:25, 15:30 Т/с «Жіночий
17.05, 21.45 Друге життя
лікар 5»
звичайних речей
15:00, 19:00, 23:00 Сьогодні 18.00 Дива природи
17:00 Т/с «Філін 2»
22.35 Дика Мексика
20:10 Ток-шоу «Говорить
23.30 Вирішальні битви ІІ
Україна»
світової
21:00 Т/с «Врятувати Віру»
00.30 Бойовий відлік
23:10 Т/с «Про що не розкаже 02.35 Страх у твоєму домі
річка»
03.20 Код доступу

СТБ
06:00 Т/с «Коли ми вдома»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:50, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Детектор брехні» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Невірна»
23:00 Т/с «Та, що бачить
завтра»

К-1

ВІВТОРОК, 25 ТРАВНЯ

18:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
20:30 «Орел і Решка.
Морський сезон»

2+2
06:00 Т/с «Опер за
викликом-5»
09:35 Х/ф «КОМАНДИР
ЕСКАДРИЛ’Ї»
11:15 «Твій день. Телеміст.
2+2»
12:00 Х/ф «ГАРЯЧІ
ГОЛОВИ»
13:25 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2020»
20:25 Т/с «Булатов»
22:25 Т/с «CSI: Місце
злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Профілактика 09:00,
19:15 Топ-матч 09:10 Класичні
матчі Ліги чемпіонів 10:00,
12:20, 12:50, 15:10, 16:30
«Донецьк і його команда»
10:30 Наполі - Арсенал. 1/4
фіналу (2018 /19). Ліга Європи
УЄФА 13:20 Баварія - Лілль
(2012 /13). Ліга чемпіонів
УЄФА 15:40, 22:30 Футбол
NEWS 16:00 Журнал Ліги
Європи. Прем’єра 17:00
Інтер - Удінезе. Чемпіонат Італії
19:25, 21:50 «Донецьк і його
команда» Прем’єра 20:00
Реал - Шахтар. Ліга чемпіонів
УЄФА 22:50 «Кубок УЄФА.
Останій герой» 23:40 Україна
- Бахрейн. Контрольна гра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
08.45 Сімейка У
09.15, 18.45, 20.45 Танька і
Володька
09.45, 10.45, 19.45 Країна У
11.15 Твій день. Телеміст. ТЕТ
12.00, 16.15 4 весілля
13.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ» (16+)
23.30 Одного разу в Одесі

НТН

05.00 «Top Shop» 05.45
06:30 «TOP SHOP»
Х/ф «ПОРТ» 07.25, 17.00
08:00 М/с «Юху та його друзі»
«Випадковий свідок» 07.40
08:25 «Ух ти show»
Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+)
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10.35, 19.30 Т/с «Коломбо»
10:00 М/ф «Сельма в місті
(16+) 12.30, 16.30, 19.00
привидів»
«Свідок» 13.00 Х/ф «ПРАВО
11:30 М/ф «Морська
НА ВБИВСТВО» (16+) 14.55
бригада»
«Легенди карного розшуку»
13:10 «Орел і Решка. Навколо
17.50 «Таємниці світу» 18.20
світу»
«Свідок. Агенти» 22.50 Х/ф
15:00 Т/с «Беверлі-Хілс,
«БРЕХНЯ ТА ІЛЮЗІЇ» (16+)
90210»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:40 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30,
16:30 Т/с «Гордість» 11:25
Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 17:25 Схеми.
Корупція в деталях 18:55 Д/ц
«Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:55
Спорт. Аспект 22:00 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
23:05 Наші гроші

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»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Байки Мітяя»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі» 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 14.30,
15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.50
Т/с «СБУ. Спецоперація»
01.45 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СПЕЦНАЗ» 03.10 Т/с «Голос
янгола» 04.55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:10 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:25, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:00 Т/с «Філін 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Врятувати Віру»
23:10 Т/с «Чужі рідні»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:40 Т/с «Комісар Рекс»

10:25 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Таємниці ДНК» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Невірна»
23:00 Т/с «Та, що бачить
завтра»

ICTV

15:00 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:10 Т/с «Грань»

2+2
06:00 Т/с «Бібліотекарі»
07:45 Х/ф «ЗА ЛІНІЄЮ
ВОГНЮ»
09:15 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
11:15 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за
викликом-2»
20:25 Т/с «Булатов»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:55, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
13:30, 16:15 Т/с «Таємні двері»
16:45 Х/ф «ЦАР
ФУТБОЛ-1
СКОРПІОНІВ-3:
06:00
Болонья - Ювентус.
КНИГА МЕРТВИХ»
20:15 Громадянська оборона Чемпіонат Італії 07:45 Журнал
Ліги чемпіонів 08:15 Боруссія
22:30 Т/с «Схованки»
(Д) - ПСЖ (2010 /11). Ліга
НОВИЙ КАНАЛ Європи УЄФА 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20 Інтер
05:00 «Абзац!»
- Челсі. 1/8 фіналу (2009/10).
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 М/ф «Як спіймати перо Ліга чемпіонів УЄФА 12:00,
14:40 «Великий футбол» 12:50
Жар-Птиці»
Україна - Бахрейн. Контрольна
07:35 «Орел і решка»
гра 16:00 «Донецьк і його
08:30 Т/с «Надприродне»
команда» 16:40 Шальке 09:30 Х/ф «ІНТЕРСТЕЛАР»
Боруссія (М). 1/8 фіналу (2016
13:10 «У кого більше?» 12+
/17). Ліга Європи УЄФА 18:30
15:10 «Хто зверху?» 12+
Інтер - Удінезе. Чемпіонат
19:00 «Де логіка?» 12+
Італії 20:30 Топ-матч 20:40
20:00 «Improv Live Show» 12+
Реал - Ліверпуль. 1/8 фіналу
21:00 Х/ф «ОСТАННІ
ЛИЦАРІ»
(2008 /09). Ліга чемпіонів УЄФА
23:10 Х/ф «ВІДЬМИ З
22:50 Журнал. УЄФА ЄВРО
СУГАРРАМУРДІ»
2020 23:20 Аталанта - Мілан.
Чемпіонат Італії

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.35, 01.25 Речовий доказ
11.45 Україна: забута історія
12.35 Скарб.UA
13.30, 19.00 Вижити в дикій
природі
14.25 Бойові машини
15.15, 19.55 Битва цивілізацій
16.10, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
17.05, 21.45 Друге життя
звичайних речей
18.00 Дива природи
22.35 Дика Мексика
23.30 Вирішальні битви ІІ
світової
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Таємниці кримінального
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
11:10, 18:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня
подорож»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

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 Країна У
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесі
12.15, 16.15 4 весілля
13.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2» (16+)

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Таємниці світу» 06.55
«Свідок. Агенти» 07.55, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ДОЖИВЕМО
ДО ПОНЕДІЛКА» 11.00,
13.00, 19.30 Т/с «Коломбо»
(16+) 14.40 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Будьте
здоровi» 23.00 «Акцент» 23.30
Х/ф «РЕСПУБЛІКА ШКІД»

