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Погода
на літо:
на
Світязь
цього
року
краще
їхати
в серпні

Фото з фейсбук-сторінки Віктора ЛЯШКА.
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n Адреса біди

n Дивись, хто прийшов

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Молодий політик зробив блискучу кар’єру.

Новий міністр охорони
здоров’я на Рівненщині був
відмінником, а в Києві —
отримував двійки
22-й очільник МОЗ, заслужений
лікар України Віктор Ляшко
(на фото) народився у селі Осова
на Дубровиччині у родині
водія та шкільної вчительки
Мирослава КОЗЮПА

ерховна Рада проголосувала за нового
керівника відомства, що опікується медициною. За рішенням 262 нардепів ним
став колишній головний санітарний лікар країни
Віктор Ляшко. Новопризначений міністр відразу
склав присягу. Серед пріоритетів у своїй діяльності він назвав, зокрема, подолання пандемії

В
Світлана Пугач: «Будинок був великий – чотири кімнати, кухня, веранда. Все згоріло...»

У Пнівному багатодітна
сім’я залишилася
без даху над головою

пріоритетів у своїй діяльності
« Серед
він назвав, зокрема, подолання
пандемії коронавірусу і питання
страхової медицини.

У цьому селі на Камінь-Каширщині серед білого дня вогонь
знищив дерев’яну хату. Погорільцям дала притулок Ольга
Панасюк – родичка матері чотирьох доньок Світлани Пугач

»

коронавірусу і питання страхової медицини.
Ще рік тому в інтерв’ю «Українській правді»,
відповідаючи на запитання, чи бачить себе міністром охорони здоров’я, сказав: «Поганий
той солдат, який не хоче стати генералом». Хоч
і запевняв, що йому комфортно на своїй посаді. Нині разом із дружиною Іриною та донькою
Дариною мешкає у Броварах неподалік столиці.

с. 15

Закінчення на с. 17
Фото із сайту accemedin.com.
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У Луцьку врятували
хворого на СOVID-19,
який 23 дні
не міг сам дихати
с. 6

Читайте і дивіться нас
24 години поспіль
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бетоняра, арматурника, електрозварника, монтажника
залізобетонних конструкцій, стропальника, штукатура.
Офіційне працевлаштування.
Вахтовий метод роботи: 15 днів через 15.
Забезпечення житлом та спецодягом.

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

Шкода, що раніше я не знала про Бальзам – тоді моє
друге життя почалася б ще раніше! Мене звуть Зінаїда.
На питання, скільки мені років, я відповідаю – 7. Бо
саме стільки я п’ю Бальзам Болотова. А за паспортом
мені 79. Все почалося в 2013 році дуже банально – організм карає за помилки в молодості. Різко погіршується здоров’я – скаче тиск, суглоби болять, цукровий діабет. У мене завжди зайва вага була. Ходила до лікарів,
пила таблетки, на час допомагали, потім доводилося на інші таблетки
переходити. Щоранку з тонометром «в обіймах». Не життя,,
ші
а існування – а так хочеться багато зробити. Адже в душі
м
ми всі молоді – це тільки тіло старіє. І коли я вже зовсім
ва.
зневірилася, на очі потрапила реклама Бальзаму Болотова.
ов
Вирішила спробувати, і тільки пізніше згадала, що Болотов
– це той відомий вчений, про якого в газетах ще писали в
90-і роки, який написав більше 100 книг.
Почала я пити Бальзам по інструкції. На 3-й день я відчула легкість в животі, ніби «метелики пурхають».
Подумала, спочатку, що вигадала сама це. Але далі
стала відбуватись якась чудасія. Я стала рідше приймати таблетки від гіпертонії. Потім звернула увагу, що
біль в колінах перестав мучити. А коли мені почали задавати питання, як я так схудла?! Я зрозуміла – це все
Бальзам Болотова.
250
Тому для мене є два життя – до і піс- мл
грн
ля Бальзаму. Спасибі академіку Болотову за такий прекрасний винахід. Всім 500
грн
бажаю спробувати цей Бальзам і відчу- мл
ти, що є й інше життя – щасливе та здорове!
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Фото із сайту chytalnya.com.

Доброго дня
вам, люди!

n Календар
28 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 04.59, захід — 20.57, тривалість дня —
15.48).
Місяць у Стрільці, Козерозі. Дні Місяця 17/18.
Іменинники: Анастасія, Дмитро, Єфросинія.
«Знову цвітуть каштани...»
Андрій МАЛИШКО.

«Вишита Україна»: якими сорочками
вихвалялися відомі краяни
Фото із фейсбук-сторінок Юрія ПОГУЛЯЙКА, Ігоря ПОЛІЩУКА, Анатолія ЦЬОСЯ.

У третій четвер травня наші
співвітчизники традиційно
одягнулися в національне
вбрання. Уже п’ятнадцять
літ цього дня святкуємо
День вишиванки. Люди
гордо вдягають сорочку
з національним орнаментом
на роботу, прогулянку,
навчання, службу

31 ТРАВНЯ

1 ЧЕРВНЯ

Ф

Сонце (схід – 04.56, захід — 21.00, тривалість дня —
16.05).
Місяць у Водолії, Рибах. Дні Місяця 20/21.
Іменинники: Олександр, Анастасія, Антон, Валентин,
Василь, Віктор, Георгій.

ни.

В обласному центрі є кілька місць, де ростуть молоденькі сакури.
Щороку на них усе більше цвіту.

Голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко, мер Луцька Ігор Поліщук
та очільник Лесиного вишу Анатолій Цьось вбралися цьогоріч красиво. А чия
вишиванка вам сподобалася найбільше?

ще на 18-річчя, тому вона для нього
особлива і цінна.
Показала свою вишиванку, створену ще руками бабці, депутат Луцької
міськради Алла Доманська.
Звичну форму змінили на національний одяг луцькі нацгвардійці.

«Вишиванка — це ознака нашої ідентичності та самобутності. Тож бережімо
споконвічні символи української культури, як бережемо мир на нашій українській землі», — наголосив командир
військової частини 1141 підполковник
Василь Гуртовський.

Собача зозуля: приніс під зоопарк цуценят і… навтьоки
Тетяна МЕЛЬНИК

ано-вранці 19 травня чоловік
середнього зросту в капюшоні і з картонною коробкою
в руках підійшов до зоопарку і по-

Р

30 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 04.57, захід — 21.00, тривалість дня —
16.03).
Місяць у Водолії. Дні Місяця 19/20.
Іменинники: Олександра, Андрій, Богдан, Василь,
Давид, Денис, Клавдія.

отографіями своїх сорочок
та їхніми історіями активно ділилися у фейсбуці і наші края-

Невідомий лишив крихітних
чотирилапих під звіринцем

29 ТРАВНЯ

Сонце (схід – 04.59, захід — 20.58, тривалість дня —
15.59).
Місяць у Козерозі. День Місяця 18.
Іменинники: Олександр, Георгій, Федір, Богуслав,
Максим.
Сонце (схід – 04.58, захід — 20.59, тривалість дня —
16.01).
Місяць у Козерозі, Водолії. Дні Місяця 12/13.
Іменинники: Жанна, Андрій, Василь, Євдокія, Єфросинія, Степан (Стефан).

Аліна ВІТИНСЬКА

Світлини у вишиванці показала
журналістка Суспільного Волині Олена
Чернуха, у якої це свято збіглося із днем
народження. Знімком у національному
вбранні похизувався ректор ВНУ імені
Лесі Українки Анатолій Цьось. Очільник
вишу сфотографувався разом із дружиною і закликав цінувати традиції.
Вбрався у вишиту сорочку і голова
Волинської ОДА Юрій Погуляйко. Він
побажав, аби українська вишиванка
об’єднувала.
Зазнімкувався в узорній сорочці і привітав містян зі святом луцький
міський голова Ігор Поліщук.
У національному вбранні прийшли на роботу і волинські поліцейські. «Одягнути вишиванку — це для
мене честь», — сказав офіцер Зимнівської громади Орест Бабій. Сорочку поліцейському подарувала мама
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ставив «гостинець» біля касового
будиночка. Незнайомця помітив
охоронець комунального підприємства, і той почав тікати. Наздогнати його охоронник не встиг, але
зловмисник потрапив на запис
камери відеоспостереження (його
переглянути можна на сторінці КП
«Луцький зоопарк» з однойменною

Навколо Шклиня пахне
ріпаком

назвою у фейсбуці). Волинян просять подивитися той ролик — можливо, хтось упізнає безсердечного, аби він відповів за свій вчинок.
Таким «добродіям» нагадують, що
тварини — не іграшки і не предмети з терміном придатності, а живі
істоти, доволі часто — значно беззахисніші, аніж нам здається.

Молитва і труд все
перетруть

Обабіч автошляху Луцьк–Горохів жовтіють поля
(на фото). Саме сезон цвітіння ріпаку, посіви якого
щороку завойовують в Україні все більші площі

Волинські монахи посадили город
і поставили теплицю
Тетяна МЕЛЬНИК

Аліна ВІТИНСЬКА

Жидичинському Свято-Миколаївському монастирі живе близько десятка ченців і послушників, які випробовують свою готовність до чернечого
подвигу. Вони самі садять городи, роблять
ремонти — не цураються ніякої роботи.
Днями виорали землю й облаштували теплиці.
«Для правильного розвитку монастиря
дуже важливою є праця. Не буває духовного життя без поєднання молитовного подвигу і «ручного ділання». Монах не може
бути безвідповідальним і лінивим. Як мінімум матимемо що їсти і можливість допомогти ближнім», — розповів намісник
монастиря ігумен Костянтин Марченко
і висловив вдячність людям, які підтримали
ченців у праці, зокрема Ігорю Чвілю і Тетяні
Зарадюк із родиною, які допомогли обробити поля і поставити нову теплицю.

У

овті гектари розкинулись від Михлина, довкола
Шклиня і аж до Ярівки, огорнувши ароматом усю
трасу. Посіви належать місцевим фермерам та
агрофірмам. Насіння здебільшого піде на експорт до країн
Європи. Там його широко використовують для виготовлення кулінарної олії. Її, до слова, в магазинах за кордоном у рази більше, аніж соняшникової. Ріпакова – одна з
найпопулярніших олій на європейському ринку. Її також
використовують як сировину для виробництва біопалива,
яке підходить для сільськогосподарської техніки.
Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.
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2 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід – 4:55, захід – 21.00, тривалість дня –
16:07).
Місяць у Рибах. Дні Місяця 21/22.
Іменинники: Олександр, Олексій, Володимир, Іван,
Микита, Тимофій.
3 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід – 4:55, захід – 21.03, тривалість дня –
16.08).
Місяць у Рибах. Дні місяця 22/23.
Іменинники: Федір, Кирило, Костянтин, Михайло,
Олена, Ярослав.

n Погода

У вас на городі
також сухо?
Синоптики обіцяли, що останні дні травня
потішать дощами. Потішать – бо люди ждуть,
особливо в селах. Цієї весни опади трохи
скупуваті, земля не встигає набратися вологи,
копнеш глибше – сухо. І дощ наче йшов.
Селяни кажуть, що це через сильні вітри, які
сушать ґрунт. А щоб картопля, цибуля, буряк,
морква, капуста, редиска, помідори пішли в
ріст – треба поливу...
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Гончаренко,
28 травня – мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер
північний, 5–10 метрів за секунду. Температура вночі –
7–12 градусів тепла, вдень – 16–21. За багаторічними
спостереженнями цього дня найтепліше було у 2003-му
– плюс 33, а найхолодніше 1990 року – плюс 2.
У суботу, 29 травня, – мінлива хмарність, вночі без
опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер
південно-західний, 7–12 м/с. Температура вночі 6–11,
вдень 15–20 тепла. 30 травня – мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі плюс 5–10, вдень – 14 –19 гадусів.
У Рівному 28 травня протягом усього дня погода
буде похмурою. Без опадів. Температура повітря від
12 градусів тепла вночі до 20 вдень. У суботу, 29 травня, хмари періодично з’являтимуться на небі, але опадів
не очікується. Температура повітря від 12 до 17 тепла. У
неділю, 30 травня, небо над Рівним буде ясним недовго,
вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. У другій половині дня можливий
дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Температура
повітря становитиме 14–18 тепла.
За народними прикметами, якщо 28 травня тепло, то й літо буде теплим. А ще
цього дня вважалося добрим
ділом досіяти пшеницю. Інші ж
рослини садити не варто – не
вродять.
Ведуча рубрики
Аліна ВІТИНСЬКА.
Тел. 72-39-32
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n Служу народу України!

3

n Повертаючись до надрукованого
Фото google.com.ua.

«Боляче стає, коли приїжджаємо
на виклик, а нам одразу
закидають:
«Чому ви не на фронті?»
Для поліцейського Олега Булатова після війни на Сході служба
в поліції стала самим життям: нині він командир роти «Світязь»
Фото Ольги БУЗУЛУК.

Ольга БУЗУЛУК

Коли відбудеться конкурс на визначення перевізника —
невідомо. Але у Горохівській громаді запевнили,
що над цим працюють.

травня лейтенанта поліції
Олега Булатова (позивний
«Балу») представили особовому складу легендарної роти
спецпризначення «Світязь»: нині
він командир цієї роти… Доброта
в очах. Благородність у мові. Мужність у поставі. «Ідеальний воїн», —
думається, коли дивишся на нього.
Усі в поліції знають: це той чоловік, який пройшов Іловайськ. Той,
який вийшов із цього котла під керівництвом Олександра Фацевича
(нині — заступник голови Національної поліції, а тоді — командир
роти «Світязь». — Авт.). Той, який
вижив. І цим усе сказано. Сумнівів
у його відданості країні та службі
навіть бути не може.
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ТЯГНЕ НА ВІЙНУ…

36-літній лейтенант поліції
Олег Булатов майже 4 роки служив
у патрульній поліції, проте не було
і дня, аби не думав про повернення на війну, на Схід, до побратимів.
«Тягне мене туди, і все…» — каже
чоловік. Напевно, тому, що там
справедливість відчувається особливо гостро, там нема підводних
каменів і там люди у формі не зобов’язані відповідати на дивні запитання.
«Раніше часто бувало, що
приїжджаємо на виклик, розбираємось, а нам кажуть: «Чому ви
не на Сході?» І я відразу показую
посвідчення УБД (учасник бойових
дій), вожу його із собою постійно,
бо таких людей у нас чимало. Але
в мене виникає зустрічне запитання: «А чому ти не там?» Як узагалі
можна ставити такі питання правоохоронцям? Ми ж виконуємо свою
роботу. Не тому, що це наша забаганка, а тому, що це — обов’язок:
служити та захищати», — розповідає Олег.
ЯК ВИХОДИЛИ З ІЛОВАЙСЬКА

Родом він із міста Устилуга
Володимир-Волинського району,
де проживає нині і виховує 12-річного сина. Пригадує, коли почалась
війна, пішов туди, не роздумуючи.

У волинські села
не ходять автобуси:
хто має вирішувати
проблему?

Новий командир «Світязя» вийшов з іловайського пекла.

Там познайомився з багатьма такими ж, як він: самовідданими,
патріотичними, справедливими.
Каже, що Олександр Фацевич був
дуже мудрим командиром, незважаючи на молодий тоді вік, дбав
про кожного бійця, проявив себе
як справжній офіцер у полоні, а також тоді, коли виходили з котла…
Пригадує, як із 13 на 14 серп-

п’ять хвилин роблячи перекличку.
На наших очах гинули хлопці, а ми
тримались 11 осіб разом — і так
вийшли. Поки там, на вищих рівнях,
вирішували, як, коли і куди виходити, ми були в Іловайську і тримали
оборону. Тоді ще взяли в полон російських військових, молодих хлопців 19–20 років, які розповіли, що
вже чекали нас кілька днів. Коли

Фацевич був дуже мудрим командиром,
« Олександр
незважаючи на молодий тоді вік, дбав про кожного
бійця, проявив себе як справжній офіцер у полоні,
а також тоді, коли виходили з котла…

»

ня 2014 року спецпідрозділ «Світязь» вирушив на Схід. І вже через
10 днів, 24 серпня, почалась незрозуміла ситуація в Іловайську.
« То г о д н я м и с т о я л и
на блокпосту, який перед тим відбили, і тримали оборону. І тут, буквально за кілька метрів від нашого
окопу, почали лягати міни — ворожа артилерія працювала дуже
потужно. Про те, що ми в оточенні,
дізнались з інтернету. Олександр
Фацевич прийняв рішення залишити це укриття, інакше усі б загинули. Так ми виходили кілька днів, що

ми вийшли з оточення, то не мали
ні зброї, ні їжі, ні патронів — нічого,
тож потрапили у полон до росіян. Спали на землі, лиш на третій
день посмажили кукурудзу на вогні
та поїли. Через кілька днів росіяни
вивезли нас через сепаратистські
блокпости та передали Червоному
Хресту. З нами обійшлись порівняно гуманно, тому що їхніх полонених ми також не чіпали. Далі
ми полікувались і знову поїхали
на Схід», — пригадує події 7-річної
давнини поліцейський.
Закінчення на с. 7

n Се ля ві

У Британії помер Вільям Шекспір,
перший чоловік у світі, котрий був
щеплений від COVID

Фото із сайту bbc.com.

Смерть тезки найвідомішого англійського поета на землі
не пов’язана з вакцинами. У госпіталі заявили, що 81-річний
пан помер від інсульту
Наталка ЧОВНИК

ружина Вільяма, Джой,
розповіла, що чоловік був
дуже вдячний за можливість одним із перших у світі
отримати вакцину (на фото).
«Він надзвичайно цим пишався — любив дивитися новини
про це у ЗМІ. Часто обговорював

Д

Після публікації в попередньому номері
«Газети Волинь» про те, що п’ять сіл
на Любомльщині через корупцію у владних
кабінетах уже кілька місяців не мають
транспортного сполучення, до нас знову
звернулися читачі. Цього разу нам написали
жителі Горохівщини. У них аналогічна
ситуація — два місяці не мають чим виїхати зі
свого населеного пункту

це з людьми і завжди закликав
усіх робити щеплення», — сказала жінка.
Шекспір отримав щеплення
вакциною Pfizer-BioNTech у грудні минулого року в Університетській клініці Coventry. Він був
першим представником сильної
статі і другою людиною у світі,
хто вакцинувався від цієї недуги.

Тоді багато жартували, що якщо
перша щеплена від COVID Маргарет Кінан була пацієнткою 1А,
то чи був Вільям Шекспір пацієнтом «2B or not 2B» (натяк на вислів «to be, or not to be», «бути чи
не бути», який належить шекспірівському герою Гамлету). n

Аліна ВІТИНСЬКА

з середини березня до сіл Красів, Мислині,
Звиняче, Ощів не їздить автобус, бо у Волинській ОДА не відбувся конкурс на визначення
перевізника. Проблема виникла після того, як начальницю транспортного управління зловили
на хабарі.
Пані Марія з Горохівщини розповіла журналістам «Волині», що раніше двічі на день курсувала
маршрутка «Горохів—Красів», яка проїжджала че-

І

серед заметів могли виїхати
« Взимку
із села. Самі прогортали дорогу, аби
тільки автобус ходив. А тепер, серед
літа, нема чим добратися.

»

рез Мислині, Звиняче, Ощів. Селяни були задоволені, бо мали сполучення з районом і областю.
Нині ситуація зовсім інша.
— Взимку серед заметів могли виїхати із села.
Самі прогортали дорогу, аби тільки автобус ходив.
А тепер, серед літа, нема чим добратися, — обурюється жінка.
Вона каже, що підприємець, який раніше обслуговував цей маршрут, готовий далі возити людей. Однак без дозволу цього робити не може.
Напередодні про цю ж проблему в листі нам
написала ще одна читачка — Галина Грузіна з Маневиччини. Жінка поскаржилася, що з березня перестала ходити маршрутка до Криничного. Селяни
тепер не мають змоги виїхати з населеного пункту,
а до траси — 5 кілометрів.
— Як бути старшим людям, мамам із маленькими дітьми? Допоможіть, — благає читачка, сподіваючись, що після публікації проблема матиме
більше шансів на вирішення.
Коли і як влада збирається врегулювати ситуацію, заручниками якої стали жителі щонайменше
десяти сіл, ми запитали у виконувачки обов’язків
начальника управління транспорту ОДА Наталії Пивовар. Вона розповіла, що територіальним громадам запропонували вирішити питання на місцях.
«Вони так само мають повноваження проводити конкурси і можливість забезпечити перевезення пасажирів у своїх ТГ. Вони можуть на місці
провести тендери, щоб визначити перевізника
і укласти з ним договір», — зазначила посадовиця.
У Горохівській громаді пояснили, що зараз
працюють над організацією конкурсу, але позаяк
раніше органи місцевої влади не виконували цю
функцію, то потрібен час, аби узгодити всі бюрократичні перепони. n
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Погляд
Василь УЛІЦЬКИЙ,
заступник головного
редактора «Газети Волинь»

Який
із Зеленського
фюрер-3
Здається, наш «гарант»
остаточно взяв курс на побудову
самодержавства по-українськи
е в серпні 2019-го я вперше написав колонку з таким заголовком,
а згодом ще одну. Бо вже тоді розгледів хай і дещо карикатурні, але авторитарні замашки з боку новообраного Президента. І найбільше мені не хотілось писати
про «фюрера-3», але після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди двох
його років на посаді, де мені вдалось побувати, хоч і не отримати права поставити
запитання, — доведеться.
Колись в СРСР часто порівнювали досягнення із 1913 роком — останнім мирним
перед Першою світовою війною. А Володимир Олександрович навіть не намагається
це робити, він щиро впевнений, що (цитую):
«До мене дороги в Україні не будувались»!
Враження, ніби «гарант» вважає, що все
закрутилось та запрацювало лише з його
приходом на президентську посаду. Отака
зіркова чи, якщо завгодно, «царська» хвороба.
І на тлі цієї самовпевненості та віри
у власну непогрішність Зеленський явно
тішиться, що знайшов механізм, який дає
йому змогу фактично самому, без суду
і слідства, призначати та карати винних —
через рішення Ради національної безпеки
та оборони. Причому Володимир Олександрович обіцяє, що «серіал» триватиме
й надалі. Хоч, як на мене, це вже починає
нагадувати сталінські «трійки», тільки число осіб в РНБО трохи більше. Хто буде «наступним поганим хлопцем», проти якого
введуть санкції? Та хто завгодно — ви чи
я наприклад.
З того ж, що пан Президент сказав про
анонсований закон проти олігархів, склалось враження, що його писали «під Порошенка». Як не кийком, то дрючком: не вдалось посадити ненависного попередника,
то можна спробувати просто викинути
з політики. Думаю, що на практиці це нагадуватиме путінську Росію: придворних
олігархів не чіпають, а усіх інших або вигнали, або посадили. Не виключено, що
значній частині українців таке може навіть
сподобатись. І нікого не хвилюватиме, що
подібний сценарій означатиме застрягання України у власному болоті, без перспективи вступу в ЄС чи НАТО в осяжному
майбутньому.
…Володимира Зеленського вперше
публічно порівняли із Віктором Януковичем вже на третій день після його перемоги на виборах — це зробив тодішній
спікер і комендант Майдану Андрій Парубій, який дорікнув новообраному гаранту
нехтуванням Конституцією. Останній раз,
вже цими днями, аналогії між методами
Януковича та Зеленського провів Віталій
Кличко, на якого Президент явно має зуб,
і заходився, за словами столичного мера,
«кошмарити» його команду. Протягом двох
років до таких порівнянь вдавались і відомий шведський політик Карл Більд, і журналіст Віталій Портников, і навіть колишній
прем’єр Зеленського Олексій Гончарук.
Я теж думаю, що багато в чому чинний
глава держави йде дорогою президента-утікача. Просто він перебуває в інших історичних обставинах, бо війна з Росією — уже
доконаний факт. Логічно поставити собі запитання, чи буде кінець політичного шляху
у Зеленського таким, як у Януковича? Зовсім
необов’язково. У Володимира Олександровича може і вийти, — дуже вже майстерно
бреше. Просто-таки чемпіон світу зі створення міражів. n

Щ
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n Про це говорять

Політикум на вухах:
Юлію Тимошенко обізвали «бабусею»
До того, щоб дорікнути відомій політикині її віком, опустився радник
глави Офісу Президента Тимофій Милованов (обоє на фото)
Фото із сайту Youtube.com.

Василь КІТ

етері телеканалу «Свобода
слова на ICTV» він назвав лідерку «Батьківщини» «бабусею
корупції»: «Тимошенко для мене є
найбільш професійним політиком
в Україні. Хотів би зачитати цитату
Володимира Гройсмана щодо вас:
«Мамою української економічної
слабкості, знищення української
незалежності, корупції, популізму
та неефективності є Юлія Тимошенко». Я не погоджуюся із Гройсманом.
На мою думку, ви є не мамою, а бабусею корупції», — «врізав» Милованов.
Його слова обурили багатьох,
сказане активно обговорюють у со-

В

Хамство – це вже майже «фірмовий знак» «простих хлопців»
з команди Зеленського.

Ніхто і ніколи не дозволяв собі стільки хамства,
« —переходу
на особистості, брутальності як команда
Зеленського. По відношенню до всіх, хто не з кварталу,
— написала Ірина Геращенко.

»

ціальних мережах. На скандал, зокрема, відреагувала співголова
фракції «Європейська Солідарність»
Ірина Геращенко. «Щодня я отримую
десятки смс, листів, повідомлень від
людей, які втратили роботу, й у розпачі вони пишуть, що роботодавці
віддають перевагу тим, кому до 40.

А після 45 в Україні ти вважаєшся
вже віковим і неперспективним, —
обурилась вона. — Тренд «нових
облич» насправді був не лише про
новизну в політиці, а про те, що всі,
кому за.., — не гідні будувати нову
Україну. Й ось, коли суспільство хворе цими стереотипами, коли люди

середнього віку відчувають себе непотрібними країні, замість того, аби
влада стимулювала чоловіків і жінок,
які мають професійний і життєвий
досвід, працювати більше й затятіше, представники Банкової у прямому ефірі кидають в обличчя 60-річній
жінці «бабушка»… На цьому тлі дуже
смішно виглядає щоденне скиглення
влади, що їх ображають. Ніхто і ніколи не дозволяв собі стільки хамства,
переходу на особистості, брутальності як команда Зеленського. По відношенню до всіх, хто не з кварталу», — написала Ірина Геращенко. n

n Ніколи не здаватись!

Порошенко зустрівся з «Ріффмастером»:
ті, хто запроторив його за ґрати,
будуть відповідати перед законом
Фото із сайту eurosolidarity.org.

«Україна має побачити, що ми своїх
не кидаємо. Правда завжди перемагає»
Дарія КЛИЧ

’ятий Президент, лідер партії «Європейська
Солідарність» Петро Порошенко відвідав Андрія Антоненка, який перебуває під домашнім
арештом після рішення суду про зміну запобіжного
заходу. Раніше, нагадаємо, військовий, волонтер, музикант Андрій Антоненко Ріффмастер провів 500 днів
за гратами через звинувачення у нібито причетності
до вбивства журналіста Павла Шеремета у 2016 році.
«Я тут не просто як громадянин, як людина, яка
дуже симпатизує Андрію. Я тут як п’ятий Президент,
як Верховний Головнокомандувач, який має стати
на захист українського воїна, — сказав під час зустрічі Порошенко. — Бо не всі знають про ту величезну
роль, яку Андрій зіграв у процесі створення Сил спеціальних операцій. Я пишаюся, що під Указом про
ССО як окремого виду Збройних сил України стоїть
мій підпис. Пишаюся нашими спецпризначенцями,

П

знають про ту величезну роль,
« НеякувсіАндрій
Антоненко зіграв у процесі
створення Сил спеціальних операцій.

Наступного разу домовились зустрітись на вулиці,
коли Андрій Антоненко буде повністю вільним.

ДО РЕЧІ

»

нашими воїнами, які вже під час збройної агресії виконували найскладніші завдання».
«Тихо прийшов, тихо пішов. Ворога знищено,
як був наказ…». Гімн Сил спеціальних операцій вивчили вже всі українці (його написав Андрій Антоненко. — Ред.). Цей гімн ми вже на всіх днях народженнях
співаємо», — сказав лідер «ЄС». Порошенко наголосив, що правда обов’язково переможе, а ті, хто незаконно ув’язнив Антоненка, будуть за це відповідати.

Верховна Рада України підтримала запит, ініційований Порошенком, до Президента Зеленського
щодо присвоєння звання «Герой України» сержанту-розвіднику Ярославу Журавлю (посмертно). Запит підписали ще 60 народних депутатів із різних
фракцій та груп. «Ярослав загинув, бо чекав на фронті політичної волі, щоб його, пораненого, евакуювали
до наших військ. Поки Головнокомандувач «шукав
миру в очах Путіна». Сподіваюся, Президент нарешті
почує заклик мільйонів українців — підписати Указ
і присвоїти Ярославу Журавлю звання Героя посмертно. Бо він точно заслужив на нього», — прокоментував рішення парламенту Порошенко. n

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ

www.volyn.com.ua

n Резонанс
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■ Пульс тижня

Чи можна порівнювати
спецоперацію щодо вагнерівців
із «піратством» Лукашенка?
Білоруський диктатор вкотре підтвердив своє криваве реноме —
за допомогою винищувача він змусив сісти у Мінську пасажирський
літак, який летів із Афін до Вільнюса через Білорусь
Фото із сайту Youtube.com.

Василь РОГУЦЬКИЙ

се заради того, щоб
схопити опозиційного
журналіста та блогера,
колишнього редактора телеграм-каналу NEXTA Романа
Протасевича, який перебував
на борту літака, та його дівчину.
Цивілізований світ, звісно, засудив цей акт «державного тероризму» і обмежив перельоти
над територією Білорусі. Так
зробила й Україна, припинивши авіасполучення з Мінськом.
Як відомо, за схожим сценарієм спецслужби України планували затримати 28 російських
бойовиків-вагнерівців, посадивши літак з ними в Києві, але
через імовірний витік інформації
з Офісу Президента безпрецедентна спецоперація зірвалась.
І тепер у Зеленського заявляють: мовляв, якби Україна до-

У

« Лукашенко
незаконно затримав
опозиціонера,
а українська
спецоперація мала
на меті притягнення
до відповідальності
десятків російських
військових злочинців,
які вбивали людей
в Україні та інших
країнах світу.

»

вела справу до кінця, то зараз
її б теж засудив світ. Зокрема,
радник керівника ОП Михайло
Подоляк сказав, що зараз уже
очевидно: саме РФ свого часу
готувала такий сценарій для
України — «у вигляді неіснуючої
спецоперації». «Із таким самим
примусовим сценарієм і подальшою максимальною дискредитацією нашої країни, про що
досі щиро шкодують окремі наші
«корисні», скажімо так, медійні
суб’єкти», — заявив Подоляк.

У Нідерландах на пісенному конкурсі нашу
державу представляв гурт Go-A з уперше
повністю україномовною піснею-веснянкою Shum,
здобувши 5-те місце. У складі групи, до речі, є
музикант із Луцька Ігор Діденчук (сопілка)
Лія ЛІС

урт Go_A — крутий виступ та гідний результат
на «Євробаченні». Чудова промоція України у світі.
Чудова пісня з присмаком душі нашої країни», — так
прокоментував виступ українців Володимир Зеленський.
У пісенному конкурсі цьогоріч перемогла італійська
рок-група Maneskin з піснею Zitti e buoni. Цікаво, що
фронтмен гурту-переможця Даміано Давід назвав своїм
улюбленим виступ представників України. Сподобались
українці і глядачам — за їхнім голосуванням наш Go_A
посів друге місце! На жаль, журі поставило Україну лиш
на дев’яту сходинку, тож у результаті ми опинились поза
першою трійкою. n

«Г

Жителі столиці Латвії можуть гордитися своїм
принциповим та твердим міським головою
Мартіньшем Стакісем
Дурні та негідні дії «бацьки» вигідні Кремлю, бо ще сильніше штовхають
Білорусь в його обійми.

КОМЕНТАРІ

Володимир ОГРИЗКО,
колишній міністр
закордонних
справ України:
«Порівнювати спецоп е р а ц і ю
із затримання
бандитів-вагнерівців
з хлопцем-опозиціонером не витримує жодної критики. Це незграбно і підло. Винуватці зриву
спецоперації
українських
спецслужб мають бути встановлені і покарані. А спроби
їх «відмазати» — марні».
Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент України,
лідер «Європейської
Солідарності»:
«Не треба
плутати грішне з праведним.
Лукашенко
незаконно затримав
опозиціонера,
а українська спецоперація
мала на меті притягнення
до відповідальності десятків
російських військових злочинців, які вбивали людей
в Україні та інших країнах

світу. Тому недоречними є
будь-які паралелі між зірваною операцією наших
спецслужб, що мала на меті
захищати Україну від російської агресії, і викраденням
опозиціонера за завданням
білоруського диктатора».
Юрій БУТУСОВ,
журналіст:
«Насправді
Україну
не
засуджували б,
а навпаки,
почали б поважати — і ми б
отримали схвалення від
всіх цивілізованих держав,
тому що… це не піратство,
а боротьба зі злочинністю.
Посадка літака у справі вагнерівців мала бути
здійснена за згодою із країною — власницею літака,
з Національною розвідкою
Туреччини, там був підготований екіпаж… Ми б саджали літак не з журналістом,
а з терористами… Україна
планувала посадку вагнерівців у рамках спільної
спецоперації зі службами
США, частина терористів
була потрібна нашим союзникам, бо вони воювали
в Сирії…». n

Зеленський сказав усього 17,6% правди
Президент лише вдає щирого хлопця, а насправді бреше, не червоніючи
Дарія КЛИЧ

акий висновок можна
зробити, опираючись
на дані аналітиків
компанії VoxUkraine, які дослідили 17 фактологічних цитат Володимира Зеленського
під час його пресконференції
20 травня.
Виявилося, що:
• 11,8% (2 цитати) були неправдивими;

Переможець «Євробачення-2021»
вболівав за український гурт

Мер Риги відправив під три чорти і Путіна,
і Лукашенка, і Міжнародну федерацію хокею

n Отакої!

Т
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• 35,3% (6 цитат) — маніпуляціями;

« «Правдивими
були 3 цитати», —
наголошується
в дослідженні.

»

• 11,8% (2 цитати) — перебільшеннями;

• 17,6% (3 цитати) залишилися «без вердикту» (аналітики зазначили, що це «майже
традиційні для глави держави
«якби» та інші фрази, яким неможливо присвоїти вердикт»);
• 5,9% — становить «технічна помилка».
«Правдивими були 3 цитати, або 17,6% виділених висловлювань», — наголошується в дослідженні. n

Леонід ОЛІЙНИК

права в тому, що в центрі Риги, де встановлені
прапори держав–учасниць Чемпіонату світу з хокею, влада латвійської столиці прибрала російський прапор. А також замінила державний стяг Білорусі
на «народний» біло-червоно-білий, з яким люди виходили
на протести проти диктатора! Після цього Мінськ заявив
про висилку всіх латвійських дипломатів, а Рига — всіх
лукашенківських. Незабаром президент Міжнародної
федерації хокею (IIHF) Рене Фазель попросив повернути
державний прапор Білорусі замість біло-червоно-білого.
В іншому випадку він наполягав на знятті прапорів IIHF.
І мер зняв стяги Міжнародної федерації хокею! «Кожен
повинен вибрати сторону — спраглий свободи народ
або кривавий диктатор. Я зробив свій вибір, і ми знімемо
прапори IIHF з публічного простору в Ризі», — відрізав він
спортивним чиновникам. Крутий! n

С

У Києві виявили
квартиру-мурашник
На вулиці Берлинського є житло площею близько
30 кв. м, у якому прописано понад 1000 осіб!
Микола РИМАР

а словами заступника голови КМДА Костянтина
Усова, таких квартир-мурашників у столиці більше
сотні. Цей напівлегальний бізнес процвітає через
відсутність законодавчих обмежень кількості реєстрацій
на площу житла. Також немає норми, яка зобов’язувала б
особу там проживати.
«Його наслідок (бізнесу. — Ред.) для держави —
збільшення нелегальних мігрантів, узаконення іноземних
кримінальних елементів та надання їм права постійного
проживання в Україні, а також запис у «кияни» мешканців
інших регіонів. Їхні діти займають місця ваших малюків
у дитячих садочках та школах. Вони отримують соціальні,
медичні та транспортні пільги», — пояснив Усов. n

З

n Пряма мова
Ігор КОНДРАТЮК, український телеведучий і продюсер, член журі «Євробачення-2021», вважає, що
оргкомітет «Євробачення» має позбавити Україну
можливості голосування за представників РФ:

«

Щодо оцінювання учасниці з Росії. Як на мене, оргкомітет
«Євробачення» повинен перейняти досвід УЄФА, і позбавити
можливості Україну оцінювати виступи учасників від країниагресора, а Росію — оцінювати учасника
від України. Я вважаю аморальним
оцінювати будь-що і будь-кого,
хто представляє країну-агресора!
Для мене особисто агресор завжди
на останньому місці незалежно від
виду змагання! Музика може бути поза
політикою, музиканти та співаки — ніколи (мова по тих із них, у кого є
мізки і честь).
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Погляд
Катерина ЗУБЧУК,
заслужений журналіст України

Інколи так хочеться,
аби життя стишило
свою ходу
Щоб встигнути більше прочитати, побачити,
пізнати
роками ця думка навідує мене все частіше, бо добре
розумію, що за нинішньої розкоші друкованих видань
дуже багато всього залишається, якщо можна так висловитися, за бортом твого життя. Як, наприклад, недавно,
коли до рук потрапила книжка Станіслава Цалика й Пилипа
Селігея «Таємниці письменницьких шухляд». Із докором для
себе дізналася, що ця, як зазначається авторами, детективна
історія української літератури вийшла друком десять років
тому. А ось я лише тепер її читаю й відкриваю для себе невідоме про українських літературних класиків.
Тим більше, що є серед них і ті, творчість кого ми, радянське покоління, «не проходили» ні в школі, ні в університеті. І це насамперед Улас Самчук — земляк, якщо говорити
про Велику Волинь у її колишніх кордонах. Своє рідне село
Дермань Дубенського (нині — Здолбунівського) району він
називав «центром центрів на планеті». У художньо-документальній книзі йдеться в основному про особисте життя автора роману «Марія», трилогії «Волинь». Про те, як складалося
воно в Чехословаччині, куди емігрував, потім, нарешті, —
в омріяному місті Києві, в Рівному і знову на чужині — в Канаді, де Улас Самчук і помер. А які цікаві жінки-музи були поряд
із цим письменником європейського зразка, як його характеризували сучасники! Захотілося більше дізнатися про них…
А ще думка про те, аби «життя трохи стишило свою
ходу», не полишала після того, як недавно натрапила в інтернеті на публікацію «50 фільмів, які потрібно переглянути,
перш ніж померти». Ясно, що поданий список — вибір значною мірою суб’єктивний. Він був сформований 15 років тому
британською телевізійною студією Channel 4 на основі опитування критиків, експертів і просто кінолюбителів. Перевага,
як зазначалося, надавалася стрічкам, які вийшли в прокат у
2000-х, а також 1970–1990-х роках, і лише частково — створеним раніше. Ясно, що в цьому списку в основному превалюють голлівудські кінокартини. Але було й приємне здивування, коли побачила серед них фільм радянського режисера Елема Климова «Іди й дивись» (виробництво кіностудій
«Мосфільм» та «Бєларусьфільм», 1985 рік). Старше покоління
пам’ятає, як ми «йшли й дивилися» і з якими емоціями покидали кінозал. Як довго перед очима стояв головний герой
на ім’я Фльора. Підлітком пішов він у партизани. Додому
повернувся, коли в лісі висадився німецький десант, і нікого
не застав… Невдячна справа переповідати сюжет фільму —
його справді треба «йти й дивитися», щоб пройнятися жахом
нацистської каральної операції, свідком якої став Фльора:
після пережитого із підлітка він перетворився на сивого старика — і цим усе сказано.
При нинішніх можливостях, які ми маємо завдяки інтернету, ті 50 фільмів, «які потрібно переглянути, перш ніж померти», можна подивитися без проблем, не встаючи з домашнього дивана. Тим більше, що є серед них і вже знайомі — як,
наприклад, «Китайський квартал», «Втеча з Шоушенка»…
А деякі, як «Термінатор 2», нехай онуки, правнуки дивляться — всьому свій час. Я ж тепер у своєму віці постановила
собі не за цим списком гнатися, тобто не за минулим, а хоч би
не пропускати сучасних кінострічок, які удостоїлися премії
«Оскар». Якщо брати останні три роки, то це «Зелена карта»,
«Паразити», «Земля кочівників».
Щодо цьогорічного фільму-переможця «Земля кочівників», то він, як кажуть, — на любителя. Це — чесне кіно, зроблене в документальному форматі, де показано не успішних
американців, як буває здебільшого, а частину тих мешканців
США, життя яких мимоволі звелося до кочівного. Головна
героїня — жінка пенсійного віку Ферн (виконавиця ролі —
американська актриса Френсіс Макдорманд), яка втратила
роботу, чоловіка, покидає свій дім. Обладнавши фургон,
їздить Америкою, час від часу зупиняючись для підробітку,
спілкуючись із такими, як сама, — викинутими за межі цивілізації.
Можна було б ще все змінити — сестра, до якої навідалась якось, щоб позичити грошей на ремонт фургона, із співчуттям пропонує залишитися в неї. Таку пропозицію одержує
Ферн і від колишнього такого ж кочівника, котрий через стан
здоров’я змушений був вернутися додому. Але жінка не стала
нічого міняти. Відвідавши рідний дім, який стоїть сумною пусткою, ніби ще раз попрощавшись зі своїм минулим, котрого
вже не повернути, вона знову вирушає в дорогу.
Зате Ферн не зрадила ні собі, ні пам’яті покійного чоловіка. І якщо на початку цей фільм здається нудним, то останні
його кадри додивляєшся із жалем, що ніжна, меланхолійна
дорожня пригода, покладена в основу філософської стрічки,
завершилася. n
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n Уроки пандемії

Врятували хворого на COVID-19,
який 23 дні не міг сам дихати
З того світу повернули молодого чоловіка працівники тимчасового
інфекційного стаціонару Луцької міської клінічної лікарні. Але,
на жаль, подальше існування спеціально облаштованих і належно
оснащених «коронавірусних шпиталів» на Волині нині під загрозою
Фото із фейсбук-сторінки Луцької міської лікарні.