СЕРЕДА, 26 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

МЕГА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
06:30 Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:40 Новини 07:05, 08:05,
09:05 Суспільна студія. Головне
09:30, 16:30 Т/с «Гордість»
11:25 Телепродаж 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:35 Спорт 15:20 UA:Фольк.
Спогади 17:25 Наші гроші 18:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:55
Спорт. Аспект 22:00 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
23:05 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
09.05 Правда життя
10.50, 01.30 Речовий доказ
12.00 Україна: забута історія
12.50 Скарб.UA
13.40, 19.05 Вижити в дикій
природі
14.35 Бойові машини
15.25, 20.00 Битва цивілізацій
16.20, 20.50 Крізь простір і час з
Мор аном Фріменом
17.05, 21.45 Друге життя
звичайних речей
18.05 Дива природи
22.35 Земні катаклізми
23.30 Вирішальні битви ІІ
світової
00.35 Бойовий відлік
02.40 Страх у твоєму домі
03.20 1000 років на Афоні
04.20 Паломництво на Святу
землю
05.05 Аджимушкай. Підземелля
смерті

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»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Байки Мітяя»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 «Позаочі»
12.25 Т/с «Прекрасна Рані»
14.30, 15.30 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00, 19.00, 04.05 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Випереджаючи час» 23.50 Т/с
«СБУ. Спецоперація» 01.50 Х/ф
«РУДИЙ ПЕС» 03.10 Т/с «Голос
янгола» 04.55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:10 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:25, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:00 Т/с «Філін 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Врятувати Віру»
23:10 Т/с «Чужі рідні»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
06:55 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:50, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Невірна»
23:00 Т/с «Та, що бачить завтра»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
11:10, 18:35 «Орел і Решка.
Навколосвітня подорож»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:00 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
23:10 Т/с «Грань»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:05 Х/ф «МАЙСТЕР ТАЙЦЗИ»
10:00 Х/ф «ГРОМОБІЙ»
12:00 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:25 Т/с «Булатов»
22:25 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Наполі - Верона. Чемпіонат
Італії 07:45, 20:20 Журнал Ліги
Європи 08:15 Рівер Плейт Флуміненсе. Кубок Лібертадорес
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20, 20:50 Україна - Бахрейн.
Контрольна гра 12:05 Ювентус Тоттенгем. 1/8 фіналу (2017/18).
Ліга чемпіонів УЄФА 13:55
Аталанта - Мілан. Чемпіонат
Італії 16:00, 23:00 Журнал Ліги
чемпіонів 16:25, 18:55 «Студія
LIVE» 16:55 LIVE. U-21. Україна
- Азербайджан. Турнір В.В.
Лобановського 19:25 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 22:40 Топ-матч
23:30 Болонья - Ювентус.
Чемпіонат Італії

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
08.15, 10.15, 11.45, 18.15, 19.15,
20.15 Одного разу під
Полтавою
ICTV
08.45 Сімейка У
06:30 Ранок у великому місті
09.15, 11.15, 18.45, 20.45 Танька
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00
і Володька
Факти
09.45, 19.45 Країна У
09:15, 19:20 Надзвичайні новини 10.45, 23.35 Одного разу в Одесі
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
12.15, 16.15 4 весілля
11:50, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
13.15 Панянка-селянка
13:20, 16:15 Т/с «Таємні двері»
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
16:45 Х/ф «ЦАР
17.15 Богиня шопінгу.
СКОРПІОНІВ-4: У
Екстремальний сезон
ПОШУКАХ ВЛАДИ»
21.15 Х/ф «МИ КУПИЛИ
20:15 Секретний фронт
ЗООПАРК»
22:35 Т/с «Схованки»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 «М/с Том и Джерри»
07:35 «Орел і решка»
08:30 Т/с «Надприродне»
11:15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН»
13:05 «У кого більше?» 12+
14:55, 19:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»
23:10 Х/ф «СКАУТИ ПРОТИ
ЗОМБІ»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.25
«Будьте здоровi» 07.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ЧУДО В КРАЮ
ЗАБУТТЯ» 11.00, 13.00, 19.30
Т/с «Коломбо» (16+) 14.55
«Легенди карного розшуку»
17.50 «Вартість життя» 23.00
«Акцент» 23.30 Х/ф «НІЧНИЙ
ПАТРУЛЬ»

ЧЕТВЕР, 27 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:40 Новини
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
студія. Головне 09:30, 16:30 Т/с
«Гордість» 11:25 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:35 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
17:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 18:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:55 Спорт.
Аспект 22:00 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк» 23:05 Схеми.
Корупція в деталях

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:10 Місія: краса
12:20 Реальна містика
14:25, 15:30 Т/с «Жіночий
лікар 5»
17:00 Т/с «Філін 2»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Врятувати Віру»
23:10 Слідами
23:50 Т/с «Білі троянди надії»

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»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.00
«Позаочі» 12.25 Т/с «Прекрасна
Рані» 14.30, 15.30 «Речдок»
16.25 «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 «СБУ. Спецоперація»
02.00 Х/ф «БОБЕР» 03.20
Т/с «Голос янгола» 04.55
«Телемагазин»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
07:00 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:45, 18:05 Т/с «Слід»
19:05 «Один за всіх» 16+
20:15, 22:45 Т/с «Невірна»
23:00 Т/с «Та, що бачить
завтра»

П’ЯТНИЦЯ, 28 ТРАВНЯ
21:00 Х/ф «ВІКІНГИ»
23:00 Х/ф «КАБЛУЧКА
НАМЕЙСА»

19:25 Т/с «Опер за викликом-2»
20:25 Т/с «Булатов»
22:25 Т/с «CSI: Місце злочину»

МЕГА

ФУТБОЛ-1

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитський Київ
09.10 Правда життя
10.45, 01.25 Речовий доказ
11.55 Україна: забута історія
12.45 Скарб.UA
13.40, 19.05 Вижити в дикій
природі
14.35 Бойові машини
15.25, 20.00 Битва цивілізацій
16.20, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
17.10, 21.45 Друге життя
звичайних речей
18.05 Дива природи
22.35 Земні катаклізми
23.30 Вирішальні битви ІІ
світової
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Прокляття відьом
04.10 Прокляття скіфських
курганів
04.55 Потойбіччя. Сни

06:00 Сампдорія - Парма.
Чемпіонат Італії 07:45 «AUTO
ГОЛ!» 08:10 Інтернасьйонал
- Олвейс Реді. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20,
12:35 «Студія LIVE» 10:50, 20:40
U-21. Україна - Азербайджан.
Турнір В.В. Лобановського
13:05 Топ-матч 13:20 Журнал.
УЄФА ЄВРО 2020 13:50
Болонья - Ювентус. Чемпіонат
Італії 16:00, 19:50 «Шлях до
Гданська» 17:40 Вільярреал МЮ. Фінал. Ліга Європи УЄФА
22:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру 23:45 Наполі - Верона.
Чемпіонат Італії

К-1

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 Країна У
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесі
12.15, 16.15 4 весілля
13.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»