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

іна Корнелюк, мама
врятованого пацієнта,
прийшла до заступника директора Луцької міської
клінічної лікарні Андрія Сергійовича Смольянінова, щоб
сердечно подякувати медикам. Її син Юрій 16 квітня звернувся у приймальне відділення тимчасового інфекційного
стаціонару міської лікарні і був
госпіталізований із підозрою
на COVID-19. Наступного дня
ПЛР-тест підтвердив цей діагноз.
— Хворий перебував
у вкрай важкому стані, у критичному. До 80% легень були
вражені. З’явились ознаки дихальної недостатності,
тому його перевели в палату
інтенсивної терапії, — розповів лікар-анестезіолог Богдан Орлецький. — Юрія підключили до апарата штучної
вентиляції легень. Після того,
як продовжували наростати
ознаки дихальної недостатності, запалення, септичного
ураження, його заінтубували — була введена спеціальна
трубка у трахею з метою захисту дихальних шляхів пацієнта
і проведення механічної вентиляції легень.
Лікарі були змушені ввести хворого у медикаментозну
кому. Проводили протокольну
терапію, зробили оперативне
втручання і наклали трахеостому. Юрій Корнелюк 23 дні
перебував під апаратом ШВЛ.
Коли його повернули до свідомості, швидко став відновлюватися, почав сам харчуватися, ходити. Після стабілізації та негативного результату
ПЛР-дослідження пацієнта виписали додому.
Однак такі щасливі історії —
не аргумент для Національної
служби здоров’я України, яка
пропонує виключити «ковідний
шпиталь» Волинської обласної
клінічної лікарні, тимчасовий
інфекційний стаціонар на базі
Луцького пологового будинку, Луцьку міську клінічну лікарню та деякі інші волинські
заклади з переліку тих, що

Н

Лікар-анестезіолог Богдан Орлецький та його колеги з тимчасового
інфекційного стаціонару допомогли подолати недугу багатьом
важкимпацієнтам.

надають допомогу пацієнтам
із COVID-19. Це зведе нанівець зусилля й великі затрати,
вкладені в їхнє облаштування.
Міський голова Луцька Ігор

й одержать кваліфіковану допомогу? Адже професійні напрацювання лікарів, які були
на першій лінії боротьби з коронавірусною інфекцією, —

Лікарі були змушені ввести хворого у медикаментозну
« кому.
Проводили протокольну терапію, зробили
оперативне втручання і наклали трахеостому.
»
Поліщук зініціював звернення
з цього приводу до депутатів
Верховної Ради, Кабміну та Міністерства охорони здоров’я
і висловив категоричну незгоду з таким рішенням.
А тим часом епідеміологи
прогнозують на осінь чергове
підвищення захворюваності й
нову хвилю пандемії. Чи можуть волиняни бути впевненими, що у випадку біди вони
матимуть кисневу підтримку

запорука порятунку недужих.
P. S. Станом на 26 травня
в Україні було зареєстровано
3 395 підтверджень захворювання на COVID-19, за добу
госпіталізовано 1 778 осіб,
208 — померло.
На Волині позавчора зафіксували 3 летальні випадки і 64 нововиявлених
інфікованих, на Рівненщині — 185, у Львівській області — 172. n

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

КРЕДИТНА СПІЛКА «БЕРЕГИНЯ» повідомляє про скликання чергових загальних зборів, які
відбудуться 29 червня 2021 року об 11.00 за адресою: м. Нововолинськ, вул. Нововолинська, 8
Початок реєстрації учасників зборів
о 10.30. При собі мати паспорт або посвідчення особи.
Порядок денний:
1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради КС «БЕРЕГИНЯ» за 2020 рік.
2. Заслуховування та затвердження звіту правління КС «БЕРЕГИНЯ» за 2020 рік.
3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету КС «БЕРЕГИНЯ» за 2020 рік.
4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії КС «БЕРЕГИНЯ» за 2020 рік.

5. Заслуховування Звіту незалежного аудитора
за наслідками проведення аудиту фінансової звітності та звітних даних, КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «БЕРЕГИНЯ» за період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р.
6. Ознайомлення з бюджетом КС «БЕРЕГИНЯ»
на 2021 фінансовий рік.
7. Визначення незалежного аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності КС «БЕРЕГИНЯ» за 2021 фінансовий
рік.
8. Різне.
Правління КС «БЕРЕГИНЯ».

ВОЛОДИМИР-ІНФОРМГРАД
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n Служу народу України!

n Пульс тижня

Фото Ольги БУЗУЛУК.

«Боляче стає, коли
приїжджаємо
на виклик, а нам
одразу закидають:
«Чому ви
не на фронті?»
Закінчення. Початок на с. 3

Тим часом, коли у Луцьку
восени 2018 року утворилась
рота тактико-оперативного
реагування Патрульної поліції,
без вагань пішов туди. Успішно здолав усі етапи і, оскільки
має неабиякий авторитет у колег, почав виконувати обов’язки старшини. Олег стежив
за технічним станом «крафтера» — автомобіля роти ТОР,
за зовнішнім виглядом та підготовкою поліцейських цього
підрозділу. Одним словом,
щоб усе було правильно, чисто, справно! І головне — бути
постійно на зв’язку.
Розповідає, що в роті ТОР
усі завжди напоготові, якщо
виникають складні завдання. Та й загалом, спілкуючись

Міська влада запевнила, що готова враховувати думку
громадськості щодо деталей цього проєкту.

У Нововолинську спорудять
пам’ятник учасникам
Революції гідності та Героям АТО
а першому етапі відбору, 14 травня, члени журі
спільно з дружинами та батьками загиблих і головою громадської організації «Незламні нововолинці» Володимиром Демчуком відібрали два проєкти. А цього тижня експерти дружно проголосували на
користь одного з них (на фото).
Міський голова Борис Карпус, який долучився до
обговорення, розповів, що для будівництва пам’ятника з державного бюджету додатково залучать
500 тисяч гривень субвенції. На часі – виготовлення
проєктно-кошторисної документації та оголошення
конкурсу на виконання будівельних робіт. n

Н
Олег Булатов не бачить приводів нарікати на роботу... в тилу.

із ним, створюється враження, що служба для Олега —
це все його життя…
«Якщо говорити про службу зараз, то тут ми вдома, біля
сімей, і це не порівняти з тим,
як перебували там, на Сході,
по кілька місяців. Є люди, які
скаржаться на щось, ходять
невдоволені. Але це служба,
і це потрібно усвідомлювати.
Ми готові до цього, спроможні
все витримати. Так само ситуація з безпекою: вона просто
не підлягає порівнянню, адже

випадки
« Всі
намагається
вирішувати через
спілкування,
довіру, правильну
комунікацію.

»

там більшість налаштована проти України. Пригадую,
як були у Вуглегірську, то допомагали місцевим жителям
продуктами, а потім вони давали сепаратистам на нас наводки. Ворог навіть знав наші
позивні. Одна жінка, якій ми
зібрали пакет із харчами, наступного дня не привіталась,
бо ми для них були «каратєлі».
Я йшов, сказав їй: «Добрий
день», — а вона відвернулась.
Можливо, зараз щось і змінилось», — із сумом промовляє
Олег.
ГОЛОВНЕ — ДОПОМОГТИ
І ВРЯТУВАТИ

Говорячи про безпеку
в Луцьку, правоохоронець наголошує, що нині бачить пова-

гу з боку громадян до поліції.
«Багато висвітлюється інформації про нашу роботу, про
гучні затримання, про те, що
ми не відпускаємо п’яних,
відмовляємось від неправомірних вигод. Тож люди більше довіряють. І коли на подію
прибуває рота ТОР, а виїжджає вона на складні виклики,
то тут не може бути й мови про
якийсь супротив», — каже він.
Звичайно, всі випадки намагається вирішувати через
спілкування, довіру, правильну комунікацію. Але ситуації
бувають різні. Найчастіше
доводиться мати справу з випадками зберігання наркотиків. З останніх викликів, який
запам’ятався, — чоловік виліз
на дах будинку і міг просто
впасти та розбитись. «Але ми
з ним поспілкувались і допомогли спуститись на землю
та доставили в медичний заклад, фактично цим і врятували», — розповідає поліцейський.
Днями Олег Булатов став
командиром роти «Світязь»
ГУНП у Волинській області.
Для нього це неабияка відповідальність і дуже символічне
призначення! Розповідає, що
дбатиме про кожного бійця
цього важливого підрозділу.
Нині кілька десятків поліцейських несуть службу на Сході, такі ротації відбуваються
постійно. Тут, на місці, новий
командир насамперед ознайомиться з матеріально-технічним забезпеченням роти,
визначить першочергові потреби та вирішуватиме поточні питання. Успіхів йому! n

n Влада і громада
Жителі 15-го мікрорайону
Нововолинська повідомили депутатові
міськради про нелегальні забави
Софія ГАВРИЛЮК

травня депутат Микола Лукашук,
реагуючи на скаргу людей, зайшов
у вказаний заклад, купив бали для
гри та зафільмував усе, що там відбувалося,
а згодом викликав поліцію. Під час обшуків

Алкоголь у крові водія в 11 разів
перевищував норму
Суд визначив покарання горе-шоферу
Олена КУЧМА

березні біля шахтарського міста поліцейські зупинили ВАЗ, за кермом якого перебував чоловік у стані алкогольного сп’яніння. Справу за фактом правопорушення передали до суду, однак на жодне із трьох
засідань, що відбулися в квітні й травні, обвинувачений
не з’явився, хоча знав дату, час та місце її розгляду.
Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 10 тисяч 200 гривень
із позбавленням права керування транспортними засобами на рік. Також водію доведеться сплатити державі
454 гривні судових витрат. n

У

У парку Володимира
знайшли мертвого дідуся
Підозрюють, що його вбив 35-річний чоловік
Олена КУЧМА

инулого тижня на території скверу у княжому
місті виявили мертвим 70-літнього місцевого
жителя. Під час огляду судмедексперт виявив
на його тілі численні ушкодження.
Правоохоронці встановили, що злочин скоїв раніше
судимий мешканець Володимира. Виявилося, що чоловіки випивали разом, а потім напарник жорстоко побив
пенсіонера. Від отриманих травм той помер на місці.
За фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження
слідчі розпочали кримінальне провадження. Вирішується питання про оголошення затриманому підозри
у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.
Йому загрожує до десяти років позбавлення волі. n

М

У місцевому коледжі привчатимуть
до «наукової» чесності
Володимир-Волинський освітній заклад уклав
угоду щодо плагіату

Мешканці міста допомогли викрити підпільний гральний заклад

19

Фото із сайту nov-rada.gov.ua.

Олена КАЛЕНЮК

МИ ВИБРАЛИ ДРУГЕ —
ЗАГИНУТИ В БОЮ

КОЛИ СЛУЖБА —
ЦЕ САМЕ ЖИТТЯ
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На архітектурний конкурс подали 6 пропозицій

Ольга БУЗУЛУК

У січні 2015-го був Вугле-гірськ — важливе місто на той
й
момент, адже воно розташо-ване поруч із Дебальцевим.
«Три дні ми були в оточенні,
нам пропонували здатись,
але знали, що вдруге життя
я
нам не подарують, адже мали
всі наші дані. Чи тебе розстріляють у полоні, чи загинеш
у бою — звичайно, ми вибирали друге. Тримались, поки
керівництво не наказало виходити. Щоб вийти, ми викликали свою ж артилерію на себе,
бо скрізь були ворожі танки.
Вибір був невеликий: або тебе
задушать російські танки, або
пощастить прорватись. Олександр Фацевич знав дорогу і повів нас їхніми тилами,
таким чином, ми виходили
впритул до тих підрозділів, які
нас розстрілювали, і вийшли без втрат. Значна заслуга
в цьому — саме Олександра
Фацевича. Кадровий військовий, не боягуз, дуже грамотно
все продумував», — пригадує
ще одну відому подію цієї війни Олег.

27 травня 2021 Четвер

правоохоронці вилучили 10 персональних
комп’ютерів, стільки ж ігрових столів, 11 стільців, 4 WI-FI-роутери, термінал для розрахунку
банківськими картками, 3 мобільні телефони
та майже 2 тисячі гривень.
За фактом незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей поліція проводить досудове розслідування. Також начальник нововолинської
поліції подякував депутату за його активну
позицію. n

Софія ГАВРИЛЮК

ерівництво педагогічного коледжу імені А. Ю. Кримського, що в княжому місті, повідомило про угоду
щодо системної перевірки на плагіат курсових та дипломних робіт студентів, а також публікацій та розробок
викладачів. «Посилюємо боротьбу за академічну доброчесність!» — йдеться на фейсбук-сторінці закладу.
Перевірку здійснюватимуть за допомогою платного
онлайн-сервісу Unicheck, що виявляє у текстових документах наявність запозичених частин з відкритих джерел
в інтернеті чи внутрішньої бази документів користувача. n

К

8

27 травня 2021 Четвер

■ Пульс тижня
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n Такі реалії

Школярки поцупили ноутбук
із кабінету директора
Інцидент стався в селі Озеро на Ківерцівщині
Тетяна МЕЛЬНИК

овідомлення про крадіжку до поліції надійшло
24 травня. Як з’ясували правоохоронці, дві сестри, учениці четвертого та восьмого класів,
на вихідних проникли через вікно в кабінет директора
і вкрали ноутбук вартістю 10 тисяч гривень. Батькам діти
сказали, що знайшли його на місцевому смітнику.
Зникнення техніки у школі помітили вже в понеділок
і зателефонували до поліцейських. Комп’ютер знайшли
у помешканні школярок. Рідні дітей про його походження
не здогадувалися. З дівчатами та батьками вже провели розмову дирекція навчального закладу та правоохоронці. Пояснюючи свій вчинок, сестри сказали, що взяли ноутбук для того, аби подивитися, бо вдома такого
не мають.
Нині вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань
за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться
про крадіжку, поєднану із проникненням. n

П

П’яний водій буса протаранив
три припарковані авто
Аварія сталася на вулиці Федорова в обласному
центрі
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

ермувальник мікроавтобуса Volkswagen LT на стоянці наїхав на Volkswagen Passat, ВАЗ 21011 та Daewoo
Lanos. Внаслідок ДТП три автомобілі отримали пошкодження. У керманича буса патрульні виявили ознаки
алкогольного сп’яніння й, щоб пересвідчитися у цьому,
попросили його пройти огляд у присутності двох свідків
за допомогою спеціального технічного засобу. Тест показав позитивний результат. Тепер чоловік відповідатиме за скоєне перед законом. n

К

Нова розвага лучан: застрягнути
на висоті 32 метри, а потім спуститися
з атракціону з рятувальниками
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки колесо
огляду з людьми в кабінках зупинилося через несправність обладнання
Фото із сайту vl.dsns.gov.ua.

Леонід ОЛІЙНИК

відвідувачів були вимушені на висоті чекати порятунку. Запустити двигун відразу не вдалося,
тому працівники парку атракціонів викликали бійців ДСНС.
Людей зі зламаного колеса
огляду знімали за допомогою
пожежної драбини.
— Спершу вдалося спустити на землю вісьмох.
Ще до чотирьох було важко
дістатися, вони були у верхніх
кабінах колеса, — розповіла
журналістам начальник відділу

12

Після інциденту керівництво парку вирішило зупинити експлуатацію
ще двох конструкцій. Повторно перевірять «Сюрприз» та «Орбіту» .

ніхто
« Нане щастя,
травмувався.
Заручники
атракціону лише
трохи змерзли.

»

агітаційно-пропагандистської
роботи управління ДСНС в області Ірина Варварук.
Для того, щоб визволити
тих, хто чекав у кабінці, яка

завмерла на висоті 32 метри, довелось крутити колесо примусово лебідкою,
встановленою на важкому
аварійно-рятувальному автомобілі.
На щастя, ніхто не травмувався. Заручники атракціону
трохи змерзли. Рятувальна
операція тривала майже дві
години. Як розповіли очевидЩо робили б, якби не рятувальники?

Серед ночі пацієнт втік з лікарні
та заблукав
Небайдужі повідомили правоохоронців про
чоловіка, який без сорочки розгублено тинявся
містом
Леонід ОЛІЙНИК

нформація з проханням перевірити, чи з людиною
все гаразд, надійшла патрульним близько 4-ї години
ранку. Пильний лучанин розповів, що вулицею Електроапаратною йде роздягнений чоловік.
Поліцейські миттєво відреагували на повідомлення
і виявили на вказаному місці 56-річного громадянина.
Під час спілкування інспектори з’ясували, що волинянин
втратив координацію в часі та самовільно пішов із медзакладу, в якому лікувався.
Патрульні викликали на місце медиків та доправили пацієнта до лікарні. Вони дякують небайдужим громадянам, що звертають увагу на людей, яким потрібна
допомога. n

І

Р Е К Л А М А

Представництво польської агенції
оголошує набір працівників
на склади брендового одягу
на околицях м. Лодзі
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
Житло:
600
грн/міс,
хороші умови проживання.
P
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.

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

ці, коли зупинилося колесо,
ті, що були у нижніх кабінах, —
змогли самостійно його покинути.
За словами директора
з розвитку Центрального парку культури і відпочинку Павла
Цапюка, інцидент трапився
через вихід з ладу так званої
муфти між двигуном і редуктором:
— Це не надзвичайна ситуація, не капітальна поломка,
хоча наслідок — зупинка механізму, і це, звісно, неприємно… Іноді, коли аварія на лініі
електропередач і вимикається
подача електроенергії, колесо
теж зупиняється, і тут дуже
важливо, чи спокійно і відповідально поведуть себе присутні
в цей час відвідувачі. Тим, хто
сьогодні «застряг», — велика
подяка за моральну стійкість
і терпіння, бо паніка — це завжди головний ворог в подібних ситуаціях. Ви молодці!
Обов’язково віддячимо, — підсумував керівник. n

n Горе

n Кінець епохи бідності

Батько п’ятьох
дітей наклав
на себе руки

Чим заробляють собі на хліб
66 волинських мільйонерів

Цими днями у Мирному
на Горохівщині
передчасно пішов
із життя 49-річний
селянин
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

оловік у розквіті сил
навіщось випив інсектицид. Це сталося
близько 5-ї години ранку.
Препарат різко спричинив сильне отруєння. Медики Горохівської лікарні
намагалися повернути пацієнта до життя, однак він
помер.
Жителі Мирного кажуть, що покійний був хорошою людиною та батьком.
Без своєї турботи він залишив п’ятьох дітей. n

Ч

Цього року в області
нарахували рекордну
кількість багатіїв
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

перше за підсумками
проведення кампанії
декларування доходів така кількість офіційних
мільйонерів. Про це заявила
начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.
Вона розповіла, що всі
разом волиняни вказали
доходи, що перевищують
904 мільйони гривень. Декларанти, а це 5,5 тисячі громадян, самостійно
визначили до сплати 24,6
мільйона гривень податку
на доходи фізичних осіб і
3,2 мільйона гривень військового збору. Тобто, у

В

бюджети усіх рівнів надійде
майже 28 мільйонів гривень.
«Пересічний» волинський мільйонер найчастіше
отримує дохід від інвестиційного прибутку, спадщини
чи вказав іноземні доходи.
За словами Світлани
Савчук, заможні люди активно звітували про прибутки через електронний
кабінет. Загалом понад
30 відсотків декларацій за
підсумками кампанії надіслали за посередництвом
цього сервісу.
До речі, торік у червні в області реєстрували
44 мільйонери. А в квітні
2019-го – 15. Крім того,
їхня кількість цього року
ще може зрости, адже деклараційна кампанія ще
триває. n

НОВИНИ НАДСТИР’Я
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Поцілив у родича з рушниці
і сам покінчив життя самогубством

Податківці зупинили бус,
наповнений підробленими
цигарками на мільйон гривень
У Княгининку Луцького району в автомобілі
виявили 13 тисяч пачок сигарет без акцизної
марки

У Цумані наклав на себе руки 64-річний чоловік
Фото vsim.ua.

Тетяна МЕЛЬНИК

Леонід ОЛІЙНИК

ніч на 24 травня житель
села Башлики, що в Луцькому районі, відчув у помешканні запах газу. Про це він
негайно повідомив у поліцію. Господар вийшов надвір з’ясувати
причини, коли пролунав постріл
із рушниці. 30-річний чоловік отримав вогнепальне поранення
в живіт та руку. Невідома особа,
яка стріляла, зникла.
На місце негайно виїхав керівник ГУНП, прибули кілька нарядів поліції Луцького районного управління та Ківерцівського
відділення, а також медики. Пораненого шпиталізували.
Через деякий час правоохоронцям надійшло повідомлення про самогубство у селищі
Цумань. Там у себе вистрілив
65-річний місцевий житель,
який, як з’ясувалося, і відкрив
вогонь у бік свого родича.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко
розповів, що на місці трагедії
вилучили гладкоствольну руш-

У

ютюнові вироби потрапили на територію Волині
з іншого регіону України. За попередніми підрахунками, вартість підроблених цигарок становить
мільйон гривень. Нелегальний товар виявили працівники Головного управління ДФС у Волинській області.
Весь товар та автівку, якою транспортували фальсифікат, вилучили. Триває слідство. n

Т

Вантажівка на смерть
переїхала жінку
Волинянка загинула на місці
Тетяна МЕЛЬНИК
Зброю знайшли поруч із тілом...

відомо, що конфлікт між чоловіками тривав
« Попередньо
кілька років.
»
ницю та гільзи. Тіло волинянина
направили на експертизу. Попередньо відомо, що конфлікт між

чоловіками тривав кілька років.
Нині ведеться досудове слідство. n

орожньо-транспортна пригода сталася 25 травня, близько 23-ї години, на автодорозі сполученням Луцьк–Радехів–Львів, неподалік села Коршів
у Луцькому районі.
Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, водій
вантажівки Renault RVI, здійснив наїзд на 60-річну жінку. Від отриманих травм громадянка померла на місці.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. n

Д

n Проблема

У Рожищі землі атовцям поки що не дали
Питання про виділення ділянок зняли з розгляду, аби доопрацювати
Сергій НАУМУК

а минулій сесії Рожищенської міської ради
в числі інших були й
вісім питань про виділення
землі для атовців. Усі вони хотіли отримати наділи на одному масиві біля села Крижівка
колишнього Рожищенського
району.
— Ця ділянка була сформована площею 15,35 га.
Вона розташована за межами
населеного пункту. На минулій сесії її прийняли із державної власності і одразу
включили в перелік ділянок
на території Рожищенської
громади, які виставляють
на торги, — пояснила доповідачка, провідний спеціаліст
відділу земельних відносин
Рожищенської міськради Аліна Супрун.
Вона ж розповіла і про
проведення аудиту стосовно
учасників АТО та учасників
бойових дій. Мовляв, ідеться про те, щоб встановити,
скільки їх є на території громади, хто вже скористався
правом отримати землю, хто
ні, аби передбачити і розпланувати наявні території.
Декого в залі обурила така
інформація.
— Проведіть аудит тих
земель, які взяли чиновники, люди, наближені до влади, до депутатського корпусу, — запропонував обранець
Рожищенської міськради Віталій Ковальчук. — Візьміть
«бронік» і автомат, побудьте
в окопах і аж тоді запитайте.
З’ясувалося,
що

Фото із brovary.net.ua.

Н

У Рожищенській громаді хочуть провести аудит ділянок, отриманих
захисниками України.

до 2016 року Луківська сільська рада, куди входило село
Крижівка, надала громадянам земель площею близько
262 га. У 2016-му було роз-

ки по 2 га, але ще не затверджено. 23 га, які включені
до розмежування, знаходяться під господарськими
дворами. Отож, вільними ли-

вже буде рік, як атовці добиваються цю
« Восени
землю. Ще в серпні минулого року вони подавали
документи в Держгеокадастр. Там папери
пролежали пів року.
роблено проєкт розмежування державної і комунальної
власності та сформовано
ділянку площею 418,9 га.
З них за 2018–2020 роки роздано і затверджено 313 га.
Ще 40 га поділено на клапти-

»

шилося приблизно 43 га.
Ще було отримано із земель державної власності
161 га, з яких 85 га підпадають під обмеження (це прибережно-захисні смуги).
І приблизно до 55 га люди

використовують під городи.
Ділянки, які залишилися, аудитом 2020 року були передбачені під пасовища. Власне,
й масив, на який претендують
атовці, також.
— Там ніколи корів не пасли, хоч земля значиться
як пасовище, — заперечила староста сіл Носачевичі, Вишеньки, Єлизаветин,
Олешковичі, Луків, Крижівка,
Незвір Лариса Забожчук. —
У жодній сільраді немає
стільки пасовиськ, як у нас,
бо маємо природні луки. І їх
на 90 корів у селі цілком вистачить. Треба дати людям
землю і не затягувати.
Врешті кілька депутатів
зазначили, що не йдеться про
відмову в отриманні землі.
Мовляв, учасники АТО в першу чергу отримають те, що їм
належить. Просто ці земельні
ділянки треба довести до порядку.
— Восени вже буде рік,
як атовці добиваються цю
землю. Ще в серпні минулого
року вони подавали документи в Держгеокадастр. Там папери пролежали пів року. Так
само казали: то аудит, то нема
документів. Ви їм в очі скажіть: буде чи не буде, — наголошував представник Спілки
атовців Рожищенського району Сергій Васевич. — 8 хлопців подали заяви. З них троє
з Лукова (двоє тепер у зоні
АТО), двоє рожищан (один
звільнився два місяці тому),
троє з Луцька. Так само один
звільнився тільки у лютому,
прослуживши 6 років. Наго-

рожений орденом Данила
Галицького. У 2016-му перед
позиціями підірвалися наші
розвідники. До бойовиків
було зо 200 метрів, до наших
позицій — 500 метрів. Тоді
накрили передній край всіма
вогневими засобами. І він
та ще троє хлопців пішли і тих
розвідників витягнули.
— Спочатку ділянку треба
виключити з переліку виставлених на торги, тоді розробити технічну документацію
щодо поділу, бо вона сформована суцільним масивом.
І лише після того можна надавати ці землі, — пояснила
Аліна Супрун. — Потрібно дотриматися процедури.
— Зараз знімаємо питання з розгляду, щоб не давати відмову, — запропонував
міський голова В’ячеслав Поліщук. — Треба зробити все
належне щодо цього масиву.
І тоді ви муситимете звертатися із заявами на конкретну
ділянку вже з кадастровим
номером. Ніхто тут не збирається нікого обдурювати чи
ще щось.
Відтак депутати вирішили зняти з розгляду питання
про надання землі атовцям
з переліку. Колишні ж бійці
та їхні дружини, які були присутні на сесії, переконані, що
все затягують неспроста.
Мовляв, на той масив уже є
покупець, тому їм землю й
не хочуть наділяти.
— Ще раніше я в Топільному писав заяву на отримання
землі. Відмовили з тієї причини, що немає, — розповів
атовець Андрій Коновалов
із Рожища. — А через півроку
пороздавали ділянки наближеним до сільських депутатів.
Я питаю: чого мені не дали,
а іншим дали. «Ну, так вийшло. Ми ж не знали». n
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n Небайдужі серця
Фото із фейсбук-сторінки Наталії КОЗОРІЗ.

За мільйонні зарплатні
борги керівника
оштрафували на…
510 гривень
Управління Держпраці
у Волинській області скерувало
до суду матеріали справи
щодо генерального директора
ТОВ «Виробниче об’єднання
«Ковельсільмаш» Андрія Міхєєва
Іван ПЕТРУК

а підприємстві вчасно не розраховувалися з працівниками. Сума заборгованості із виплати зарплат в лютому становила 3 млн 435 тис. гривень. Генеральний директор пояснював це тим, що
«Ковельсільмаш» не отримує ніякої допомоги від держави, і просив відтермінувати
погашення боргу.
Як повідомляє «Ковельмедіа», на судове
засідання керівник підприємства не з’явився. Суддя Ковельського міськрайонного
суду Юлія Шергіна постановила визнати
винуватим Андрія Міхєєва та оштрафувати його на тридцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить
510 гривень. n

Н

На пікніку.

Марійка, Інна, Богдан, Соломія їздили з мамою
Наталею на присягу до Петра.

П’ятеро діток прийшли до хати
батьків, а ті навіть до них
не вийшли…
Сиріт взяла під своє крило жінка з великою душею
Наталія Козоріз

Хірурги врятували
чоловікові ноги
Він міг втратити обидві кінцівки
через перекриття кровотоку в
артеріях
Степан БЕРЕЗЮК

-річний хворий звернувся у відділення інтервенційної радіології
Ковельського МТМО зі скаргами
на виражений біль у попереку і ногах, почервоніння пальців стоп.
У нього діагностували оклюзію черевного відділу аорти відразу під нирковими артеріями, оклюзії обох здухвинних артерій.
Команда судинних хірургів провела аорто-стегнове біфуркаційне алошунтування.
Операція тривала впродовж чотирьох
годин. Її складність полягала у тому, що
аорта розташовувалася дуже близько біля
ниркових артерій. Нині пацієнт відновлюється. n

51

У «Ягодині»
черг не буде?
Щоб не утворювалися довжелезні
затори, працюватимуть додаткові
прикордонні наряди
Євгенія СОМОВА

ідбулася міжнародна чотиристороння
зустріч представників прикордонної
та митної служб України і Польщі. Обговорювалися питання співпраці, а також
зменшення накопичення і пришвидшення
руху вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
Через зростання вантажопотоку —
як з української, так і з польської сторони — там утворюються довжелезні черги
транспортних засобів. Особливо наприкінці
робочого тижня. Щоб підвищити швидкість
перетину кордону, було вирішено виставляти додаткові наряди. Водночас прикордонники та митники обох держав, які несуть
службу у складі змін пункту пропуску, домовилися щодня зустрічатися й обмінюватися інформацією щодо кількості контрольних операцій. До речі, щодоби відповідні
служби України та Польщі можуть прийняти 1200 транспортних засобів. Фактично ж
пропускають майже 1300. n

В

Євгенія СОМОВА

ї знають у Ковелі як приватного нотаріуса, одного з кращих у місті,
і благодійницю. Жінка не раз бувала
в сиротинцях, возила подарунки. Їздила й у Люблинецьку школу-інтернат.
Бачила, як там живуть діти. У них було
все — одяг, їжа, іграшки, але не вистачало головного — материнської любові. Саме тоді й зародилася думка взяти
у родину знедолених малюків. Сталося
так, що сім’ю з Голоб позбавили батьківських прав і п’ятеро діток залишилися без опіки. Найменшому, Богданчику,
тоді було лише 8 місяців, а найстаршій,
Марічці, 14 років. Малі відразу ж почали
її називати мамою, а ось старші спершу
кликали тьотею Наташею. І вона не заперечувала, бо розуміла, що непросто
їм забути рідних батьків. Якими б ті
поганими не були, та діти їх люблять.
Зрештою, звання мами треба заслужити. Не забороняла й дітям спілкуватися
з батьками. Правда, вони не дуже прагнули до цього. Та й зараз не цікавляться
синами та доньками. Якось Наталія Степанівна повезла Марічку, Павла, Петра,
Інну та Богдана у село, де вони жили. Постояли біля хати, а мама з татом навіть
не показалися. Певне, саме тоді й старші, які ще пам’ятали рідних не такими
п’яничками, як стали згодом, і сподівалися, що вони їх таки заберуть до себе,
зрозуміли, що не потрібні батькам.
Під час відвідин родини пані Наталії
поцікавилася, чи не боялася прийняти
одразу п’ятьох. Можна ж було взяти
із сиротинця одного-двох вихованців
з іншої сім’ї. Але жінка сказала, що серце обрало їх.
— Коли я почула від знайомої, що
п’ятеро дітей залишилися без батьківської опіки і можуть потрапити в інтернат, зрозуміла, що то мої, — розповідала, пригадується, пані Наталя. — Тож
вирішила: беру, хоч мене усі розраджували: мовляв, ти ж подумай, яка в них
генетика.
Та жінку ніщо не лякало. Тим більше, що її рішення підтримала й старша
донька. 16-річна Дарина втішилася,
почувши про збільшення родини. Зраділа й менша — Соломійка, бо ж знайшла собі подружку і однолітку Інночку,
з якою разом ходитиме у дитсадок.
Наталія Степанівна піклувалася
не лише про те, аби діти були нагодовані і одягнені, мали любов і ласку, а й щоб

Ї

Дарина нині працює поряд із мамою.

відразу ж почали її називати мамою, а ось старші
« Малі
спершу кликали тьотею Наташею. І вона не заперечувала,
бо розуміла, що непросто їм забути рідних батьків.
»
розвивалися, надолужили прогаяне.
Тож вони ходили у школу гармонійного
розвитку, що діяла при культурно-просвітницькому центрі міста, займалися
спортом. Жінка прищепила їм бажання здобувати знання, вчитися. Не раз
вона чи донька-студентка, котра приїжджала на канікули чи вихідні (Дарина на той час уже вчилася в Чернігові,
опановувала фах юриста) допомагали
виконувати шкільні завдання. І невдовзі
діти, які спершу мали найгірші оцінки
у школі, підтягнулися у навчанні.
Звісно, не все було гладко. Старші
хлопці — 10-річний Петрик та 12-річний Павлик не хотіли напружуватися,
працювати, бо ж звикли байдикувати,
обдурювати. Якось сказали Наталії, що не будуть ходити на бойовий
гопак, куди самі ж просилися записати їх, бо тяжко. Почала возити
на машині. Переконувала, що мусять
закінчити, бо ж треба переступити
через «не хочеться», аби отримати
те, що хочеться.Чимало проблем було
й зі старшою з дівчаток — 14-річною
Марійкою. Те вона робити не хоче,
те — не може. Та мама-вихователька зуміла знайти підхід до неї. І через
кілька років Марійка вже дякуватиме
їй за науку. Адже завдяки пані Наталі
закінчила коледж, здобула фах менеджера, кухаря, а згодом отримала
й диплом Східноєвропейського наці-

онального університету. Нині дівчина
заміжня. Разом із чоловіком виховує
малюка. Військовий ліцей закінчив Петро і вступив до Національної академії
Держприкордонслужби, що у Хмельницькому.
— На Великдень був удома, мав десятиденну відпустку, а 26 червня у нього
випуск, — розповідає Наталія Степанівна. — Поїдемо усі, щоб привітати, розділити радість.
Менші двоє вихованців ще школярі. 13-річна Інна через проблеми зі здоров’ям — на індивідуальному навчанні, а ось 11-річний Богдан навчається
у загальноосвітній школі, займається
боксом і танцями. Не виправдав сподівань мами-виховательки лише найстарший Павло. Не хотів вчитися, тож
його відрахували із училища, де здобував спеціальність пожежника. Тепер
живе у Рівному. Але пані Наталія таки
сподівається, що хлопець візьметься
за розум, здобуде якийсь фах.
До речі, гроші, які держава виділяє
на утримання дітей, вона не знімає з рахунків. Хоче у майбутньому купити для
них житло. Вже збудувала хату на два
входи в Колодяжному для Марійки.
— Поки що вона із сім’єю живе
у мене, — розповідає. — У новій хаті
ще немає світла. Я купила їм «коробку»,
яку треба довести до ладу. Житиме там
ще й Інна, якій потрібна опіка. n
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■ Пульс тижня
Фото Ірини ПРУС.

У Ковелі відремонтують
найстаріший міст
над залізницею
У місті планують реконструювати
шляхопровід, що з’єднує вулиці
Незалежності та Ольжича
Євдокія ХОМИЧ

аразі працюють фахівці, які розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію, інформують на сайті Ковельської міської ради. Ці роботи планові,
і кошти на них передбачені в міському бюджеті 2021 року.
«Ми розуміємо, що цей міст — найстаріший у місті і він давно потребує оновлення.
Тому плануємо упродовж наступних двох
років здійснити його реконструкцію. За попередніми розрахунками, вона обійдеться
у близько 100 мільйонів гривень. Такі кошти
не зможемо виділити з міської казни, тому
ведеться робота щодо співфінансування
з державного бюджету», — каже перший заступник міського голови Тарас Яковлев.
На останньому засіданні виконкому прийняли рішення про встановлення на шляхопроводі обмежувачів руху транспортних засобів, габаритна висота яких більша 2,5 м.
Крім того, виконавець робіт — КП «Добробут» — має встановити необхідні дорожні
знаки. n

Н

Люди з рушниками розтяглися вздовж дороги на чималу віддаль.

Понад 200 жителів одного села
вийшли на акцію «Рушник єднання»
У Новому Дворі Ковельського району до заходу долучилися люди
різних поколінь

Затримали «аптеку
на колесах»

Ірина ПРУС

айменшенькими з тих, хто
взяв участь, були вихованці
садочка, а найстаршою —
знана і дуже шанована у селі вишивальниця Олена Чорнозуб, якій
1 червня виповниться 85 років. Таку
повагу тьотя Єля, як усі її тут називають, заслужила своєю добротою
і золотими руками. Коли в селі почала діяти Свято-Михайлівська українська православна автокефальна
церква, жінка відразу заходилась
її облаштовувати: ризи, плащаниця
і майже всі образи в храмі вишиті
Оленою Чорнозуб.
Акція «Рушник єднання» розпочалася від школи, де першими обабіч центральної дороги висипалися
у барвистих сорочках першокласники, далі — понад сто старших
учнів із педагогами, інші мешканці
Нового Двору, а найменші учасники — вихованці садочка — замикали
вишивану вервечку із рушників.
В організаторів був задум об’єднати два духовні центри села —
церкву і Будинок культури, де в той
день експонувалася виставка старовинної вишивки.
Натхненницею проведення такої акції стала директор місцевого
закладу культури Людмила Держа-

Поблизу села Пульмо на Ковельщині
прикордонники та поліцейські цими
днями зупинили 36-річного місцевого
жителя, який перевозив автомобілем
Volkswagen чималу партію ліків

Н

Оксана КРАВЧЕНКО

Р
Найменшими учасниками акції стали вихованці місцевого дитсадка.

нович, якій у ювілейний 15-й рік Дня
вишиванки хотілось по-особливому

— Приємно, коли громада гуртується, і приводом для цього є ось

організаторів був задум об’єднати два духовні центри
« Всела
— церкву і Будинок культури, де в той день
експонувалася виставка старовинної вишивки.
його відзначити. Із задоволенням
підтримали гарну ідею колектив
школи та староста Руслана Веремчук.

»

такі гарні свята, як День вишиванки, — зауважив очільник Турійської
громади Олексій Безсмертний,
який також долучився до акції. n

n Кримінал

Контрабандисти
вже й небо окупували
У Ковельському районі Служба безпеки України припинила
діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка щодня
незаконно переправляла через кордон тютюнові вироби на
суму до 30 тисяч доларів
Оксана КРАВЧЕНКО

онтрабандисти придбали
в одній зі східних областей
України вертоліт і обладнали
його під нелегальні перевезення
ходового товару. Літальний засіб
перетинав кордон на низькій висоті,
щоб не бути запеленгованим.

К

ечниця Держприкордонслужби Волині
Маргарита Вершиніна розповіла журналістам, що медикаменти чоловік незаконно доправляв із Білорусі. Він уже потрапляв у поле зору прикордонників як особа, причетна до протиправної діяльності.
Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили три пакунки з ліками білоруського виробництва. Усього налічувалося майже
8 тисяч препаратів.
Також в авто знайшли дві радіостанції,
котрі порушник, імовірно, використовував
під час оборудки. Медикаменти та засоби
зв’язку вилучили.
Наразі розпочали кримінальне провадження за статтею ККУ про незаконне придбання, перевезення та зберігання з метою
збуту сильнодіючих лікарських засобів.
Санкція статті передбачає максимальне
покарання — позбавлення волі до трьох
років. n

Правоохоронці затримали ділків
у Ковельському районі під час чергової спроби переправити 15,2 тисячі пачок цигарок українського
виробництва. Крім тютюнових виробів, у них вилучили гелікоптер
і мікроавтобус. Загальна вартість
майна — майже 85 тисяч доларів.
Пресслужба СБУ інформує, що

в рамках кримінального провадження планується повідомити зловмисникам про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове слідство.
А цигарковий бізнес продовжує
процвітати. Цими днями у Княгининку, що неподалік Луцька, правоохоронці зупинили транспортний
засіб, який перевозив 13 000 пачок
фальсифікованих тютюнових виробів. Пресслужба ДФС у Волинській
області повідомила, що незаконний вантаж та автомобіль, які разом
коштують майже мільйон гривень,
вилучено. У ході досудового розслідування встановили, що товар
потрапив на територію області з іншого регіону України за допомогою
кур’єрської служби. n

У Колодяжному придбали
сміттєвоз
Щоб люди не викидали побутові
відходи, де прийдеться, в громаді
налагоджують систему їх вивезення,
вживають інших заходів для
поліпшення санітарно-екологічного
стану сіл
Марія КАЩУК

ля потреб комунального підприємства
в Колодяжному нещодавно купили сучасний спецавтомобіль з об’ємом кузова 13 куб. м. Маніпулятор сміттєвоза може
підіймати до 700 кг вантажу. Маневреність,
достатня ємність та можливість трамбування відходів дадуть змогу зменшити кількість
ходок до сміттєзвалища, що приведе до економії пального. Однак не все залежить від
техніки. Головне — достукатися до свідомості
кожного жителя громади. n
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n Спеціальний репортаж
Фото із фейсбук-сторінки Сергія ВАЩУКА.

n Герої нашого часу
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Усі фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Скільки Володимирів
у волинській Володимирівці?
У нашому краї неподалік княжого Володимира розкинулося
невеличке село, яке всупереч поширеній тенденції називають
молодіжним. Місцеві мешканці плекають історію про столітній дуб
і бідкаються через закриті школу й клуб
Оксана КОВАЛЕНКО

ПРО 51 ТЮЛЬПАН ДЛЯ ТЕЩІ
Й ПАНСЬКИЙ БУДИНОК
Клуб середньовічного бою «Айна Бера», який очолює
Сергій Ващук, функціонує з 2009 року.