06:30 «TOP SHOP»
ICTV
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:00 09:20 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
Факти
11:10, 18:35 «Орел і Решка.
09:15, 19:20 Надзвичайні
Навколосвітня
новини
подорож»
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
11:50, 13:15, 21:20 Т/с «Пес»
світу»
13:25, 16:15 Т/с «Таємні двері»
15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
16:50 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-5: КНИГА 20:30 «Орел і Решка. Морський
сезон»
ДУШ»
НТН
23:10 Т/с «Грань»
20:15 Антизомбі
05.00 «Top Shop» 06.20
22:35 Т/с «Схованки»
«Вартість життя» 07.50,
2+2
17.00 «Випадковий свідок»
НОВИЙ КАНАЛ 06:00 «Джедаі 2019»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
06:25 Т/с «Бібліотекарі»
05:00 «Абзац!»
«Свідок» 09.00 Х/ф «НІЧНИЙ
08:10 Х/ф «КОМАНДИР
06:00, 07:30 «Kids time»
ПАТРУЛЬ» 11.00, 13.00, 19.30
ЕСКАДРИЛЬЇ»
06:05 «М/с Том и Джерри»
Т/с «Коломбо» (16+) 14.50
10:00
Х/ф
«ЧОРНА
ВОДА»
07:35 «Орел і решка»
«Легенди карного розшуку»
11:55 «Загублений світ»
08:30 Т/с «Надприродне»
17.50 «Правда життя» 23.00
10:55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРИ» 18:00 «Секретні матеріали»
«Акцент» 23.30 Х/ф «ЗАГАДКА
18:15 «Спецкор»
13:00 «У кого більше?» 12+
ЕНДХАУЗА»
15:00, 19:00 «Хто зверху?» 12+ 18:50 «Джедаі»

UA: ПЕРШИЙ

1+1
05:05, 19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06:00, 07:00 «Життя відомих
людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
14:00, 15:05, 16:10, 17:15 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»

ІНТЕР
05.10 «Телемагазин» 05.40
Х/ф «ЯК ПОСВАРИВСЯ
ІВАН ІВАНОВИЧ З ІВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ» 06.55
«Слово Предстоятеля» 07.00
Х/ф «ФАНТОЦЦІ ЙДЕ НА
ПЕНСІЮ» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі» 12.00 Х/ф
«ПІДКИДЬОК» 13.20 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС І ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАЙОМСТВО»
16.00 Т/с «Не жіноча робота»
20.00 «Подробиці» 20.30 «Місце
зустрічі» 22.10 Д/п «Булгаков.

Великий киянин» 23.10
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА І ДОКТОРА ВАТСОНА.
СКАРБИ АГРИ» 02.05 Х/ф
«ІНСПЕКТОР КАРНОГО
РОЗШУКУ» 03.30 «Орел і
решка. Дива світу 2» 04.40 Х/ф
«ЖИВЕ ТАКИЙ ХЛОПЕЦЬ»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальная містика
09:00 Всюди люди. Панама
10:00 Всюди люди. Домінікана
11:10 Т/с «Опікун»
15:20, 21:00 Т/с «Таємниця
Марії»
20:00 Головна тема

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:05, 10:50 Т/с «Невірна»
07:55 «Неймовірна правда про
зірок»
17:00 «Хата на тата» 12+
19:00 «МастерШеф
Професіонали» 12+
21:50 «СуперМама» 12+

ICTV
05:05 Еврика!
05:15, 12:45, 18:45 Факти
05:40 Громадянська оборона
06:30 Антизомбі
07:20 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-3: КНИГА
МЕРТВИХ»
09:25 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-4: У
ПОШУКАХ ВЛАДИ»
11:20, 13:00 Х/ф «ЦАР
СКОРПІОНІВ-5: КНИГА
ДУШ»
13:30 Т/с «Пес»
16:30 Х/ф «ПЛАНЕТА МАВП»
19:10 Х/ф «ПОВСТАННЯ
ПЛАНЕТИ МАВП»
21:05 Х/ф «СВІТАНОК
ПЛАНЕТИ МАВП»
23:35 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 «Вар’яти» 12+

ІНТЕР
05.25, 23.50 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 «Корисна програма»
11.00 «Позаочі» 12.25 Т/с
«Прекрасна Рані» 14.30, 15.30,
01.30 «Речдок» 16.30 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00 Х/ф
«007: КАЗИНО РОЯЛЬ» 03.05

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:30 «Kids time»
06:05 «М/с Том и Джерри»
07:35 «Орел і решка»
08:30 Т/с «Надприродне»
11:50 «Хто проти блондинок?»
12+
13:40 «Аферисти в сітях» 16+
15:35 «Де логіка?» 12+
16:40 Х/ф «П’ЯТА ХВИЛЯ»
18:50 Х/ф «47 РОНІНІВ»
21:00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН»

22:50 Х/ф «ПРИВИД
БУДИНКУ НА
ПАГОРБІ»

МЕГА
06.00, 05.25 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.55 Правда життя
10.40, 01.25 Речовий доказ
11.50 Україна: забута історія
12.40 Скарб.UA
13.35 Вижити в дикій природі
14.30 Повітряні воїни. F15
15.20, 19.50 Битва цивілізацій
16.15, 20.50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом
17.00, 21.45 Друге життя
звичайних речей
17.55 Дива природи
18.55 Дика Мексика
22.35 Земні катаклізми
23.30 Вирішальні битви ІІ
світової
00.30 Бойовий відлік
02.35 Страх у твоєму домі
03.20 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 «Орел і Решка. Шалені
вихідні»
11:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
15:00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:35 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
ГОЛОВУ»
20:35 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:20 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
08:20 Х/ф «АТАКА КОБРИ»
10:25 Х/ф «G.I. JOE: АТАКА
КОБРИ-2»
12:25 «Загублений світ»
18:00 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»
21:50 Х/ф «ПЕРЕВАГА
БОРНА»
23:55 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦІЯ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Інтер - Удінезе.
Чемпіонат Італії 08:00, 19:55
Топ-матч 08:10 Палмейрас
- Універсітаріо. Кубок
Лібертадорес 10:00, 15:40,
22:30 Футбол NEWS 10:20
Вільярреал - МЮ. Фінал. Ліга
Європи УЄФА 12:30 Чемпіонат
Італії. Огляд туру 13:25, 19:25
Журнал Ліги чемпіонів 13:55
Туреччина - Азербайджан.
Контрольна гра 16:00 «AUTO
ГОЛ!» 16:25, 18:55 «Студія
LIVE» 16:55 LIVE. U-21. Україна
- Узбекистан. Турнір В.В.
Лобановського 20:10 Класичні
матчі Ліги чемпіонів 21:05
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
Прем’єра 21:35 LIVE. Італія Сан-Марино. Контрольна гра
23:40 Кротоне - Фіорентина.
Чемпіонат Італії

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 Країна У
10.45, 23.00 Одного разу в
Одесі
12.15, 16.15 4 весілля
13.15 Панянка-селянка
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
17.15 Богиня шопінгу.
Екстремальний сезон
21.15 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Правда життя» 07.50
«Випадковий свідок» 08.30,
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
09.00 Х/ф «ЗАГАДКА
ЕНДХАУЗА» 11.00, 13.00, 19.30
Т/с «Коломбо» (16+) 15.00 Х/ф
«БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
17.00 Х/ф «КОМАНДИР
ЩАСЛИВОЇ «ЩУКИ» (12+)
21.30 «Мир чи війна» 23.30 Х/ф
«ЗУХВАЛІСТЬ»