Волинянин пройшов найгарячіші точки Донбасу: сліди від куль
на авто – яскраве тому свідчення.

Лицар із Луцька
взяв у руки автомат і кулемет
«БІЛЬШІСТЬ ІЗ НАС
НІКОЛИ НЕ МРІЯЛА БУТИ
ВІЙСЬКОВИМИ — МИ ЙШЛИ
ЗВІЛЬНЯТИ ТЕРИТОРІЮ»

Закінчення.
Початок на с. 24
Людмила ВЛАСЮК

е є питання у тому,
як людина туди пішла, — продовжує
Сергій. — Однозначно добровольців «паяє» на порядок менше. Не скажу, що ми на 200 відсотків розуміли, куди йдем. Але
точно знали навіщо. Кого «дьоргнули» умовно з городу через три
дні стояти з автоматом на нулі —
отих «паяє». Сильно мене
«шторило» двічі — по 200-х.
Коли в Іловайську наш 18–річний хлопець із Маневиччини,
з яким ми Революцію пройшли,
і в «Азов» разом поїхали, собою
накрив гранату. Це Андрій Снітко на псевдо Хома. І ще по Сергієві Амбросу з Черкащини. Там
такий інтелект, просто космос.
За всіма логічними розкладами
його не мало «задвохсотити».
Однак фарт на війні грає ключову роль. Він попадає в Широкине на «самоукрєпльонну»
позицію, тобто там двоповерхове капітальне приміщення,
яке не пробивається з найжорсткіших мінометів. У підвалі
міститься штаб, стоять бетонні
блоки на вікнах. Сергій сидить
у «броніку» і в касці, прилітає
міна, осколок проходить через
маленьку щілину між бетонним
блоком і вікном — і потрапляє
йому в голову.

-Щ

— На війні поширений чорний гумор, і його там безмірно, — каже Сергій. — В «Азові» воював іноземець, який,
не знаючи мови, в хаосі Широкинської операції день проходив із сєпарами разом. Він
був у балаклаві і нічого з ними
не говорив. Сам — професійний снайпер. Це вже його
п’ятий воєнний конфлікт.
Хлопці часто його згадували
і жартували. Основна ж моя
«професія» на війні — кулеметник, але я старався бути
універсалом. Щодо місцевих,
то там село селу — різниця.
На початку 2014–го, після
звільнення Маріуполя, у нас
була операція просто на кордоні з Росією. Отримали інформацію про висадку їхніх
диверсійних груп. От ми стоїмо на блокпосту, тут їде дядько на мотоциклі, зупиняємо,
кажемо: не можна в село.
Намагалися говорити саме ті
хлопці, які вільно володіють
російською. І цей чоловік,
не бачивши наші розпізнавальні знаки, недостовірно
знаючи, з якої ми сторони,
починає чистою українською
мовою розказувати про кролів, яких треба годувати.
І це все на кордоні з Росією.
А на кінець 2015 року наступ
наших військ був максимально скутий різними домовле-

ностями. Повернувся з війни
тому, що не було активних
дій. Ми не йшли туди отримувати зарплати, просто сидіти
на базі, більшість із нас ніколи не мріяла бути військовими — ми йшли звільняти
територію. І як тільки знову
буде така можливість — повернемось на фронт.
«МИ — ПЕРШІ, ТОМУ ЩО
НІКОЛИ НЕ ЗДАЄМОСЬ»

— Із бійцями ми вже трішки поїздили по Європі, і зараз

з війни
« Повернувся
тому, що не було
активних дій.
Ми не йшли туди
отримувати зарплати,
просто сидіти
на базі.

»

були перспективні запрошення і в Канаду, і в Китай.
Але поки що відклалося: коронавірус вніс свої правки
у змагання, — розповідає
Сергій Ващук. — «Айна Бера»
функціо нує з 2009 року —
це не тільки луцький клуб,
це асоціація спортивних
установ по всій Україні. Для
нас найголовніше — перемоги та ідентифікувати себе
як сильних спортсменів, які
можуть представляти місто,
країну на міжнародній арені.

Клуб розвивається, росте,
ми займаємося і соціальною
роботою. Любимо працювати
з молодим поколінням, проводимо безліч майстер-класів, беремо участь у діяльності дитячих літніх таборів,
несем середньовіччя в маси.
Діти у нас займаються з 10 років, на цьому етапі ми тренуємося у змішаних групах.
Є дівчатка і хлопчики. Були
на світових турнірах у Данії,
Шотландії, Британії, Чехії,
Польщі, Німеччині, Нідерландах, Франції. Надіємось, що
цього року буде можливість
відвідати міжнародні змагання. Хотілось би потрапити на реконструкцію битви
під Грюнвальдом, на Чемпіонат світу в Польщі, який
попередньо запланований
на осінь, і, звісно, завершити
Центр середньовічної культури у Луцьку, аби тренування повноцінно відбувались
уже тут. Поки ми займаємось
у приміщенні спорткомплексу ВНУ, вдячні, що прихистили
нас. Наш одноклубник Богдан
Жовтобрух, який здобуває
освіту на факультеті фізичної
культури, спорту і здоров’я
СНУ імені Лесі Українки, склав
для кожного індивідуальну
програму тренувань. Частина наших бійців досі вчиться
у цьому навчальному закладі.
Девіз лицарів нашого клубу:
«Ми — перші, тому що ніколи
не здаємось». n
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передплатні індекси:
60304, 60306, 60392, 86772
(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської
області), 60307 (для читачів інших
областей).

ніхто
Читанка ТАК
не КОХАВ
ДЛЯ ВС
ВСІХ
С ІХ

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

Місячник

Цікава

НЕЙМОВІРНІ ІСТОРІЇ І ЛЮДСЬКІ ДОЛІІ

Місячник

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

Тижневик

Тижневик

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

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

У приміському селі, що належить
до Льотничівського старостинського округу Володимир-Волинського
району, живе близько трьох сотень
осіб, переважно молодь й люд середнього віку. Тож бібліотекарка Тетяна Ковальчук, миловидна жінка,
яка взялася бути нашим екскурсоводом, повідомляє, що односельчани здебільшого завзяті, беручкі й
талановиті.
Спершу вирушаємо «на рукотворні квіти» до Наталі Дорецької.
Господиня проводить у кімнату, застелену рушниками, окремо на столику розкошують ікони з бісеру,
а над ними висять сорочки для донечок-близнят, на які знову ж таки лягла
мова хрестика. Від суцільного вишиваного простору віє, здається, святістю й говорити хочеться пошепки.
Пані Наталя усміхається й каже, що
дуже любить працювати в тиші, коли
ніхто із близьких не заважає. Жінка
згадує, як підростали її дівчатка, й
щиро дякує односельчанам, які охоче бралися гуляти з малечею, щоб їй
хоч трішки було легше. Вона тут же
наголошує, що їм треба об’єднатися, щоб відстояти клуб, який раптом
закрили у березні: «Наше молодіжне
село обіжають. Школу закрили. А тепер от — як то так — взяти й закрити
клуб, га?! Дітям нема куди піти. Чомусь вважають, що можна, бо близько до міста».
Клуб діяв у так званому панському будинку, який у 1930-х роках
спорудив місцевий пан Кшачек, але
переселитися туди не встиг через
прихід радянської влади. На припущення, що могли закрити, бо до клубу ніхто не ходив, пані Тетяна сумовито кидає: «Чого ж не ходив?» Зате
в іншій частині панського будинку діють магазин і бар, а на даху ростуть
молоді деревця…
Пані бібліотекарка пропонує веселішу картинку — веде на тюльпанове «море» до залюбленої у квіти
Валентини Пасальської. Різнобарвна краса на її обійсті окреслена доріжками з бруківки, посередині ж височіє фонтан. Усе це — справа рук
господаря Анатолія Івановича. Пані
Валентина гукає чоловіка-спільника фотографуватися і показує свої
скарби:
— Ось тут мої троянди цвістимуть — прищепила, бачте, а там
братики. Я змалку така: нарву дитиною латаття жаб’ячого та по всій
хаті порозставляю… І біля погреба
сійнула насіння нового. Усе мені
миле! У мене стільки часнику нема,
як квітів, бо я ними живу. Особливо
люблю братики, мені навіть слово
саме любе, бо я з близнюків і так
сталося, що братик мій відійшов…
Валентина Пасальська розповідає, як недавно ощасливила одного
з місцевих зятів: зрізала 51 тюльпан
на ювілей для його тещі. На запитання про можливий продаж насмішливо відмахується: «Таким

Євгенія Ковальчук серед тих, хто найбільше знає про минуле села. Історію
про особливе дерево передає з особливою втіхою.

не займаюся! Як людина прийде,
попросить, то їй треба дати — відмовляти не можна!». Наостанок
розмови вона знову окидає оком
свій квітник, квітучу вулицю й припечатує: «Свою Володимирівку я б
не проміняла ні на що інше».
ПОВЧАЛЬНА ІСТОРІЯ
ПРО ВІКОВИЙ ДУБ

Люди дуже вболівають, аби панський будинок наповнився метушнею відновленого
клубу. Але чи візьмуться відстоювати?

Наш гід Тетяна Ковальчук показує своє господарство — сільську бібліотеку. Це невеличка, але
ошатна кімната в будівлі колишньої
школи. Книжкові стелажі, вишивки,
фото. На дверях — зображення дуба

молодіжне село
« Наше
обіжають. Школу
закрили. А тепер от —
як то так — взяти й
закрити клуб, га?! Дітям
нема куди піти. Чомусь
вважають, що можна,
бо близько до міста.

»

Валентина та Анатолій Пасальські із внучкою Юлею – у рідній володимирівській
«Голландії», та ще й біля свого фонтану.

У тому, що випічка пані Валентини (чи коровай, а чи пасочка) пахуча, смачна
й гарна, переконалися й ми, газетярі.

із позначенням головних сільських
подій, хороших і не дуже. 1235 рік —
перша згадка про село. 2014-й: тоді
місцеві хлопці Роман Ващук та Геннадій Літвін стали атовцями. Є й
про подію 2-літньої давнини: у селі
«призупинили» навчання в початковій школі. Наступні — приємні:
2017-го у Володимирівці з’явилося
вуличне освітлення, а потім ще й дитячий майданчик і футбольне поле.
Про закритий клуб поки не записали. Є надія, що на книгозбірню ніхто
не зазіхне… Бібліотекарка Тетяна
веде знайомитися до однієї з найактивніших читачок, своєї однофамілиці Євгенії Ковальчук. Вона — корінна
мешканка. Розповідає, що в радянські часи в селі був зразковий тваринницький комплекс (відгодовували вибраних телят, яких надсилали
різні колгоспи). Тоді сюди возили
іноземців, щоб похвалитися… Втім,
найбільш цікаво слухати від жінки
про 100-літню гордість села:
— Розказували мені старі
люди, що ще за Польщі ріс у нас
дуб-велетень, ну і якийсь селянин
його зрізав і дошки пустив на хату.
За це польська влада наклала
на нього штраф та зобов’язала посадити нове дерево, та ще й доглядати
за ним. Ось воно й росте донині.
Пані Євгенія з гордістю веде
до святково побіленого дуба й хвалить місцевого фермера Олександра Тищенка, завдяки якому в селі
є майданчики для дітей, порядок
на землях та усі-усі дерева побілені, навіть у полі. Проводить по знаменитому дубові рукою й каже, що

її село краще за інші: «Чому? Воно
особливе, бо воно моє!». На прощання вручає плетені капці (в холодну пору в’яже, а в теплу роздаровує, щоб мати роботу на наступну
зиму). Пані Євгенія ще ділиться, що
мусово якось відстоювати панський
будинок, бо не дбати про таке просто не розумно.
ЧОМУ МІСЦЕВА КОРОВАЙНИЦЯ
ЖИВЕ ПОДВІЙНИМ ЖИТТЯМ

— Вам чай городський чи народний робити? — коровайниця
Валентина Федорук приймає нас
із Тетяною Ковальчук з усмішкою й
поглядом, який, видалося, «читає»
іншого, як відкриту книжку. Неквапливо насипає в горня різного цвіту
й показує фото своїх шедеврів. Навіть із Володимира їдуть до майстрині, в якої вигадливі квіти лягають
на святкову випічку найнесподіванішими візерунками. Хочуть — матимуть коровай, оздоблений кольоровою мастикою, або ж обрядовий,
з бусинами, пацьорками та палицями в тісті. Валентина Федорук розповідає, що не раз була мастилихою
(весільною господинею), зітхає, що
потрохи відходить традиція великих
гулянь на честь наречених, на які
10 хазяйок пекли цілий тиждень.
Про себе ж каже, що є самоучкою
й що дуже любить працювати вночі:
— Рецепт короваю придумала
сама. Композиції для оздоблення
вигадую на ходу: отак квітку покладу, а інша вже до неї сама лягає. Зазвичай удень займаюся сільським
господарством, а вночі — ліплю
свої квіти. Отакий веду подвійний
спосіб життя. Скажу, що як беруся
за ліплення, то завжди настрій піднімається. Двох однакових короваїв
у мене бути не може!
Розповідає, що іноді замовники
трапляються такі, що вона одразу
відчуває, як важко сходитиме й пектиметься для них весільна здоба.
Частує своєю паскою й ділиться секретом: «У коровай масла кладуть
менше, аніж у великодній хліб, аби
ліпше рухався: молодятам треба,
щоб гарно рухалася їхня доля…»
Виходимо на вулицю, й бібліотекарка Тетяна Ковальчук дивиться
вгору — проводжає поглядом лелеку й зауважує, що останнім часом
ці птахи дуже горнуться до їхнього
села. Якусь хвилю прислухається
до навколишнього світу й у тому відчувається її прив’язаність до рідної
Володимирівки, нехай із хатами-пустками, десь із горем, але й із весняними надіями, з працьовитими
людьми та із запахом короваю.
P. S.: За підрахунками, у її селі
мешкає 9 Володимирів, 11 Володимирівних і 5 Володимировичів. n
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n Редакційний щоденник

Справу репресованого класика
виклали у вільний доступ

…ОПЕРАТИВНИМИ «ФЕ»
ДЛЯ ЛУКАШЕНКА

Донедавна Україна у відносинах з Білоруссю дотримувалася принципу, озвученого
героєм радянського фільму: «Я
за нього, але я не проти вас».
Попри явно проросійський курс
нашої північної сусідки переважав прагматичний підхід. Бо хай
там як, але Україна та Білорусь
мають міцні економічні зв’язки
і руйнувати їх не вигідно жодній
стороні.
І все ж минулорічні протести сябрів проти Лукашенка
таки примусили нашу владу
визначитися, на чиєму ми боці.
І якщо раніше деякі заяви Україна робила тільки після оглядки
на європейські країни, то останні були доволі оперативні.
Отож, днями білоруська
влада заблокувала найпопулярніший опозиційний сайт tut.by.
В офісі та домівках журналістів
провели обшуки, а керівників
непідвладного мас-медіа звинуватили в ухиленні від сплати
податків в особливо великих
розмірах і відкрили кримінальну справу. Фактично це був останній впливовий опозиційний
ЗМІ, який відверто критикував
самозваного президента Білорусі. І Україна одразу висловилася на цю тему:
«Ми засуджуємо закриття
та атаку на журналістів білоруського незалежного ЗМІ tut.
by з боку влади. Tut.by визнаний своєю журналістською доброчесністю та об’єктивністю.
Ми закликаємо владу Білорусі
припинити напади на свободу
слова», — заявив спікер Міністерства закордонних справ
України Олег Ніколенко.
А нещодавнє затримання
в Мінському аеропорту засновника телеграм-каналу Nexta
Романа Протасевича (для
термінової посадки білоруські диспетчери повідомили про
замінування літака Афіни —
Вільнюс, яким летів журналіст,
та підняли у небо винищувач)
Олег Ніколенко одразу назвав
черговою атакою на свободу
слова з боку білоруської влади
і вимагав негайного звільнення
та додержання прав затриманого, а одразу за тим Україна
однією з перших припинила
авіасполучення з Білоруссю.

Фото із сайту archives.kh.gov.ua.

Чим переймався
і з чого дивувався
протягом останнього
часу заступник
головного
редактора
«Газети
Волинь»
Сергій
НАУМУК

…НАМІРАМИ ЗБІЛЬШИТИ
ВИДАТКИ НА ПАСОВИЩА

…ДОСТУПНІСТЮ АРХІВНИХ
ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ РАНІШЕ
БУЛИ ЗА СІМОМА
ЗАМКАМИ

Уже доволі тривалий час
українські архіви викладають
онлайн-справи репресованих.
Це значно полегшує доступ
до них як для нащадків, так і для
дослідників. Окрім того, такий
крок — це ще й удар по імперських амбіціях Росії. Адже в РФ
подібне годі уявити. Бо оприлюднення документів лише підкреслює нелюдську суть радянського режиму, спадкоємцем
якого вважає себе наш північно-східний сусід.
Немало справ репресованих виклали у вільний
доступ. Здається, подібне
вже стало звичним. Проте
все одно іноді дивуєшся,
наскільки легко можна отримати інформацію, яка раніше
була за сімома замками.
Нещодавно на сайті Державного архіву Харківської області
натрапив на кримінальну справу Володимира Свідзинського
(на фото), класика української
літератури, поета доби «Розстріляного відродження», перекладача. Як і багато інших, він
був звинувачений у тому, що «в
минулому при Петлюрі служив
в міністерстві преси, різко антирадянськи налаштований проти
заходів партії та уряду. Систематично вів антирадянську агітацію, вихваляючи німецьку армію
та очікуючи її приходу». Літерато-

Р Е К Л А М А

ли письменників Наталю Забілу,
Володимира Владка та ще одного знайомого поета, але ті жодних компроматів не розповіли.
Та й у архівах підтверджень звинуваченням не знайшли. Відтак
справу закрили. Реабілітували
поета у 1995 році.

Фото із сайту uk.wikipedia.org.

Тепер легко дізнатися, що говорив
поет Володимир Свідзинський на допитах.

ра, який проживав у Харкові, заарештували у вересні 1941 року.

соломи, а серед ночі підпалили.
Разом з іншими в селі Бутир-

документів лише підкреслює
« Оприлюднення
нелюдську суть радянського режиму,
спадкоємцем якого вважає себе наш північносхідний сусід.
Через військові дії його відправили в Іркутськ. Під час етапування колону в’язнів загнали
на ночівлю в хлів, де було багато

»

ки тодішньої Курської області
18 жовтня 1941 року згорів і Володимир Свідзинський.
У 1964-му кагебісти допита-

Нещодавно наше видання
писало (див. «Волинь» № 19 від
13 травня цього року) про фермера Олександра Махновця
із Четвертні нинішнього Луцького району. Йшлося про те, що
йому фактично немає де пасти
корів. Про подібну проблему
в різних районах повідомляли
й інші ЗМІ.
Хтозна, чи депутати обласної ради брали до уваги цю
інформацію. Але нещодавно
на засіданні постійної комісії
з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин вирішили внести
зміни до Комплексної програми розвитку агропромислового
комплексу Волинської області
на 2016–2021 роки.
Одним із її напрямків було
співфінансування обласного
бюджету та бюджету сільських
рад у пропорції 50 на 50 для
покращення пасовищ. Але навіть такі умови для громад виявилися непідйомними. Про
це свідчить те, що 400 тисяч
гривень, передбачених на цей
напрям, використали не повністю. Як розповів начальник
управління агропромисловго
розвитку облдержадміністрації
Юрій Горбенко, на місцях готові залужувати пасовища, але
за умови збільшення частки
фінансування за рахунок обласного бюджету. Уже є заявки
від Колодяжненської, Забродівської та Старовижівської громад на загальну площу 120 га.
Відтак було запропоновано
збільшити фінансування на залуження пасовищ до 1,5 млн
грн, а частки виділення коштів
між громадами та обласним
бюджетом розподілити у пропорції 20 та 80 відсотків.
Сподіваємося, це рішення
підтримають на сесії облради. Тож по селах таки збільшиться площа окультурених
пасовищ. n

Вітаємо!
28 травня святкуватиме
80-літній ювілей добрий,
мудрий, працьовитий чоловік, батько, дідусь, прадідусь, житель села Дубова
Корчма Луцького району
Володимир Іванович
ДУБЕНЬ.
Дозвольте вас сьогодні привітати,
Бо день такий буває раз на рік.
Здоров’я й щастя щиро побажати
На все життя, на довгий-довгий вік.
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від зір, від сонця,
від калини
Всіх благ земних –
з роси й води.
Бажаємо
вам щиро нині.
З любов’ю
дружина, діти,
внуки, правнуки.
Вітання з фотографією — 270 грн, без фотографії —
220 + 30, якщо ви бажаєте розмістити на нашому сайті
www. volyn. com. ua в рубриці «Многая літа!», від колективів
та фірм — 400 грн з фотографією, 350 — без фотографії +
40 грн (за сайт).

Сьогодні 75-річний ювілей святкує мудрий чоловік, люблячий тато,
турботливий дідусь, дорогий брат
та сват, житель села Карасин Камінь-Каширського району
Роман Маркович
АНТОНЧИК.
Хай ваша нива, щедра й золота,
Добром, спокоєм, щастям процвітає.
Любові, миру, радості, добра
Від щирої душі ми вам бажаєм.
Нехай Господь дарує вам життя,
А в ньому все, що можна побажати.
А що не вміститься у цих простих словах,
В молитвах у Господа будемо благати.
Тож не старійте і не знайте бід,
В житті не майте смутку, ані болю.
Живіть щасливо ви ще 100 літ,
Виконуйте святу Господню волю.
З шаною,
любов’ю
та повагою
сім’ї Антончиків,
Воронюків,
Гоменків.
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У Пнівному багатодітна сім’я
залишилася без даху над головою
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Пульс тижня

Злодій погрожував
підірвати гранатою себе
й поліцейських

У цьому селі на Камінь-Каширщині серед білого дня вогонь знищив
дерев’яну хату. Погорільцям дала притулок Ольга Панасюк – родичка
матері чотирьох доньок Світлани Пугач

Зловмисника спіймали під час вчинення
крадіжки у селі Зарудчі КаміньКаширського району
Марина БАЛДИЧ

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Катерина ЗУБЧУК

початку правопорушник через дерев’яне
вікно проник до будинку, що перебуває
у власності місцевої мешканки, та виніс
звідти бензотример. Далі вирушив до гаража,
де його на гарячому і взяли поліцейські. Під час
затримання він погрожував підірвати гранатою
себе та співробітників правоохоронних органів.
На щастя, боєприпасів при собі не мав.
До слова, 37-річний чоловік вже був у полі
зору правоохоронців. Він обґрунтовано підозрюється у вчиненні низки кримінальних правопорушень, які перебувають на розгляді суду.
Зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому обрали запобіжний захід — 60 діб перебування під вартою.
Слідство триває. n

С

«СЛАВА БОГУ, ЩО ВСІ ЖИВІ»

Біда сталася 11 травня.
Із соц мереж та телефонної
розмови із старостою Пнівненського старостинського округу
Сергієм Ковальчуком знала, що
люди (односельці й не тільки)
взялися за збір коштів, аби допомогти багатодітній сім’ї, яка
опинилася в скрутному становищі. Коли через тиждень після
пожежі була у Пнівному, то застала сумне видовище: там,
де ще недавно стояла хата, лежала купа цегли і ще міцних, але
обгорілих брусів, з яких колись
був зведений дім. Тут працював трактор із ковшом і чоловіки, які розчищали місце від залишків будівельних матеріалів.
Із болем в очах дивилися на все
це господиня обійстя, її доньки. Як розповів староста, допомогу технікою й людьми надав
власник КП «Пнівненське» Іван
Фарина (серед них був і Сергій
Бігун — співмешканець Світлани
Пугач, як жінка його представила, батько її доньок — 17-літньої
Марійки, на два роки молодшої
Оксани та близнят Іванки й Богдани, яким по 11 років).
Про той чорний день Світлана Панасівна розповідає:
— Післяобідньої пори ми
з Оксаною були на городі, що
неподалік від хати. Коли Іванка
й Богдана вернулися зі школи,
то, залишивши в кімнаті сумки,
прийшли до нас. «Мам, ми хочемо купити морозиво», — попросили. «Ну йдіть», — я їм на це.
І вони відправилися в магазин.
А як за кілька хвилин глянула
в бік свого будинку, то побачила вогонь. З веранди почалася
пожежа. Оксана не розгубилася. Швиденько викликала рятувальників.
Менш як за 10 хвилин на місце прибула машина місцевої
пожежної охорони села Пнівне,
але будинок уже стояв без даху.
Вогонь гасили ще й підрозділи з Брониці, Каменя-Каширського. На допомогу прибігли
односельці. Вдалося витягнути
на двір шафу — вона непридатна, як каже Світлана Панасівна,
але хоч не без одягу залишилися погорільці. На загорожі
висіли килими, які не згоріли,
але, мабуть, були залиті водою
під час гасіння. А от електропобутова техніка, зокрема холодильник, пральна машина, телевізор — непридатні. Правда,
жінка згадує про це лише мимохіть, бо, як тут же наголошує,
головне, що всі живі. За висновком спеціалістів, причина загоряння — замикання електропроводки.
— Це батьківська хата.
Вона — моя ровесниця, — продовжує Світлана Панасівна, —
і в очах на якусь мить просвітліло — певно, від теплих спогадів,
пов’язаних із рідною оселею,
в якій прожила багато літ. —
У 1973 році її збудовано, але
спочатку ми не перебиралися —

Староста Сергій Ковальчук як може втішає Світлану Панасівну.

жили в старенькій хатині. Мої ж
доньки народилися й виросли
вже тут.
Будинок був великий — чотири кімнати, кухня, веранда.
Всім місця вистачало. Зовсім
недавно пекли паску. Звичайно
ж, і гадки не мали, що востаннє замішують тут святий хліб.
З цього приводу жінка говорить:
— Діти так і кажуть: «Добре, що хоч Великдень відсвяткували в своїй хаті». І в наступ-

відгукнулися на біду, але поки що
не відомо, скільки вдасться зібрати грошей. Надіємося на допомогу благодійних організацій.
Мені телефонують з цього приводу, але не з усіма хочу й говорити. Адже буває, що дзвонять
і допевняються паспортні дані
погорільців. А я боюсь, аби якісь
нечисті на руку шахраї не вкрали й того, що вдалося назбирати. Такий гіркий досвід відомий.
На жаль, не всім можна довіряти.

висновком спеціалістів, причина загоряння — замикання
« Заелектропроводки.
ні після Пасхи вихідні Марійка
з Луцька приїжджала додому
(вона вчиться на другому курсі
педагогічного коледжу). Торт
пекла. Весело в домі було. Хто б
міг подумати, що сьогодні стоятимемо біля пожарища…
«НАДІЯ НА ЛЮДЕЙ
І БЛАГОДІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Багатодітна мати Світлана
Пугач — інвалід дитинства. Дякувати медикам, після операції
(у неї спинно-мозкова грижа) ходить, а це, як висловився один
із лікарів, один випадок із тисяч.
Живе жінка з дітьми на свою пенсію та соціальну допомогу як малозабезпечена. Ясно, що самій
їй з біди, яка спіткала, не вийти.
Вона вдячна двоюрідній сестрі
Ользі, котра прийняла у свою
хату, і, звичайно, людям, що
долучилися до збору коштів
на нове житло.
Ситуацію, в якій опинилася
багатодітна сім’я, коментує староста Сергій Ковальчук:
— При сучасних технологіях,
якби були гроші, то, маючи матеріали, бригада спеціалістів звела б хату за пару місяців. Люди

Тож я кажу потенційним благодійникам, щоб привозили гроші чи скидали на номер банківської картки, який з перших днів
після пожежі є в соцмережі.
Старостинський округ коштами не розпоряджається, оскільки, за словами Сергія Ковальчука, всі відрахування тепер ідуть
в Камінь-Каширську громаду.
А вже там вирішують, як їх використати, де вони потрібніші.
Камінь-Каширська міська рада
в травні уже не може надати
погорільцям матеріальну допомогу — обіцяють на наступний
місяць. Але ж, до речі, цьогорічної весни в районі згоріла
не одна хата. Тож сподіватися, що це буде якась значна
сума, не доводиться.
Одне слово, надія на людей
і благодійні організації, які відгукнуться, коли до них, як сказав
староста, донести інформацію.
Що ми й робимо. Хочеться, щоб
усі почули про біду сім’ї із села
Пнівне й допомогли їй. Номер
картки ПриватБанку, на який
можна перерахувати гроші,
4149499143364766.

РЕКЛАМА

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

Тел. 0506487916.

»

Кілька годин тривали
пошуки 16 -літньої дівчини
Повідомлення про те, що дочка
пішла гуляти з подругою і довго не
повертається додому, надійшло до
поліції від жительки села Проходи
Камінь-Каширського району у ніч на
24 травня
Ольга БУЗУЛУК

інка розповіла, що востаннє спілкувалася з нею близько 2-ї години ночі, згодом
на телефонні дзвінки вона не відповідала. А подруга сказала, що, вже будучи в селі,
вони зі зниклою розійшлися в напрямку своїх
домівок, тож їй не відомо, що було далі.
На пошуки дівчини задіяли весь особовий
склад Камінь-Каширського відділу поліції, долучили і Нацгвардію, прикордонні війська, лісову
охорону. Взялися допомагати і місцеві мешканці.
– Телефон і куртку неповнолітньої ми знайшли в селі неподалік її домівки. Залучивши до пошуків у лісистій і болотистій місцевості всі можливі сили й засоби, згодом виявили й дівчину та
одразу завезли її додому, – розповів заступник
начальника місцевого відділу поліції Володимир
Веремчук.
Після спілкування з правоохоронцями з’ясувалося, що жертвою протиправних дій вона не
стала. n

Ж

Атестаційна комісія
високо оцінила творчість
аматорів сцени
У центрі культури та дозвілля КаміньКаширської міської ради нещодавно
відбувся святковий театралізований
концерт на підтвердження звання
«народний аматорський» творчих
колективів громади «Воскресай, мій
краю, земний родоводе», присвячений
30-літтю Незалежності України та 150-й
річниці від дня народження Лесі Українки
Марина ЛУГОВА

брядові дійства — хрестини «Щоб жита
росли під стріху, а сини родились на втіху», ягідний обряд «По єгоду», засівання
зерна «Сію ячмінь ярий, щоб рік був удалий,
сію пшеницю на всіх доляницю!» — представили відповідно народні аматорські фольклорні
колективи «Криниця» (с. Видерта), «Дубровойка» (с. Оленине), «Приданки» (с. Гута-Боровенська). Вокальні та хорові гурти виконували
класичні твори й українські народні пісні.
Атестаційна комісія обласного науково-методичного центру культури Волині високо оцінила роботу аматорів сцени та їхніх
керівників. n

О
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n Болить!

Фото з інстаграм-сторінки Олександра Щербука.

Бізнесмен і ексдепутат
з Рівненщини виявився
чоловіком Олі Цибульської
ЗМІ вирахували, як виглядає та ким
працює коханий відомої співачки,
котрого вона так ретельно
приховувала
Ірина ПАСІЧНИК

страдна виконавиця, теле- і радіоведуча, яка народилася у Радивилові, рідко ділиться подробицями
особистого життя. Вона ніколи не показувала в соціальних мережах обличчя свого
коханого. Заміж вона вийшла у 2014 році,
а 7 січня 2015-го в пари народився первісток, якого назвали Нестором. Колись
Оля Цибульська розповіла, що знайома з чоловіком ще зі школи, але уникає
розмов про нього, оскільки він не бажає
публічності. На світлинах співачка часто
показує маленького сина, проте обличчя
його батька завжди невпізнаване.
Однак видання «Бульвар Гордона»
таки дослідило, хто є чоловіком відомої
співачки. У реєстрі декларацій видання
знайшло фінансовий звіт ексдепутата Радивилівської міської ради Сергія
Грисюка, який дружиною вказує Ольгу
Цибульську-Грисюк, а сином — Нестора
Грисюка. Ці дані збігаються з іменами артистки та її сина. Чоловік Олі Цибульської
торік склав депутатські повноваження.
Також Сергій Грисюк є керівником ТОВ
«Радивилівмолоко» із 2013 року. До слова, це сімейний бізнес, уповноважені
особи, крім Сергія, його брат і батько. n

Е

Внук утік від бабусі,
яка пиячила
Самотню дитину на трасі помітили
патрульні Рівненщини Юлія
Мороз та Максим Семещук, які
поверталися з Луцька. Інспектори
зупинилися, щоб запропонувати
допомогу
Ірина ПАСІЧНИК

андрівник не одразу довірився
поліцейським, він був наляканий. Коли Юлія розказала, що
вони патрульні, показала своє посвідчення і розказала про роботу, хлопчик
перестав боятися.
Малий розповів, що йому 9 років,
батьки залишили його в бабусі, але він
не захотів там бути, бо, зі слів дитини,
та зловживає спиртним. Тож вирішив
пішки йти з волинського селища Цумань
у село Карпилівку, що на Рівненщині. Відстань між цими населеними пунктами —
42 кілометри. Патрульні викликали на місце поліцейських, до зони обслуговування
яких належить цей відрізок дороги. n

М

Дитина отруїлася
клофеліном
Маленького пацієнта
госпіталізували до реанімаційного
відділення Рівненської обласної
дитячої лікарні
Мирослава СЛИВА

едиків викликала жителька
Костополя через те, що її син
наївся бабусиних ліків. Бригада
«швидкої» з’ясувала, що хлопчику 4 роки.
Він був у задовільному стані. Йому промили шлунок та надали необхідні препарати. За словами мами, дитина дістала
таблетки клофеліну і наїлася їх. Під час
транспортування до лікарні стан малюка погіршився: з’явилася загальна слабкість, сонливість, пульс сповільнився, він
перестав реагувати на запитання. Зараз
загрози життю малого немає. Сім’я благополучна, на жодних обліках не перебуває. n

М

www.volyn.com.ua

використати на служіння кхмерам,
та підтримати там діючу церкву.
Підготовка до подорожі була
складною через карантинні заходи
керівництва азійської країни. Часто
місія взагалі була під загрозою, навіть тоді, коли Олександр уже був
на кордоні з Камбоджею. Однак
він наполегливо прямував до своїх
братів і сестер, бо мав великі плани: хрещення кхмерів, навчання
одного із послідовників Кон Моне
на служителя Церкви, проведення

бути
« Неправильно
місіонерами однієї
країни… Ми повинні
бути там, де є ближній,
який потребує нашої
любові та допомоги!
Сповідував біблійне вчення: «Ідіть і навчіть всі народи,
хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа».

У Камбоджі помер
християнський місіонер
35-літній рівнянин Олександр Щербук доносив
кхмерам Слово Боже. Причина смерті,
яку назвала поліція, — серцева недостатність
Мирослава СЛИВА

одружжя Дарини і Олександра
Щербуків служило в азійській
країні з 2019 року до серпня
2020-го. За цей час місіонери донесли вістку спасіння не одному десятку
місцевих жителів. Зараз у Камбоджі
вже утворена церква, в якій щонеділі
проповідується Євангеліє, є недільна школа, проводяться уроки англійської мови для дітей. В церкві розвинуте соціальне служіння, новонавернені поширюють Слово Господнє
серед близьких та перехожих.
У розпал пандемії коронавірусу
родина зі своїми двома дітками повернулася додому. В Олександрії,
неподалік Рівного, сім’ї дали в користування дім. У селі місіонери
щосуботи роздавали хліб малозабезпеченим, багатодітним сім’ям
та пенсіонерам, підтримували

П

сім’ю, у якій син хворий на рак. Дізнавшись про те, що Дарина вагітна, чоловік почав планувати поїздку
в Камбоджу один, щоб запобігти фінансовим витратам, які можна буде

»

євангелізації в місті Кеп, соціальна
робота з місцевими дітками.
— Дякуємо Богу, що з’явилася
ще одна можливість послужити людям! Неправильно бути місіонерами однієї країни… Ми повинні бути
там, де є ближній, який потребує
нашої любові та допомоги! — говорив Олександр Щербук.
У квітні його донечка, якій виповнилося 6 літ, вперше за три роки
відзначила день народження в колі
українських друзів. Тато не зміг
бути на святі, бо служив Господу
в азійській країні, але так мріяв обійняти Сабріну. А за кілька тижнів його
не стало. Серце 35-річного чоловіка зупинилося на чужині. Син Натан
ростиме без батьківського плеча,
а третя дитина народиться вже без
тата… n

Кхмерійці стали для рівнянина братами і сестрами в Ісусі Христі.
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Новий міністр охорони здоров’я
на Рівненщині був відмінником,
а в Києві – отримував двійки
Мирослава КОЗЮПА

Фото із фейсбук-сторінки Віктора ЛЯШКА.

Закінчення. Початок на с. 1
анна Олексіївна, мама теперішнього міністра, за розподілом поїхала на практику
в Осову, що на Дубровиччині. Там
познайомилася зі своїм чоловіком Кирилом Володимировичем
та вийшла заміж. Віктор — друга
дитина в родині. Будучи малим, допомагав батькам по господарству,
любив грати у футбол, дотепер є
палким уболівальником клубу «Динамо» (Київ). Мама була вчителем

Фото із сайту glavcom.ua.

Михайло Романчук виграв два
«золота» на чемпіонаті Європи
24-річний рівнянин (на фото)
переміг у плаванні на дистанціях
800 і 1500 метрів вільним стилем

Г

Мирослава КОЗЮПА

країнський плавець виборов дві золоті медалі на змаганнях, що проходили в Будапешті (Угорщина).
Михайло Романчук тепер уже чотириразовий чемпіон Європи. n

У

За убивство односельця —
сім років колонії

у вузі
« Відмінником
не був, першу двійку
на іспитах майбутній
міністр отримав
з гігієни, другу —
з інфекційних
хвороб.

27 травня 2021 Четвер

Апеляційний суд виніс вирок
26-літньому жителю села Красне,
який у квітні 2018-го побив
до смерті свого знайомого,
а потім, аби приховати злочин,
вкинув його тіло в річку

»

хімії та біології, тож ці предмети
вимушено стали улюбленими. Хоча
самому Ляшку більше до вподоби
були історія України та зарубіжна
література.
І хоч в родині жодного лікаря
не було, Віктор Ляшко закінчив Національний медичний університет
ім. О. О. Богомольця у 2003 році.
На медико-профілактичну справу вступив після співбесіди, без
екзаменів, як золотий медаліст.
Відмінником у вузі не був, першу
двійку на іспитах майбутній міністр отримав з гігієни, другу —
з інфекційних хвороб. Щоб батькам було легше утримувати його
в дороговартісній столиці, пішов
працювати — спочатку влітку, потім вечорами, вночі. Особливо

Ірина ПАСІЧНИК

Віктор Ляшко має амбітні плани змінити українську медичну систему відповідно
до кращих світових тенденцій та вимог.

потрібні були кошти, коли почав
зустрічатися із майбутньою дружиною. Не цурався ніякої роботи:
роздавав листівки, був баристою, для досвіду підпрацьовував
медбратом.
Після закінчення університету Віктор Ляшко 7 років трудився
у системі державної санітарно-епідеміологічної служби Київщини,
працював директором Держсанепідслужби України, першим заступником гендиректора Центру
громадського здоров’я, очолював
ГО «Інфекційний контроль в Укра-

їні», а також був консультантом
із питань громадського здоров’я
проєкту USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» та експертом в «Реанімаційному пакеті реформ». Також
здобув кваліфікацію магістра державного управління у сфері охорони здоров’я.
Згідно з декларацією Віктор
Ляшко має земельну ділянку
у Вишгородському та ще дві в Обухівському районах Київщини і автомобіль Skoda Octavia A7 2018 року
випуску, а його дружина — квартиру у Броварах площею 110 кв. м. n

ого року, 14 квітня, до поліції звернувся староста села із повідомленням про зникнення 35-літнього
місцевого жителя. За кілька днів пошуків поліцейські виявили його тіло у річці
Стир, а під час судово-медичної експертизи зафіксовано забійні рани підборіддя, переломи обох щелеп, виличних
кісток та носа. Згодом вийшли на слід
зловмисника. Ним виявився знайомий
загиблого, який раніше притягувався
до кримінальної відповідальності за крадіжку. Підозрюваний зізнався, що 8 квітня
увечері вони були напідпитку і між ними
виник конфлікт, у ході якого він наніс кілька ударів в обличчя односельцю. Коли ж
той упав, молодик добив його металевим
совком. Аби приховати злочин, вкинув
тіло в річку, поблизу будинку. n

Т
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29 травня та 5, 12 червня

КАМІНЬ–КАШИРСЬКЕ
МІСЬКЕ СПОЖИВЧЕ
ТОВАРИСТВО
ЗДАЄ В ОРЕНДУ
МАГАЗИН № 6
за адресою: м. Камінь–Каширський,
вул. Ковельська, 136.