НЕДІЛЯ, 30 ТРАВНЯ

СУБОТА, 29 ТРАВНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:05 Д/ц «Дикуни. Дикі забави
в зоопарку Сан-Дієго» 09:05
Візуальний код 09:35 #ВУКРАЇНІ
10:05 Спецпроєкт «Хвиля»
11:00 Д/ц «Гори - Життя над
хмарами» 12:05 Х/ф «ЛІТО В
МІСТІ» 13:45 Д/ц «Боротьба за
виживання» 14:10, 17:05 Міста
та містечка 14:25 Телепродаж
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:05 Концерт. Іво Бобул 17:45
Х/ф «ІОСИФ ПРЕКРАСНИЙ.
НАМІСНИК ФАРАОНА»
19:30, 21:25 Х/ф «ЯРОСЛАВ
МУДРИЙ» 23:00 Д/ф «Хто
створив Змієві Вали?»

«Чекай на мене. Україна» 04.20
UA: ПЕРШИЙ
«Орел і решка. Дива світу 2»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
УКРАЇНА
06:30 Мультфільм 07:00,
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
Україною
18:00, 21:00, 23:40 Новини
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
07:05, 08:05, 09:05 Суспільна
Сьогодні
студія. Головне 09:30, 16:30 Т/с
09:00 Зірковий шлях
«Гордість» 11:25 Телепродаж
10:40 Місія: краса
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
12:50, 15:30 Т/с «Доньки»
студія 15:10, 21:35 Спорт
17:00 Т/с «Філін 2»
15:20 UA:Фольк. Спогади
20:10 Ток-шоу «Говорить
17:25 Перша шпальта 18:55
Україна»
Д/ц «Боротьба за виживання»
19:55 Д/ц «Суперчуття» 20:25 21:00 Свобода слова Савіка
Шустера
Д/ц «Світ дикої природи»
21:55 Спорт. Аспект 22:00 Т/с
СТБ
«Загадковий Доктор Блейк»
05:25 Т/с «Кафе на Садовій»
23:05 #ВУКРАЇНІ
09:10, 19:00, 22:45 «Холостяк»
1+1
12+
13:00, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа»
05:15 «Світське життя. 2021»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна06:05 «Життя відомих людей»
Новини»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
23:50 «Детектор брехні» 16+
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
ICTV
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
06:30 Ранок у великому місті
«Телевізійна служба
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
новин»
Факти
09:25, 10:20 «Життя відомих
09:15, 19:20 Надзвичайні
людей 2021»
новини
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
17:10 Т/с «Величне століття.
11:50, 13:15 Т/с «Пес»
Роксолана»
13:25, 16:15 Т/с «Таємні двері»
18:30 «Вражаючі історії ТСН»
16:40 Х/ф «ВІДШКОДУВАННЯ
20:15 «Чистоnews 2021»
ЗБИТКІВ»
20:20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
20:05 Дизель-шоу 12+
УДАЧІ»
22:50 Скетч-шоу «На трьох-10»
22:10 «#Гуднайтклаб 2021»
16+
22:50 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
23:50 Скетч-шоу «На трьох» 16+
ПРИБУЛЬЦІВ»

08:10, 10:00 «Kids time»
08:15 М/ф «Тримай хвилю»
10:05 «Орел і решка. Чудеса
світу.»
11:00 «Орел і решка»
14:05 М/ф «Бебі бос»
16:00 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк»
17:45 М/ф «Іван Царевич і Сірий
Вовк 2»
19:00 Х/ф «ВЕНОМ»
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК»
23:35 Х/ф «ВЕН ВАЙЛДЕР КОРОЛЬ ВЕЧІРОК»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.35, 01.20 Містична Україна
09.25 Правда життя
11.10 Речовий доказ
12.20, 23.30 Битва цивілізацій
13.15 Місця сили
14.45 Бойові кораблі
15.40 Найекстремальніший
18.25, 00.25 Вижити в дикій
природі
19.20 Земні катаклізми
21.00 Таємниці королівських
вбивств
02.10 Там, де нас нема

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:50 М/ф «Мауглі дикої
планети»
12:30 Х/ф «КРАCУНЯ НА ВСЮ
ГОЛОВУ»
14:30 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
09:00 «Джедаі 2020»
10:15 «Загублений світ»
13:50 Т/с «Бібліотекарі»
16:15 Х/ф «БАНДИТКИ»
18:00 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
20:30 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
22:10 Х/ф «МІНЬОН»

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00, 08:00, 13:40 Топ-матч
06:10 Італія - Сан-Марино.
Контрольна гра 08:10 ПСЖ - Ман
Сіті. 1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 10:00, 15:40, 20:45,
22:45 Футбол NEWS 10:20
«AUTO ГОЛ!». Прем’єра 10:50,
13:10 «Студія LIVE» 11:20 U-21.
Україна - Узбекистан. Турнір В.В.
Лобановського 13:50 Реал Челсі. 1/2 фіналу. Ліга чемпіонів
УЄФА 16:00 Ман Сіті - ПСЖ.
1/2 фіналу. Ліга чемпіонів УЄФА
17:45 Журнал Ліги чемпіонів
18:15 Челсі - Реал. 1/2 фіналу.
Ліга чемпіонів УЄФА 20:00,
20:55 «Ніч Ліги чемпіонів» 21:45
LIVE. Ман Сіті - Челсі. Фінал. Ліга
чемпіонів УЄФА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:20, 19:10 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, 22:00
Ті, що змінили світ 14:30
Телепродаж 15:05 Країна пісень
16:05 Концерт. Арсен Мірзоян
17:10 Концерт. Дмитро та
Назарій Яремчуки 18:20 Д/ц
«Хижаки підводного світу» 19:50
Пишемо історію 21:25 Дорога
до Токіо 23:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
23:30 Д/ц «Світ дикої природи»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 М/ф «Ліно»
11.00 М/ф «Реальна білка»
12.35 Х/ф «СТОПТАНІ
ТУФЕЛЬКИ»
13.45 Х/ф «ПРИНЦЕСА
МАЛЕН»
14.55 Х/ф «ВСТИГНУТИ ЗА
ДЖОНСАМИ»
16.40 Х/ф «МИ КУПИЛИ
ЗООПАРК»
19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Одного разу під
Полтавою
19.30, 21.30 Танька і Володька
20.30, 22.30 Країна У
23.00 Ігри Приколів

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
Х/ф «ГУ-ГА» 08.35 Х/ф
«ПРОТИСТОЯННЯ» 12.35
«Випадковий свідок» 13.50
Т/с «Смерть у раю» (16+)
18.05 «Переломні 80-ті» 19.00
«Свідок» 19.30 Х/ф «ФОРМУЛА
КОХАННЯ» 21.15 Х/ф
«ЖАНДАРМ І ЖАНДАРМЕТКИ»
23.15 Х/ф «ПЕРЕГОНИ» (18+)

1+1
05:00 ТСН: «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45, 10:55 «Мандруй Україною
з Д. Комаровим»
12:05 «Світ навиворіт - 12.
Пакистан»
13:15 «Світ навиворіт»
18:15 «українські сенсації 2021»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «ХАЛК»
23:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНИ
УДАЧІ»

ІНТЕР
06.15 Х/ф «ФАНТОЦЦІ БЕРЕ
РЕВАНШ» 08.00 «уДачний
проект» 09.00 «Готуємо разом»
10.00, 11.00, 12.00 «Інше життя»
12.45 «Речдок. Випереджаючи
час» 17.10 Х/ф «007: КАЗИНО
РОЯЛЬ» 20.00 «Подробиці
тижня» 22.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС І ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАЙОМСТВО» 00.40
Х/ф «ПРИГОДИ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА І ДОКТОРА
ВАТСОНА. СКАРБИ АГРИ»

УКРАЇНА
06:50 Реальная містика
08:15 Т/с «Врятувати Віру»
17:00, 21:00 Т/с «Хіба можна
мріяти про більше»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Провінціалка»

СТБ
05:15 «Невідома версія.
Джентльмени удачі» 12+
06:00 «Невідома версія.
Білоруський вокзал» 12+
07:00 Х/ф «БАЛАМУТ»
08:50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10:25 «МастерШеф
Професіонали» 12+
13:15 «Хата на тата» 12+
15:10 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:10 «Таємниці ДНК» 16+

ICTV
05:40 Скарб нації
05:50 Еврика!
05:55, 12:45, 18:45 Факти
06:20 Не дай себе обдурити
08:10 Антизомбі
09:00 Секретний фронт
10:00 Громадянська оборона
10:55 Т/с «Пес»
11:55, 13:00 Х/ф «ПЛАНЕТА
МАВП»
14:25 Х/ф «ПОВСТАННЯ
ПЛАНЕТИ МАВП»
16:20 Х/ф «СВІТАНОК
ПЛАНЕТИ МАВП»
20:35 Х/ф «ВІЙНА ЗА
ПЛАНЕТУ МАВП»
23:20 Х/ф «СІКАРІО-2: ПРОТИ
ВСІХ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:30 «Вар’яти» 12+
06:20 «Таємний агент»
07:40, 09:40 «Kids time»
07:45 М/ф «Бебі бос»
09:45 Х/ф «ОСТАННІ ЛИЦАРІ»

11:45 Х/ф «ВІКІНГИ»
13:45 Х/ф «47 РОНІНІВ»
15:50 Х/ф «ПЕРШИЙ
МЕСНИК»
18:10 Х/ф «ПЕРШИЙ
МЕСНИК: ДРУГА
ВІЙНА»
21:00 Х/ф «ПЕРШИЙ
МЕСНИК:
ПРОТИСТОЯННЯ»

МЕГА
06.00 Випадковий свідок
08.20, 01.25 Містична Україна
09.10 Правда життя
10.55 Речовий доказ
12.05, 23.30 Битва цивілізацій
13.00 Історія Києва
13.55 Брама часу
14.40 Бойові кораблі
15.35 Найекстремальніший
18.20 Вижити в дикій природі
19.20 Земні катаклізми
21.00 Таємниці королівських
вбивств
00.25 Боротьба за виживання
02.15 Там, де нас нема

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:35 «Орел і Решка. Шопінг»
10:25 М/ф «Втеча з планети
Земля»
12:00 М/ф «Мауглі дикої
планети»
13:35 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков»
23:00 «Орел і Решка. Івлєєва VS
Бєдняков. Невидане»

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
09:00 «Джедаі 2020»
10:00 «Загублений світ»
13:50 Т/с «Бібліотекарі»
14:40 Т/с «Бібліотекарі-2»
16:10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
18:00 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛИ»
19:50 Х/ф «ЯМАКАСІ»
21:40 Х/ф «13 РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ»

23:20 Х/ф «ПАРИЖ. МІСТО
МЕРТВИХ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Швеція - Фінляндія.
Контрольна гра 07:45, 20:35
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
08:15, 23:25 U-21. Україна
- Узбекистан. Турнір В.В.
Лобановського 10:00, 15:40,
22:00 Футбол NEWS 10:20
Італія - Сан-Марино. Контрольна
гра 12:10 «AUTO ГОЛ!» 12:40
Класичні матчі Ліги чемпіонів
13:30 Вільярреал - МЮ. Фінал.
Ліга Європи УЄФА 16:00, 19:50
«Ніч Ліги чемпіонів» 17:40 Ман
Сіті - Челсі. Фінал. Ліга чемпіонів
УЄФА 21:05 LIVE. Швейцарія
- США. Контрольна гра 23:10
Топ-матч

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Лісова братія»
11.15 М/ф «Ранго»
13.15 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ» (16+)
15.30 Х/ф «ЗНАЙОМСТВО З
ФАКЕРАМИ 2» (16+)
17.15 Х/ф «ТВОЇ, МОЇ І НАШІ»
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 Х/ф «ЧОМУ ВІН?» (18+)

НТН
05.45 Х/ф «ВІРНІСТЬ» 07.20
«Слово Предстоятеля» 07.30
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 09.20 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 13.35 Х/ф «ЖАНДАРМ І
ЖАНДАРМЕТКИ» 15.35 Х/ф
«ФОРМУЛА КОХАННЯ» 17.15
Х/ф «ЧОРНА СТРІЛА» 19.00
Х/ф «ЙШОВ ЧЕТВЕРТИЙ
РІК ВІЙНИ...» 20.40 Х/ф
«МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ ВІД
ПОГОНІ» 22.15 Х/ф «ПРЯМИЙ
КОНТАКТ» (16+)

n На замітку
Фото moyezdorovya.com.ua.

n Світ захоплень
Фото Сергія НАУМУКА.
.

Деякі речовини навіть у малих кількостях
відлякують мушву.

Чого бояться
мухи
Позбутися надокучливих комах
допоможе кілька наших порад
они не переносять запахів розплавленого воску, скипидару
та касторової олії. Невелику концентрацію цих речовин людина не відчуває, тому дискомфорту не буде.
А от мухи вловлять його і полетять геть.
Не люблять вони й гасу. Додайте
краплю до води, коли миєте підлогу чи
вікна, — комах як вітром здує. Тим більше, що всі перелічені засоби нешкідливі. А запах розплавленого воску декому
навіть приємний. n

В

n Спробуйте і ви

Пан Василь каже: «Ці екзотичні птахи особливо подобаються малечі».

Фото plodorodie76.ru.