Тел. 097-03-90-775.
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.

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108
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СПОРТ

27 травня 2021 Четвер

n Перша ліга

www.volyn.com.ua

n Футбол

Як і 25 років тому, «Волинь»
«взула» «Верес» у Луцьку
Якби ж перед тим підопічні Сачка не подавилися в Києві «Оболонню»…

Україна заледве
не програла Бахрейну
Вболівальники неабияк хвилюються — Андрій
Шевченко залишається оптимістом
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

Фото із сайту champion.com.ua.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ
КИЙ

верть століття
оліття Луцьк
не приймав
мав «волинське
дербі»! Востаннє місцева
команда грала з «Вересом» на
«Авангарді» ще 4 серпня 1996
року. Господарі тоді святкували перемогу з рахунком 1:0, а
єдиний гол на свій
вій рахунок записав ще 17-річний
чний Анатолій
Тимощук.
Чемпіонат
України з футболу,
олу, Перша
ліга. 28-й тур.
ур. «Волинь»
(Луцьк) – «Верес»
рес» (Рівне) –
2:1 (1:0 – Сіаваш
ваш Хагназарі,
6 хв.; 1:1 – Сергій
Панасенко,
гій Панасенко
28 хв.; 2:1 – Владислав Приймак, 90+4 хв.)
25 травня 2021 року.
Луцьк. Стадіон «Авангард».
Головний суддя – Володимир
Новохатній (Київ).
До цього матчу лучани підійшли, на жаль, із практично
втраченими шансами зачепитися бодай за третє місце
і здобути путівку в УПЛ. Проте
зустріч мала для них величезне принципове значення. Зокрема, й з огляду на програний поєдинок першого кола у
Млинові з рахунком 0:2.
Натомість «Верес» у випадку перемоги у «волинському дербі» нарешті гарантував би собі підвищення у
класі (перед цим поєдинком
підопічні Юрія Вірта очевидно
забуксували, двічі втрачаючи
шанс достроково здобути заповітну путівку).
Уже в дебюті матчу «червоно-білих» вивів уперед Сіаваш
Хагназарі. Іранець вправно
«накрутив» на фланзі ексзахисника «Волині» Дмитра
Нємчанінова і красивим ударом лівою поклав м’яча під самісіньку штангу воріт ексголкіпера лучан Богдана Когута.
Ще в першому таймі «Вересу» вдалося зрівняти рахунок. Сергій Панасенко зважився на удар метрів із 25 – і
м’яч таки залетів у ворота Віталія Неділька!
До перерви на табло зберігалися нічийні одинички. Не
змінився рахунок і впродовж
45 хвилин другого тайму. А
вже у компенсований арбітром час, після паузи, яку суддя
дав на «розвіювання диму» від
фанатської піротехніки, «Волинь» таки вирвала перемогу!
Ексгравець «Вереса» Владислав Приймак переправив
м’яч головою у ворота своєї
колишньої команди, зірвав із
себе футболку (під якою, щоправда, виявилася ще одна)
й побіг святкувати до знавіснілого від футбольного щастя
фансектора «червоно-білих»!
Ефектна, проте, на жаль,
запізніла перемога «Волині».
Перша ліга. 27-й тур.
«Оболонь» (Київ) – «Волинь» (Луцьк) – 2:1 (0:1 –
Богдан Оринчак, 9 хв.; 1:1 –
Олександр Батальський, 47
хв.; 2:1 – Олександр Батальський, 88 хв.)

Ч

На луцькому «Авангарді» було ще гарячіше, аніж восени
на млинівському «Колосі».

21 травня 2021 року. Київ.
Стадіон «Оболонь-Арена».
725 глядачів. Головний суддя – Віталій Маляр (Хмельницький).
Хоч трохи реальні шанси
на підвищення у класі «Волинь» втратила у попередньому турі. На виїзний поєдинок зі
столичною «Оболонню» підопічні Василя Сачка вийшли у
вже легендарних чорних трусах, в яких до цього вдалося
здобути дві поспіль перемоги.
Елемент ігрової форми нетипового для «червоно-білих»
кольору наче почав працювати і цього разу. Уже на дев’ятій
хвилині зустрічі кращий бомбардир «Волині» Богдан Оринчак відкрив рахунок у зустрічі
(цей гол став для футболіста
десятим у нинішній першості).
Оптимістичний для волинян рахунок протримався
аж до перерви. А ось у другому таймі 34-річний «бровар» Олександр Батальський
відзначився дублем у ворота
гостей.
Бо «щасливі труси» – це,
звісно, прикольно. Проте
життя переконливо доводить:
покладатися лишень на щось
подібне не надто мудро…
30 травня «Волинь» на виїзді проведе відкладений свого часу поєдинок 4-го туру з
МФК «Миколаїв».

Перша ліга. 27-й
тур. «Верес» (Рівне) –
«Альянс» (Липова Долина) – 3:3 (0:1 – Руслан Пісний, 21 хв.; 0:2 – Костянтин
Ярошенко, 28 хв.; 1:2 – Геннадій Пасіч, 53 хв.; 2:2 – Михайло Шестаков, 55 хв.;
3:2 – Сергій Петько, 62 хв.;
3:3 – Костянтин Ярошенко,
88 хв.)
21 травня 2021 року. Млинів. Стадіон «Колос». 398 глядачів. Головний суддя – Денис
Шурман (Київщина).
«Верес» у Млинові «летів»
0:2 після першого тайму. Тричі
забив після перерви. Проте не
втримав перемогу на останніх
хвилинах зустрічі.
31 травня рівняни на виїзді
зіграють з «Оболонню» пропущений матч ще 1-го туру.
Це вже буде четверта спроба
«червоно-чорних» нарешті
офіційно оформити путівку в
УПЛ.
Результати 27-го туру:
«Прикарпаття» – «Металіст 1925» – 0:3; «Верес»
– «Альянс» – 3:3; «Кремінь» – «Агробізнес» – 0:1;
МФК «Миколаїв» – «ВПКАгро» – 1:0; «Гірник-Спорт»
– «Авангард» – 0:2; «Оболонь» – «Волинь» – 2:1;
«Нива» – «Полісся» – 2:0;
«Чорноморець» – «Кристал» – 4:0. n

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ (СТАНОМ НА РАНОК 26 КВІТНЯ):
М Команда
I В Н П М
О
1 «Верес» (Рівне)
27 18 5 4 47-19 59
2 «Чорноморець» (Одеса)
27 16 7 4 42-20 55
3 «Металіст 1925» (Харків)
27 15 8 4 31-19 53
4 «Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
27 15 6 6 44-23 51
5 МФК «Миколаїв» (Миколаїв)
26 13 7 6 42-20 46
6 «Волинь» (Луцьк)
27 13 7 7 37-22 46
7 «Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
27 12 8 7 39-29 44
8 «Оболонь» (Київ)
26 11 4 11 40-30 37
9 «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
27 10 5 12 39-40 35
10 «ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина) 27 9 4 14 25-44 31
11 «Полісся» (Житомир)
27 7 8 12 27-33 29
12 «Авангард» (Краматорськ, Донеччина)
26 8 5 13 26-40 29
13 «Нива» (Тернопіль)
27 7 6 14 28-45 27
14 «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
26 6 6 14 18-37 24
15 «Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
27 5 5 17 20-44 20
16 «Кристал» (Херсон)
27 2 3 22 17-57 9
У гонці бомбардирів лідирують Руслан Черненко
(«Агробізнес») — 14 голів (10 — з пенальті), Михайло
Шестаков («Верес») — 12 (2), Богдан Оринчак («Волинь») — 10 (3), Юрій Батюшин («Гірник-Спорт» / «Металіст 1925») — 10 (6).

Товариська зустріч.
Україна — Бахрейн —
1:1 (0:1 — Саєд Саїд, 75 хв.,
з пенальті; 1:1 — Віктор Циганков, 90+1 хв.)
23 травня 2021 року. Харків. Стадіон ОСК «Металіст».
Головний суддя — Павел
Орел (Чехія).
Збірна України розпочала
фінальний етап підготовки
до Євро-2020. У Харкові підопічні Андрія Шевченка приймали збірну Бахрейну.
Здавалося б, «тризубі»
мали б легко записувати собі
в актив упевнену перемогу.
Хоча б для покращення своєї футбольної статистики.
Де там! Наші мало не програли!
Без трьох нині ключових «іноземців» — «італійця»
Руслана Маліновського, «англійця» Олександра Зінченка
та «бельгійця» Романа Яремчука — наша збірна цілком
була рівнею команді, яка посідає дуже скромне 99-те місце
в рейтингу ФІФА.
Пропустивши з пенальті, відверто «привезеного»
на рівному місці Анатолієм
Трубіним, наші таки зуміли
відігратися у компенсований час зусиллями Артема
Довбика та Віктора Циганкова.
Цьогоріч учетверте поспіль збірна України грає внічию 1:1!

ЗА ВОРОТАМИ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної
України з футболу:
«Знову нічия.
Я вважаю, що
команда
створила
достатньо
моментів для
того, щоб ми
спокійно здобули перемогу.
Для нас цей матч був показовим, тому що хлопці грали
під великим навантаженням.
В реалізації не вистачало тієї
холоднокровності, яка повинна була бути сьогодні.
Але результат мене взагалі не цікавить.
Для мене важлива фізична форма футболістів.
Важлива структурна гра команди. Ми готуємо збірну
до тих зустрічей, які нас чекають на Чемпіонаті Європи.
Тому будуть експерименти,
будуть зміни позицій, будемо давати шанс грати всім».
3 червня у Дніпрі підопічні Андрія Шевченка мають
приймати Північну Ірландію — проте суперник досі
не підтвердив своє прибуття
на матч (схоже, вони просто
торгуються, сподіваючись
скосити з візиту до України
трохи грошви). А 7 червня —
знову в Харкові — наша збірна зустрінеться з Кіпром.
Далі — довгоочікуваний
Чемпіонат Європи з футболу! n

n У номер!
Фото з офіційного сайту ФК «Шахтар» (Донецьк).

Рінат Ахметов не пробачив португальцю Луїшу Каштру другого
місця в українській першості, тому Роберто Де Дзербі не має
права на невдачу.

Роберто Де Дзербі —
новий тренер «Шахтаря»
Італійський наставник підписав контракт на два
роки з донецьким клубом
Петро ПАС

-річний Де Дзербі зробив собі
ім’я в «Сассуоло», де працював з літа
2018 року. Скромна команда, демонструючи видовищний футбол, два останні сезони Серії A завершила
на 8-му місці.
В ході дводенного візиту Де Дзербі ознайо-

41

миться з інфраструктурою
в столиці України — тренувальним комплексом «гірників» у Святошині і НСК
«Олімпійський», де команда проводить свої домашні
матчі.
Італієць став 34-м головним тренером в історії «Шахтаря». Роберто
Де Дзербі замінив у команді португальця Луїша
Каштру. n

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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

l Продається автомобіль ЗАЗ «Таврія», 1995 р. в., бежевого кольору, на
ходу. Тел. 050 67 10 591.

l Куплю різні запчастини до картоплесортувалки КСП вітчизняного виробництва. Тел.: 068 56 40 474, 050
61 07 082.
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.
l Куплю двигун-барабан (можна 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.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам картоплезбиральні комбайни «AННА» (привезені з Польщі), гноєрозкидач, сівалку «Нодет»,
тюковку «Сіпма». Ціни договірні.
Тел.: 050 56 24 572, 095 44 35 663, 098
03 93 636.

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,

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається в центрі села будинок із господарськими спорудами
(30 км від Луцька). Поряд — автобусна зупинка, електричка. У селі
є магазини, школа, дитячий садок,
амбулаторія. Ціна договірна. Власник. Тел. 096 11 33 905.

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.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) для с/г
призначення (1 км від Луцька).
Можна під забудову. Ціна договірна. Власник. Тел. 096 11 33 905.

АВТОРИНОК

РІЗНЕ

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
НЕХАЙ ЙОМУ НА НЕБІ БУДЕ
СПОКІЙНО

1 червня минає рік від дня
смерті голови правління обласної
організації УТОС
Юрія Прокоповича
СИМОНЧУКА.
Усе своє свідоме життя він присвятив допомозі незрячим. Частково втративши зір
в 11 років, він на собі відчув, як ведеться людям
з інвалідністю, але не втратив бажання боротися за повноцінне життя. У його біографії спершу
був інтернат для сліпих у селі Софіївка на Рівненщині, де допомогли опанувати побутові премудрості, де незрячий учитель-фронтовик навчив
рубати дрова, чистити картоплю; згодом —
Львівський інтернат для сліпих дітей з чудовими
педагогами, відданими своїй справі. Певне, там
і зародилося бажання працювати із незрячими,
залучати їх до різного виду діяльності.
Відданість цій роботі Юрій Прокопович проніс до останніх днів свого життя. Навіть лежачи
на лікарняному ліжку, він намагався раціонально
розпорядитися монастирською продовольчою
підтримкою, щоб ніхто із незрячих не був обділений, просив своїх колег продовжити його роботу.
Він хотів добра всім. Нехай же пам’ять
про Юрія Прокоповича залишиться
в серцях тих, хто його знав, відчував підтримку. Помолімося за його душу, щоб
Господь залишив її в оселі праведних.
Дружина, діти, внуки та колеги.

чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097
34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова,
пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу
будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам 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 Дорого куплю корів, биків, коней, лошат (на м’ясо, молодняк на
відгодівлю). Тел.: 068 89 52 525,
098 45 81 533, 066 78 45 804.

l Куплю корів, биків, коней, лошат,
телят. Можливе перевезення. Тел. 068
91 57 460.

ПОСЛУГИ
l Потрібні люди на збір полуниці у
Володимир-Волинський (колишній Іваничівський) район. Можливе проживання, харчування. Тел.
068 77 14 646.

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.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублені диплом та додаток до
диплома, видані Східноєвропейським
національним університетом ім. Лесі
Українки на ім’я Кузьмін Дмитро Дмитрович, вважати недійсними.
l Загублений студентський квиток (серія BC № 13373749), виданий
Луцьким національним технічним університетом на ім’я Шинкар Анастасія
Юріївна, вважати недійсним.

28 травня минає 15 років, як відійшла у Вічність наша
дорога дружина, мама, бабуся
Марія Миколаївна
ХЛОПУСЬ.
Пройдуть роки, та ми не забудем
Материнської ласки і тепла,
І повік, мамо, в пам’яті буде
Те почуття, що ти нам дала.
Пішла з життя ти, мамо, рано
І біль в серцях лишила нам,
Не загоїться велика рана
Чоловікові, дочкам і онукам.
У скорботі тихій, у німім жалю
Ми не забуваєм матінку свою.
Ми низько голови схиляємо, ненько,
Перед тобою, наша рідненька,
Перед тобою, наша єдина,
Для нас найдорожча ти в світі людина.
Мила, добра, ніжна мамо,
Кращий порадник і вірний друг,
Без тебе пусто і гірко стало навкруг.
У той день, коли весна буяла,
А серце так хотіло жить,
Тебе, матусю, в нас не стало,
І ми не в силах щось зробить.
Вічна пам’ять, дорога матусю.
Завжди в скорботі твої рідні.

Колектив ДУ «Волинський обласний лабораторний
центр МОЗ України» висловлює щире співчуття
завідувачу Володимир-Волинським міськрайонним відділом Валерію Миколайовичу Онищуку
з приводу тяжкої втрати — смерті матері
Любові Микитівни
ОНИЩУК.

27 травня 2021 Четвер
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Що віщують зорі
Гороскоп на 31 травня — 6 червня
ОВЕН. Вашим девізом може стати
«міра в усьому». Однак коли все правильно
та розмірено, може стати й нудно. Беріть
активну участь у вирішенні питань на роботі
та вдома. Постарайтеся зберігати емоційну рівновагу. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
ТЕЛЕЦЬ. Ви будете здатні блискавично вирішити більшість своїх проблем. Необхідно слухати свій внутрішній голос: зараз
він допоможе інтуїтивно обрати правильне
рішення. Важливо за будь-яку ціну уникати конфліктів з партнером. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий — четвер.
БЛИЗНЮКИ. Вам варто проявити терпіння, не квапити подій, і все складеться для
вас найкращим чином. На вас чекає удача
в справах. Проблеми, які турбували, зникнуть самі собою. Ви будете відчувати любов
і радість. Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РАК. Не варто хапатися відразу за все,
набагато краще буде володіти ситуацією,
залишаючись у тіні. Можливо, настав час
звільнити місце для нового у своєму житті.
Не затягуйте з вирішенням своїх проблем.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
ЛЕВ. Незважаючи на вашу активність
і працездатність, до вас може підкрастися
нудьга. Постарайтеся знизити обсяг роботи, вона нікуди від вас не подінеться. У вихідні зробіть собі щось приємне, що підніме
ваш настрій. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — середа.
ДІВА. Успішно пройдуть зустрічі й ділові переговори. Вам необхідно розібратися у своєму емоційному стані й навчитися
контролювати свої почуття. Краще докласти
зусиль, ніж просто плисти за течією. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — четвер.
ТЕРЕЗИ. Ви знову, схоже, здивуєте
своє оточення, постарайтеся тільки, щоб
подив його проявлявся захопленням, а не
обуренням. У вас з’явиться шанс підвищити
свій авторитет і знайти спільну мову з усіма.
Сприятливий день — четвер, несприятливий — середа.
СКОРПІОН. У вас з’явиться можливість проявити свої найкращі якості.
На роботі все складається просто відмінно,
чекайте прибутку і вигідних контрактів. Постарайтеся швидше завершити всі справи
та приділити більше часу особистому життю. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Вас охопить непереборне
бажання проникнути в суть речей. Ви багато
чого побачите з нової точки зору, але не захоплюйтеся аналізом. Важливо не спізнюватися, вас будуть оцінювати за пунктуальністю та відповідальністю. Сприятливий
день — середа, несприятливий — понеділок.
КОЗЕРІГ. Період може виявитися активним і плідним за умови, що ви проявите терпіння та дипломатичність. Вам просто необхідно вловити загальний настрій
на роботі, це розширить ваші можливості.
Гарний час для кар’єрного росту. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий —
середа.
ВОДОЛІЙ. Важливо почувати себе
впевнено. Будьте активніші, не настільки
важливим виявиться результат, як саме
ваша рішучість. Постарайтеся не сперечатися з начальством, це може призвести
до серйозного конфлікту. Сприятливий
день — четвер, несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ситуація на роботі досить складна, тому доведеться докласти чимало зусиль,
щоб виконати поставлені завдання. Нові приємні обставини посприяють вашому оптимістичному настрою. Багато справ вирішаться
без особливих зусиль. У вихідні емоції будуть
вирувати. Сприятливий день — середа, несприятливий — п’ятниця.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 20 ТРАВНЯ
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По горизонталі: 1. Перспектива. 6. Вісла. 7. Юнона. 13. Юрист.
14. Тюнер. 15. Авізо. 16. Епілог. 18. Росток. 20. Відеокамера. 23. Солома. 24. Ігумен. 27. Ванна. 29. Крига. 30. Гуслі. 31. Рілля. 32. Генрі. 33.
Лінгвістика.
По вертикалі: 2. Еліот. 3. Сальто. 4. Тундра. 5. Ванга. 8. Лютеранство. 9. Пирій. 10. Многокутник. 11. Сіетл. 12. Конкуренція. 17. Опіум.
19. Округ. 21. Бланк. 22. Зміст. 25. Еколог. 26. Патент. 28. Алібі. 30. Горик.