«Я їх тримаю для краси»
Василь Войтюк із Рожища розводить фазанів та диких качок
Сергій НАУМУК

кзотичними птахами
чоловік цікавиться давно. Мав колись павичів,
але нині на обійсті лише фазани. Їх у нього кілька видів.
Вони живуть у невеликому пташнику, розділеному
на кілька частин.
— Оце молоденький румунський фазан, — показує
Василь на темного самця.
Разом із ним — дві самки.
Вони мають не таке красиве
оперення.
Поруч — королівський:
він значно пістрявіший.
Навіть голос у цього птаха
інакший. Яйця у різних видів фазанів відрізняються:
у королівського світлі, у румунського — коричневі.
Деякі самички вже почали
їх висиджувати. Для цього
господар спорудив невеликі
будиночки, де птиця почувається затишно. А ще у кожному вольєрі є гілки, що імітують хащі. Адже в природі
фазани люблять ховатися
у чагарниках.
Запитую, чи не вирощує
птахів на м’ясо.
— Я таким варварством
не займаюся, — каже Василь. — Розводжу їх тільки
для краси.

Двоє з них саме плавали,
коли ми прийшли глянути
на них. Я звернув увагу, що
птиця поводиться дуже
спокійно. З’ясувалося, що
вони вже звикли до людей.
А те, що качки почуваються
у неволі непогано, свідчить
те, що одна із самиць вже
висиджує яйця. Скільки під
нею яєць — невідомо.
— Одна з качок уже сідала, але яйця були незасиджені. Дика птиця сама
знає, яке з них невідповідне, і виштовхує його
дзьобом із гнізда. Найбільше ждуть каченят діти.
Так уже хочуть їх побачити. А подивіться, яке в них
на крилах та біля хвоста
кольорове пір’я! — захоплено каже Василь, хоча
нині птиця саме линяє і вигляд має не вельми.
Годує їх зерном та зеленню, а ще дає черепашник, який так само необхідний птиці, що несе яйця.
Для дичини господар
планує спорудити новий
вольєр із невеликим басейном. Тоді качкам буде
де плавати.
А ще Василь мріє купити качки-мандаринки.
Каже, що теж дуже подобаються. n

Е

Дикі качки непогано почуваються в домашніх умовах.

Годує господар своїх підопічних звичайним зерном. Насипає корм раз
на день, і пернаті мають

ються дітям. Ті часто заглядають у вольєри.
А ще на обійсті Войтюків поселилися… дикі кач-

господар своїх підопічних звичайним
« Годує
зерном. Насипає корм раз на день, і пернаті
мають його вволю.
»
його вволю. У напувалках
завжди є вода. Чоловік
переконаний, що ця птиця не є клопітною у догляді. Зате завжди можна
помилуватися її красою.
Особливо фазани подоба-

ки. Пару птахів подарував
знайомий.
Тож на подвір’ї можна
почути не лише писк фазанів, але й кахкання. Дві
качки і селезень живуть
у вольєрі з водоймою.
Р
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Рослинні рештки можуть бути корисними.

Домашні добрива
з бочки
Органічну підживку можна
зробити навіть із бур’янів
азвичай грядки удобрюють розчином коров’яку (1:10), гноївки
(1:4), курячого посліду (1:10) чи
сечовини (2 ложки на 10 л води). Зважте: чим молодші рослини, тим меншу
концентрацію треба.
Можна використати й підживку з
бур’янів та трави. Залийте бадилля
водою у бочці і дайте настоятися. Коли
з’явиться неприємний запах – розчин
готовий до застосування. Розведіть
його (1–2 літра на відро води) і поливайте ним рослини.
Особливо полюбляють таку процедуру полуниці, цибуля, редиска,
баклажани та квіти. n

З

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 723894.

А

Продаємо добові та підрощені курчата, каченята,
гусенята, індичата:
курчата (бройлер,
м’ясояєчна іспанка-редбро,
мастер, голошия);
АКЦІЯ!
каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, чері
Концентрат БМВД
від 27,96 грн
веллі);
Комбікорм
гусенята (лінда, сіра);
13,99 грн
індичата (бройлерні БІГ6, канадські
чорні).
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці 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).

ціни
Лояльні
акції
ижневі
та щот

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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Погляд

Нехай смакує!

А ви думали, що
це просто бур’ян?

Світлана ФЕДОНЮК,
культурологиня

Леся в грушах
На території Музею видатних діячів української
культури у Києві посадили Лесину грушу. Ця акція
приурочена 150-й річниці від дня народження
геніальної поетеси

Ця мила і сонячна квітка саме зараз тішить око містян
і поліпшує їм настрій, встилаючи суцільним килимом
газони, і зовсім не радує господарів городів і дач,
коли вмощується посеред грядки, заважаючи росту
редиски чи буряків. Та, мабуть, ані одні, ані другі
в переважній більшості не сприймають кульбабу
як інгредієнт для приготування страв. А даремно!
Виявляється, цю рослину цінують за її цілющі
властивості в медицині, а також використовують
у кулінарії для приготування сиропів, варення,
салатів, борщів, вітамінних асорті…

Фото з особистого архіву Людмили ПРИЙМАЧУК.

Фото із сайту run.kyiv.

САЛАТ ІЗ ЛИСТЯ
КУЛЬБАБИ

Фото із сайту radka.in.ua.

Інгредієнти: 1 пучок молодого листя кульбаби, 1 огірок, 1 зубок часнику, 1 ч. л. соняшникового насіння, 1 ч. л.
оливкової олії, 1 ч. л. винного оцту, 1 ч. л. гірчиці, 1 ч. л.
меду, сіль за смаком.
Приготування. Листя
кульбаби ретельно вимити
і замочити в холодній воді,
щоб зникла гіркота, потім
обсушити і дрібно порізати.
Огірок покраяти тонкими скибочками, часник пропустити
через прес. Змішати олію,
оцет, гірчицю і мед, посолити до смаку і заправити цим
соусом салат, зверху посипати соняшниковим насінням.

лодої кропиви, 1 пучок цибулі зеленої, 1 пучок молодого
листя кульбаби, 4–5 картоплин, 3 варені яйця, коріандр,
сіль, чорний перець, лавровий лист, сметана.
Приготування. Порізати
м’ясо шматочками, відварити до напівготовності, додати
покраяну брусочками картоплю. Перебрану і промиту
зелень (кропиву, кульбабу,
цибулю) посікти, всипати
в каструлю разом із прянощами, проварити все разом
на слабкому вогні 3–5 хвилин
і дати настоятися упродовж
20–30 хвилин. Подрібнені
яйця додати разом зі сметаною при подачі порційно.
САЛАТ
«СОНЯЧНИЙ»

ЗЕЛЕНИЙ БОРЩ

Фото із сайту geovis.cz.

Інгредієнти: 300 г курятини або індички, 1 пучок мо-

Фото із сайту alimero.com.

Інгредієнти: 200 г молодого листя кульбаби,
2–3 яйця, 100 г твердого
сиру, сіль та сметана (майонез) — до смаку.
Приготування. Яйця зварити накруто, охолодити, почистити і порізати дрібними
кубиками. Листя кульбаби
вимочити в підсоленій воді,
дати стекти в друшляку чи
на паперовому рушнику,

Людмила Приймачук зі щепою від 120-річної Лесиної груші.
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аджанець привіз до столиці Остап Михаць, відомий ентузіаст садівничої
справи. Це щепа зі 120-річної
груші, що досі росте в Колодяжному на садибі Косачів.
Дерево посадила молодша
сестра Лесі Українки — Ізидора. Сама ж майбутня поетеса
смакувала плодами цієї груші,
раділа цвітові й відпочивала
в її затінку в спекотні дні.
Остап Михаць відгукнувся
на ідею волинської журналістки
Людмили Приймачук — виростити саджанці та поширити
їх Україною. З дозволу адміністрації музею-садиби він
нарізав живців і прищепив їх
на дичках.
Перші деревця Остап
і Людмила посадили в самому
Колодяжному, в інших пам’ятних місцях Волині та Луцька,
пов’язаних з великою поетесою. Ідея настільки сподобалась людям, що переросла
у Всеукраїнську акцію «І проросте пагіння із минулого
у майбуття». Своєрідну естафету «загрушення України» підхопили на Рівненщині, передали Тернопільщині,
а далі — Чернігівщині, Львівщині та Черкащині. Близько
пів сотні груш з Лесиного краю
вже шелестять молодими листочками майже по усій країні.
— Наша акція триває, —
задоволено повідомляє Люд-

С
Фото із сайту wz.lviv.ua.

Інгредієнти: 300 квіток
кульбаби, 1 кг цукру, 400 мл
води, пів лимона.
Приготування. У киплячу воду всипати цукор
і зварити сироп. Суцвіття
кульбаби промити, залишити на друшляку, щоб
стекли, вкинути в сироп,
довести до кипіння і варити
20 хвилин. Наприкінці додати лимонний сік і прокип’ятити ще 3 хвилини. Зняти
каструлю з вогню і настоювати добу. Потім процідити, відтиснути через
марлю і знову варити сироп 20–30 хвилин. Готовий
кульбабовий мед розлити
в попередньо простерилізовані слоїчки і закатати.
Його рекомендують вживати регулярно при захворюваннях печінки і жовчного міхура, сечокам’яній
хворобі, бронхіальній астмі,
бронхіті, артриті, остеохондрозі, хронічних запорах.

Кульбаба в салатах смачна й корисна
в поєднанні з такими продуктами:
цлікарськими, городніми травами:
цлікарськ
ща
луговим щавлем,
петрушкою, кропом;
цовочами: редискою,
циб
цибулею, часником, картопле
плею,
морквою, огірками,
помі
помідорами,
капустою;
цф
цфруктами,
ягодами: яблуками, грушами,
г
сливами, брусж
ницею, журавлиною,
вишнями;
ц відвареним м’ясом
буд
будь-якого
виду;
цдомашнім або твердим сиром.

Тижневик «Газета Волинь».
Набрана і зверстана в комп’ютерному
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»

Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

КУЛЬБАБОВИЙ МЕД

ГАРМОНІЯ СМАКУ

НА ЗАМІТКУ

Молоді листки та суцвіття кульбаби
збирають вранці, коли немає дощу. Їх можна
не вимочувати, адже вони практично не гіркі.
Зрілі частини рослини обов’язково потримати в солоному водномуу розчині 20 хвилин або
ошпарити окропом, щоб пом’якшити смак
і позбутися гіркоти.
Вітамінно-мінеральний
льний комплекс
листя засвоюється краще,
аще, якщо приправляти салати нерафінованою
фінованою олією, сметаною, йогуртом,
м, соком лимона,
медом.
Додавання трав,, спецій, меду сприяє біолоогічній активації природ-них корисних речовин.

www.volyn.com.ua

дрібно нашаткувати. Потерти на грубій тертці сир. Все
змішати, трохи підсолити
і заправити за смаком сметаною або майонезом.

:)) Анекдот
:)):)):))
Маленьке містечко біля Одеси. У відділенні поліції лунає дзвінок, трубку бере
черговий:
— Алло, поліція. Чим я можу вам
допомогти?
— Здрастуйте, підкажіть мені, яка зараз
година, — каже чоловік на тому кінці дроту.
— Зараз 00:30.

Приймальня 723894
Заступники головного редактора
Уліцький Василь Михайлович

72-38-94

Борох Сергій Іванович
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Римар Микола Анатолійович
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Наумук Сергій Васильович
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Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94

Чоловік дякує і кладе трубку. Через деякий час у відділенні знову лунає дзвінок.
— Алло. Підкажіть мені, будьте так
люб’язні, яка таки зараз година? — чується
в трубці той же голос.
— 00: 45, — відповідає черговий.
Проходить ще якийсь час, знову дзвінок.
Чоловічий голос в трубці:
— Котра година?
Черговий не витримує і гаркає:
— Слухайте, Марку Яковичу! Знайдемотаки ми ваш вкрадений годинник, досить
дзвонити!
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Освіти і культури

727107

Інформації

Вітинська Аліна Степанівна
Козюпа Мирослава Павлівна

726121

Відділ інтернет-новин
Криштоф Олег Степанович
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(244) 31178

Листів і зв’язків з читачами
Чапко Любов Вікторівна
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Приватних оголошень
Тимощук Руслана Борисівна

Економіки

Заступники відповідального секретаря Лісова Алла Степанівна
Харчук Олена Андріївна

мила Приймачук телефоном
із Києва.
— Людо, це наче проста,
але й водночас унікальна ініціатива, — радо підтримую розмову, бо якраз снідаю грушею.
— Цей плід для мене здавна є
чудовим десертом до кави.
— До речі, від однієї лесезнавиці з Тернопільщини ми
з Остапом дізналися про такий
факт: виявляється, маленька
Лариса Косач була дуже рухливою дитиною й любила лазити
по деревах. Дядько Михайло
Драгоманов завжди цікавився
життям улюбленої племінниці,
підтримував її перші літературні спроби. Коли він почув, що
Леся у 16 років вже опублікувала свої вірші, сказав: «Це ж треба! Вчора ще сиділа на грушці,
а сьогодні осідлала Пегаса!» —
захоплено розповідає Люда.
— Гмм… Я теж в дитинстві
лазила по деревах. Напевно,
серед них була і розлога груша, але Пегас чомусь не прилетів…
— Може, ти вікно не відчинила? — жартує моя співрозмовниця. Сміємось обидві.
Та думка про грушу під вікном
моєї багатоповерхівки в Луцьку не дає спокою до пізньої
ночі. Завтра запропоную сусідам посадити. І саме Лесину.
Може, «хтось, колись, в якійсь
країні» …подякує за візит Пегаса. Хоча б у мемуарах. n
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Фото Сергія БОРОХА.

Чому маленька Юліана
згоріла від пневмонії?
Обставини й причини смерті півторарічної дівчинки
із села Глухи Ковельського (раніше Старовижівського)
району розслідують обласне управління охорони здоров’я
та поліція

Фото із сайту ГІТ.

Оксана КРАВЧЕНКО

З

Білоруска за національністю, ця жінка вже багато років живе
у Камені-Каширському.

Катерина Токарчук вчилася
шити вбрання для жінок,
а одягає в «спіднички»… квіти
І мріє потрапити на японський острів Окінава, де дуже
багато людей живе сто років не лише завдяки особливим
питній воді й харчуванню: тамтешні мешканці ведуть
активний спосіб життя й постійно займаються улюбленою
справою, не знаючи слова «пенсія». Одне слово, з нею було
про що поспілкуватися
Світла усмішка дівчинки-янголятка згасла навіки.

знімок у нічний час чи у вихідний — не проблема.
14 травня вночі маленька дівчинка померла, так
і не діждавшись допомоги.
«О 2.30 Юліаночка ще про-

згоріла
« Дитина
від недуги,
не одержавши
своєчасного й
ефективного
лікування.

»

кинулася, попила водички,
поцілувала мене, обняла і заснула. І все, більше я її живою
не бачила», — плаче почорніла від горя матір.
У довідці, яку отримали
Курилюки, зазначено, що
причинами смерті стали пневмонія і легенево-серцева
недостатність. Дитина згоріла від недуги, не одержавши
своєчасного й ефективного
лікування.
«Із цього приводу обласне
управління охорони здоров’я
проводить службове розслідування», — повідомив начальник управління Роман
Рудоквас.
Також Катерина Курилюк
звернулася до правоохорон-

Катерина ЗУБЧУК

них органів. За фактом смерті дівчинки у Ковельському
районі в поліції відкрили
кримінальне провадження
за двома статтями — «умисне вбивство», а також «неналежне виконання професійних обов’язків медичним або
фармацевтичним працівником». Наразі правоохоронці
перевіряють інформацію,
призначено ряд необхідних
експертиз.
Директорка Старовижівського центру первинної
медичної допомоги Наталія
Капітула розповіла, що раніше скарг на роботу Наталії
Карпенко, яка працює понад
25 років, не отримували.
Люди ж кажуть, що у зв’язку з реформуванням галузі
охорони здоров’я і новововведеннями на первинній
ланці у них виникає чимало
проблем, зокрема потрапити
на прийом до спеціалістів без
скерування сімейного лікаря
стало неможливо, а зв’язатися із «сімейниками» не завжди вдається. Досі не всі знають, яким має бути алгоритм
дій у випадку хвороби. Великою мірою саме через це й
трапляються такі страшні
трагедії, як у селі Глухи.
Висловлюємо щире співчуття рідним маленького ангелятка. n

«А МЕНЕ ВСЮДИ СПРИЙМАЮТЬ ЗА СВОЮ — І В ГРУЗІЇ,
І У ВІРМЕНІЇ, ЄГИПТІ, ІТАЛІЇ»

Цю жінку добре знають камінькаширці, бо ж її магазин квітів —
у центрі міста, куди зручно зайти, якщо потрібен букет чи якісь
супутні аксесуари. Російськомовна, чорнява — перша думка, що
вона за національністю, певно, грузинка. Коли ми зустрілися, то й
про це мимохіть заговорили.
— А мене всюди, де буваю, сприймають за свою, — сказала
Катерина Едуардівна. — І в Грузії, і у Вірменії, Єгипті, Італії… Я ж —
білоруска.
Містечко Кам’янець у Брестській області неподалік від Біло-

при вступі в інститут було 15 чоловік,
« Наалемісце
я витримала конкурс і стала студенткою.

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІ

Читанка
ДЛЯ ВСІХ
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У номері
також:

l НЕЙМОВІРНО!
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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»

Вражаюча розповідь – на с.7

»

Покарали слюсарів,
юсарів, які поцупили
серед ночі кликуна
ликуна
Вирок виніс Луцький
міськрайонний суд
Волинської області
Леонід ОЛІЙНИК

воє чоловіків, які вкрали
мініскульптуру на вулиці
Лесі Українки в Луцьку (на фото), отримали
умовне покарання строком
на 1,5 року.
Зловмисники 9 березня

Д

близько 4-ї години
ночі поцупили кликуна поблизу приміщення
Луцького міськрайонного суду. Сума збитків —
21 тисяча 103 гривні. З’ясувалося, що чоловіки працюють
слюсарями в автосервісі.
У суді крадії визнали свою
вину. Тож Феміда призначила
позбавлення
їм по 1,5 року позба
б влення
волі, але змінила це покарання на умовне. n

Фото із сайту .google.com/maps.

Фото із сайту en.wikipedia.org.

n Отакої!

»

везької Пущі — її мала батьківщина. Тут вона закінчила школу, «бурсу» й вирішила вивчитися на майстра з пошиття жіночого одягу.
— Можна було їхати у Вітебськ, де теж є такий виш. Але я вибрала Київ — подала документи в інститут (а тепер це вже університет)
технологій та дизайну, — розповідає жінка. — Чому? Бо добре знала столицю України (мій дідусь-сибіряк мав у Києві однополчанина
й робив моїй бабусі, яка народилася на Різдво, такий подарунок —
возив в Україну, і мене, ще малу, вони брали із собою). На місце при
вступі в інститут було 15 чоловік, але я витримала конкурс і стала
студенткою.
Закінчення на с. 15

Фото із сайту youtube.com.

горьовані батьки Катерина та Володимир Курилюки вважають, що
до страшного горя призвела
байдужість лікарів, які вчасно
не надали їхній хворій дитині
допомогу. Ще 10 травня у маленької підвищилася температура, різався зуб. Наступного дня термометр зафіксував до 40 градусів. Сільська
фельдшерка оглянула Юліанку, дала жарознижувальне
та скерувала до сімейного
лікаря.
Родина Курилюків мала
укладені декларації на всіх
трьох дітей із Наталією Карпенко зі Старовижівського
центру первинної медико-санітарної допомоги, тож
саме до неї вночі зателефонували батьки. Сімейна
лікарка порекомендувала
їхати до лікарні. Курилюки
з хворою Юліанкою і тримісячним немовлям поспішили
в Стару Вижівку. У медзакладі дівчинку оглянув черговий
лікар, але рентгенобстеження, за словами матері, маленькій не зробили, сказали
чекати ранку. У відчаї жінка
з дитиною вирішила шукати
порятунку в селі Дубечне,
де мешкає її мама. У місцевій амбулаторії дівчинку
прийняли, однак порадили
все ж звернутися до свого сімейного лікаря. Але та,
як стверджують Курилюки,
більше на зв’язок із ними
не виходила.
Медики у Старій Вижівці,
схоже, вини у трагедії не визнають. Як розповіла журналісту Суспільного директор
КП «Старовижівська багатопрофільна лікарня» Тетяна
Свіржевська, батьки не чекали, поки чергова медсестра
у приймальному відділенні
запустить аналізатор для лабораторних досліджень, сіли
в авто та поїхали геть. Керівник закладу переконує, що
зробити аналізи та рентген-

Рука тата-вбивці не здригнулася...

Молотком забив
за до смерті
дружину, Кров святого
свою матір,
ірр колишню
к
сина і трирічну
cемилітнього
і
Януарія оживає
доньку…
з 305 року
«Перше, що нас вразило, – це обстановка у помешканні, оскільки
квартирне приміщення двоярусне,
дво
не було жодного місця,
не залитого кров’ю», – доп
доповіла слідча Ольга Докійчук.
Цими днями у Вінниці 32-річного
32-р
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
и ще
в про
р д
дажу – всього

4 гривні!

»

А передплата –
лише

3 гривні!

Тому не зволік
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!