31

30

По горизонталі: 5. Те саме, що й знімок екрана. 7. Місто на Полтавщині. 8. Число з одиницею і 15 нулями. 10. Римська богиня, дружина Юпітера. 11. Математичний
двочлен. 12. Штат у США. 15. Другий за площею материк у світі. 17. Оззі … - відомий англійський рок-співак і музикант. 18. Тварина – володар 2021 року за східним
календарем. 19. Металева застібка, що виконує роль прикраси. 20. Найяскравіша
зірка нічного неба. 24. Державна скарбниця. 25. Знаряддя, за допомогою якого по
воді переміщають човен. 26. Невеликий виступ на кінці дула вогнепальної зброї для
прицілювання. 29. Настільна боротьба однією рукою, рукоборство. 30. Традиція, яку
переймають від старшого покоління або попередників. 31. Знак у вигляді коми.
По вертикалі: 1. Українська письменниця, авторка драматичної поеми «Кассандра». 2. У акадській міфології – богиня родючості та кохання, війни та розбрату.
3. Пасивний рух плаваючого тіла під діянням течії, вітру, хвиль. 4. Заглиблення для
фундаменту. 6. Гімнастичний снаряд; перекладина. 7. Рибка, що недавно вийшла з
ікри. 8. Незаконне перевезення чи перенесення через державний кордон товарів,
коштовностей. 9. Спеціальність лікаря з лікування хвороб нервової системи. 13. Велика морська риба. 14. Хімічний елемент – дуже твердий метал синюватого кольору.
16. Роман Г. Тютюнника. 19. Папа Римський. 21. Духовий музичний інструмент. 22.
Велика природна порожнина в землі. 23. Те саме, що й присяга. 27. Одиниця сили
струму. 28. Велика неотруйна змія.
Склав Микола ДЕНИСЮК.

Програма телепередач на 31 травня – 6 червня
ПОНЕДІЛОК, 31 ТРАВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Д/ц «Світ дикої природи» 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00, 09:00,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 00:00,
05:10 Новини 07:05, 09:35
Т/с «Гордість» 08:05 Невідомі
Карпати 08:30 Геолокація:
Волинь 09:05 Телепродаж
11:30, 17:20 Роздивись 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:45, 00:40, 05:45
Спорт 15:20, 02:15 UA:Фольк.
Спогади 16:35 Концерт. Наталія
Валевська 17:30 Д/ц «Дикі
тварини» 18:50 Чемпіонат
Європи- 2021 з футболу серед
молоді U21. 1/4 фіналу. Іспанія
- Хорватія 21:55 Чемпіонат
Європи- 2021 з футболу
серед молоді U21. 1/4 фіналу.
Португалія - Італія 00:50 Перша
шпальта 01:20 Д/ф «Хто створив
Змієві Вали?» 03:10 Концерт.
Сергій Асафатов 03:45 Д/с
«Неймовірні винаходи» 04:10
Д/ф «Заміновані вірністю»

05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.50 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Детектор брехні» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

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»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Байки Мітяя»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
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»
10:05, 18:00, 19:00, 04:00 Токшоу «Стосується кожного»
12:25 Х/ф «ЯГУАР»
14:30 Х/ф «ІБІЦА»
16:05 «Жди меня. Україна»
20:00, 03:15 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая
время»
23:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01:50 Х/ф «РОЗМАХ КРИЛ»

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
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)

ICTV
05.00, 11.05 Громадянська
оборона
06.40 Факти тижня
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні
новини
10.10 Антизомбі
12.00 Секретний фронт
12.45, 15.45 Факти. День
13.15 Х/ф «ПЕТЛЯ ЧАСУ» (16+)
15.35, 16.15 Х/ф «ВІЙНА ЗА
ПЛАНЕТУ МАВП»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
20.10, 21.20 Х/ф
«ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
22.45 Свобода слова

ВІВТОРОК, 1 ЧЕРВНЯ

Навколосвітня подорож»
13.25 М/ф «Втеча з планети
Земля»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
20.30 «Орел і Решка. Морський
сезон»

2+2
06.00 Т/с «Опер за викликом-5»
(16+)
09.50 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ
БОРНА»
12.05 Х/ф «ПЕРЕВАГА БОРНА»
(16+)
14.10 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 «Гроші 2020»
20.25 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10,
23.40 Італія - Сан-Марино.
Контрольна гра 08.10 Селтік Барселона. 1/8 фіналу (2007/08).
Ліга Чемпіонів УЄФА 10.00,
22.20 Yellow 10.10 Швейцарія
НОВИЙ КАНАЛ - США. Контрольна гра 12.00
Зоря - МЮ (2016/17). Ліга
06.00, 07.30 «Kids time»
Європи УЄФА 13.50 Швеція
06.05 «Мультфільми»
- Фінляндія. Контрольна гра
06.50 М/с «Том і Джеррі - Шоу» 15.40, 22.30 Футбол NEWS
07.35 «Орел і решка»
16.00 Журнал Ліги Європи.
09.50 Х/ф «ПЕРШИЙ
Прем’єра 16.55 Реал - Наполі.
МЕСНИК: ДРУГА
1/8 фіналу (2016/17). Ліга
Чемпіонів УЄФА 18.45 Огляд
ВІЙНА» (16+)
12.25 Х/ф «ПЕРШИЙ МЕСНИК: сезону. Чемпіонат Італії.
Прем’єра 19.40 Фінали Ліги
ПРОТИСТОЯННЯ»
Чемпіонів (2007_ 2012) 20.10
(12+)
15.15 Т/с «Надприродне» (16+) Ман Сіті - Челсі. Фінал. Ліга
Чемпіонів УЄФА 22.50 Журнал
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+) Ліги Європи
21.00 Х/ф «ВОВКИ» (16+)
ТЕТ
22.40 Х/ф «ПОЇЗДОЧКА 2:
СМЕРТЬ ПОПЕРЕДУ» 06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
Х/ф «ПРИНЦ-ВЕДМІДЬ»
(18+)
10.15, 13.15, 18.15 Панянкаселянка 11.15, 16.15 4 весілля
МЕГА
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
06:00 Бандитська Одеса 08:45 19.15, 20.15, 21.45 Одного
Правда життя 10:25, 01:25
разу під Полтавою 19.45, 21.15
Речовий доказ 11:35 Гордість
Танька і Володька 22.15 Серіал
України 12:30 Скарб.UA 13:25, «Кухня» 23.15 Серіал «Королі
18:55 Боротьба за виживання
палат» 00.15, 00.45 Країна
14:55 Повітряні воїни 15:15,
У 01.15 Ігри Приколів 02.15
19:55 Битва цивілізацій 16:10,
Рятівники 03.15 Щоденники
20:50 Крізь простір і час з
Темного (16+) 04.00 Віталька
05.50 Корисні підказки
Мораном Фріменом 17:00,
21:45 Друге життя звичайних
НТН
речей 17:55 Дива природи
22:40 Магiя океанiв 23:35
05.00 «Top Shop» 05.15 Х/ф
Вирішальні битви II світової
«ТРЕСТ, ЯКИЙ ЛОПНУВ» 09.15
00:35 Бойовий відлік 02:30
Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ ВІД
ПОГОНІ» 10.45 Т/с «Коломбо»
Страх у твоєму домі 03:15
(16+) 12.30, 16.30, 19.00, 02.20
1377 спалених заживо 04:00
Аджимушкай. Підземелля смерті «Свідок» 13.00 Х/ф «ПРЯМИЙ
КОНТАКТ» (16+) 14.45
04:50 Дикі тварини
«Легенди карного розшуку»
17.00, 03.00 «Випадковий
К-1
свідок» 17.50 «Таємниці світу»
06.30 «TOP SHOP»
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
08.00 М/с «Юху та його друзі»
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 21.15
08.35 «Ух ти show»
Т/с «Той, що читає думки» (16+)
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
23.00 Х/ф «ПРОПОВІДНИК
09.50 «Орел і Решка. Навколо
З КУЛЕМЕТОМ» (16+) 01.20
світу»
«Легенди бандитської Одеси»
03.20 «Речовий доказ»
11.30 «Орел і Решка.

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:40,
02:15, 05:10 Новини 07:05
Т/с «Гордість» 08:05 Невідомі
Карпати 08:30 Геолокація:
Волинь 09:05 Телепродаж
09:35 Чемпіонат Європи- 2021 г.
з футболу серед молоді U21. 1/4
фіналу. Нідерланди - Франція
11:25 Роздивись 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:45, 00:15, 02:50, 05:45 Спорт
15:30 Чемпіонат Європи- 2021
з футболу серед молоді U21.
1/4 фіналу. Данія - Німеччина
17:20 Схеми. Корупція в
деталях 18:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:30 Д/ц «Дикі
тварини» 19:55, 00:30 Д/ц
«Світ дикої природи» 22:00 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
23:05 #ВУКРАЇНІ 01:30, 03:10
Суспільна студія. Головне 04:10
Д/ф «Перехрестя Балу»

20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)

СТБ
05.20 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.05 Т/с «Комісар Рекс»
10.45 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Таємниці ДНК» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

ICTV
06.30 Ранок у великому місті
08.45 Факти. Ранок
09.10, 19.25 Надзвичайні
новини
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
(16+)
11.45, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
13.20, 16.15 Т/с «Таємні двері»
(16+)
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+)
18.45, 21.05 Факти. Вечір
20.20 Громадянська оборона
22.40 Т/с «Менталіст» (16+)

Перезавантаження»
13.10, 20.35 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

2+2
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08.20 Х/ф «ЯМАКАСІ» (16+)
10.10 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ» (16+)
12.05 «Загублений світ»
18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 21.50 Топ-матч
06.10 Швейцарія - США.
Контрольна гра 08.10
Вердер - Інтер (2008/09). Ліга
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
1+1
22.30 Футбол NEWS 10.20,
05.35 «Життя відомих людей»
20.55 Журнал Ліги Європи
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
11.15 Мальта - Півн. Ірландія.
«Сніданок з 1+1»
Контрольна гра 13.00 Фінали
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
Ліги Чемпіонів (2011_ 2004)
14.00, 16.45, 19.30 ТСН:
13.30 Ман Сіті - Челсі. Фінал.
«Телевізійна служба
Ліга Чемпіонів УЄФА 16.00
новин»
НОВИЙ КАНАЛ «AUTO ГОЛ!» 16.30 МЮ 09.25, 10.20 «Життя відомих
Севілья. 1/8 фіналу (2017/18).
06.00, 07.30 «Kids time»
людей 2021»
Ліга Чемпіонів УЄФА 18.20
06.05
М/с
«Том
і
Джеррі
Шоу»
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день»
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020
07.35
«Орел
і
решка»
17.10 Т/с «Величне століття.
18.50 LIVE. Хорватія - Вірменія.
09.30, 15.15 Т/с «Надприродне» Контрольна гра 19.45 Yellow
Роксолана»
(16+)
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
22.00 Журнал Ліги Чемпіонів.
11.15 Х/ф «ВІЙНА БОГІВ»
20.43 «Проспорт»
Прем’єра 22.50 Огляд
(16+)
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
сезону. Чемпіонат Італії 23.40
13.20
«У
кого
більше?»
(12+)
22.50 Т/с «Байки Мітяя»
Півн. Македонія - Словенія.
17.00 «Хто зверху?» (12+)
Контрольна гра
19.00 «Де логіка?» (12+)
ІНТЕР
20.00 «Improv Live Show» (12+)
ТЕТ
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з 21.00 Х/ф «CУТІНКИ» (16+)
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
23.30 Х/ф «АКАДЕМІЯ
Леонідом Каневським»
Х/ф «ТРИ ПЕРА» 10.15, 23.15
ВАМПІРІВ» (16+)
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Серіал «Королі палат» 11.15,
Новини
16.15 4 весілля 13.15, 18.15
МЕГА
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Панянка-селянка 15.15 Зірки,
Інтером»
06:00 Містична Україна 07:00 чутки та галлівуд 19.15, 20.15,
10:00 «Корисна програма»
Бандитський Київ 08:55 Правда 21.45 Одного разу під Полтавою
19.45, 21.15 Танька і Володька
12:25 Х/ф «КОХАННЯ З
життя 10:05, 01:25 Речовий
22.15 Серіал «Кухня» 00.15,
ПЕРЕШКОДАМИ»
доказ 11:15 Мерилін Монро
00.45 Країна У 01.15 Ігри
14:35 «Вещдок»
12:10 Скарб.UA 13:05, 18:55
Приколів 02.15 Рятівники 03.15
16:25 «Вещдок. Особливий
Боротьба за виживання 14:05
Щоденники Темного (16+)
випадок»
Повітряні воїни 15:05, 19:55
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу
Битва цивілізацій 16:05, 20:50 04.00 Віталька 05.50 Корисні
підказки
«Стосується кожного»
Крізь простір і час з Мораном
20:00, 03:10 «Подробиці»
Фріменом 16:55, 04:55 Дикі
НТН
21:00 «Вещдок. Опережая
тварини 17:55 Дива природи
05.00 «Top Shop» 06.20
время»
21:45 Друге життя звичайних
«Таємниці світу» 06.55 «Свідок.
23:50 Т/с «Що робить твоя
речей 22:35 Магiя океанiв
Агенти» 07.50, 17.00, 02.30
дружина?»
23:30 Вирішальні битви II
«Випадковий свідок» 08.30,
01:50 Х/ф «СТРАХ ВИСОТИ»
світової 00:30 Бойовий відлік
12.30, 16.30, 19.00, 02.00
02:30 Страх у твоєму домі
«Свідок» 09.00 Х/ф «ЙШОВ
УКРАЇНА
03:15 Чорна піхота 04:10
ЧЕТВЕРТИЙ РІК ВІЙНИ...»
Місто, яке зрадили
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.45, 19.30 Т/с «CSI: Маямі»
Україною
(16+) 13.00, 21.15 Т/с «Той,
К-1
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
що читає думки» (16+) 14.50
06.30 «TOP SHOP»
Сьогодні
«Легенди карного розшуку»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
09.00 Зірковий шлях
17.50 «Будьте здоровi»
08.35 «Ух ти show»
10.10 Місія: краса
23.00 «Акцент» 23.30 Х/ф
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
11.15 Всюди люди
«НЕПІДДАТЛИВІ» 01.00
09.40
«Орел
і
Решка.
Навколо
12.20 Реальна містика
«Легенди бандитської Одеси»
світу»
14.25, 15.30 Історія одного
03.10 «Речовий доказ» 04.00
11.30, 18.40 «Орел і Решка.
злочину (16+)
«Правда життя»

СЕРЕДА, 2 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40, 02:15, 05:10 Новини
07:05, 09:35 Т/с «Гордість»
08:05 Невідомі Карпати 08:30
Геолокація: Волинь 09:05
Телепродаж 11:30 Роздивись
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45, 00:15, 05:45
Спорт 15:20 UA:Фольк. Спогади
16:25, 22:00 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:55 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 19:55, 00:30
Д/ц «Світ дикої природи»
23:05 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 01:30
Суспільна студія. Головне 02:50
Д/ц «Тваринна зброя» 03:45 Д/с
«Неймовірні винаходи» 04:10
Д/ф «Висота 307.5»

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»
20.43 «Проспорт»
20.45, 21.45 Т/с «Свати»
22.50 Т/с «Байки Мітяя»

ІНТЕР

(16+)
11.50 Х/ф «ВОВКИ» (16+)
13.30 «У кого більше?» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.05 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТІЛ» (16+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитська Одеса 09:00 Правда
життя 10:40, 01:35 Речовий
доказ 11:50 Україна: забута
історія 12:40 Скарб.UA 13:30,
18:55 Боротьба за виживання
14:30 Повітряні воїни 15:20,
19:55 Битва цивілізацій 16:15,
20:50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом 17:00 Друге
життя звичайних речей 17:55
Дива природи 21:45 Велика
одіссея людства 22:45 Магiя
океанiв 23:40 Вирішальні битви
II світової 00:40 Бойовий відлік
02:40 Страх у твоєму домі 03:25
Люди Перемоги 05:05 Дикі
тварини

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.35 «Ух ти show»
08.50 «Орел і Решка. Шопінг»
09.40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
11.30, 18.40 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
13.10, 20.35 «Орел і Решка.
Морський сезон»
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
23.25 Т/с «Грань» (16+)

05:00 «Телемагазин»
2+2
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
06.00 «Джедаі 2019»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 06.25 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
Новини
08.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
(16+)
Інтером»
10.05 Х/ф «ВЕЛИКА СТІНА»
10:00 «Корисна програма»
12.00 «Загублений світ»
12:25 Х/ф «ЛЮБОВ
18.00 «Секретні матеріали»
ТРАПЛЯЄТЬСЯ»
18.15 «Спецкор»
14:35 «Вещдок»
18.50 «Джедаі»
16:25 «Вещдок. Особливий
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
випадок»
(16+)
18:00, 19:00, 03:50 Ток-шоу
20.20 Т/с «Брати по крові» (16+)
«Стосується кожного»
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
20:00, 03:05 «Подробиці»
(16+)
21:00 «Вещдок. Опережая
время»
ФУТБОЛ-1
23:50 Т/с «Що робить твоя
06.00 Швеція - Фінляндія.
дружина?»
01:50 Х/ф «ГОСПОДАР ТАЙГИ» Контрольна гра 07.45 Журнал
Ліги Чемпіонів 08.15 ПСЖ 04:35 «Мультфільм»
Баєр. 1/8 фіналу (2013/14). Ліга
УКРАЇНА
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
22.30 Футбол NEWS 10.20 Півн.
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Македонія - Словенія. Контрольна
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00 гра 12.05 Ворскла - Стандарт
(2011/12). Ліга Європи УЄФА
Сьогодні
13.55 Швейцарія - США.
09.00 Зірковий шлях
Контрольна гра 16.00 Огляд
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
ігрового дня. Контрольна гра
12.20 Реальна містика
17.00 Хорватія - Вірменія.
14.25, 15.30 Історія одного
Контрольна гра 18.50 LIVE.
злочину (16+)
Боснія і Герцеговина - Чорногорія.
20.10 Ток-шоу «Говорить
Контрольна гра 19.45, 21.25
Україна»
Yellow 20.55 «AUTO ГОЛ!» 21.35
21.00, 23.10 Т/с «Обман» (12+)
LIVE. Нідерланди - Шотландія.
Контрольна гра 23.40 Німеччина
СТБ
- Данія. Контрольна гра. Прем’єра
05.25 Т/с «Коли ми вдома. Нова
ТЕТ
історія»
07.10 Т/с «Комісар Рекс»
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
10.40 «Слідство ведуть
Х/ф «СОЛЯНА ПРИНЦЕСА»
екстрасенси» (16+)
10.15, 23.15 Серіал «Королі
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
палат» 11.15, 16.15 4 весілля
14.30, 17.30, 22.00 «Вiкна13.15, 18.15 Панянка-селянка
Новини»
15.15 Зірки, чутки та галлівуд
15.50, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.15, 20.15, 21.45 Одного
19.05 «Один за всіх» (16+)
разу під Полтавою 19.45, 21.15
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+) Танька і Володька 22.15 Серіал
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)
«Кухня» 00.15, 00.45 Країна
У 01.15 Ігри Приколів 02.15
ICTV
Рятівники 03.15 Щоденники
06.30 Ранок у великому місті
Темного (16+) 04.00 Віталька
08.45 Факти. Ранок
05.50 Корисні підказки
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
НТН
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
(16+)
05.00 «Top Shop» 06.15
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
«Будьте здоровi» 07.50,
(16+)
17.00, 03.00 «Випадковий
12.45, 15.45 Факти. День
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
13.25, 16.15 Т/с «Таємні двері»
19.00, 02.30 «Свідок» 09.00
(16+)
Х/ф «ВИШИВАЛЬНИЦЯ В
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+) СУТІНКАХ» 10.50, 19.30 Т/с
18.45, 21.00 Факти. Вечір
«CSI: Маямі» (16+) 13.00, 21.15
20.20 Секретний фронт
Т/с «Той, що читає думки»
22.40 Т/с «Менталіст» (16+)
(16+) 14.50 «Легенди карного
розшуку» 17.50 «Вартість життя»
НОВИЙ КАНАЛ 23.00 «Акцент» 23.30 Х/ф
«РОБИ - РАЗ!» (16+) 01.05
06.00, 07.30 «Kids time»
«Легенди бандитської Одеси»
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
02.05, 03.30 «Речовий доказ»
07.35 «Орел і решка»
10.05, 15.15 Т/с «Надприродне» 04.00 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 3 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:00, 02:15, 05:10 Новини
07:05, 09:35 Т/с «Гордість»
08:05, 01:15 Земля, наближена
до неба 08:30 Геолокація:
Волинь 09:05 Телепродаж 11:30
Роздивись 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45,
00:35, 02:50, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:25 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:50,
21:55 Чемпіонат Європи- 2021 з
футболу серед молоді U21. 1/2
фіналу 00:45 Д/ц «Світ дикої
природи» 01:30, 03:05 Суспільна
студія. Головне 04:10 Д/ф
«Одесити на Донбасі»

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»
20.33 «Проспорт»
20.35 «Чистоnews 2021»
20.40 Т/с «Свати»
21.45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05:00 «Телемагазин»
05:30, 22:05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40
Новини
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
Інтером»
10:00 «Корисна програма»
12:25 Х/ф «МІЙ ПЕС ІДІОТ»
14:35 «Вещдок»
16:25 «Вещдок. Особливий
випадок»
18:00, 19:00, 03:55 Ток-шоу
«Стосується кожного»
20:00, 03:10 «Подробиці»
21:00 «Вещдок. Опережая

время»
23:50 Т/с «Що робить твоя
дружина?»
01:50 Х/ф «П’ЯТЬ ХВИЛИН
СТРАХУ»
04:40 «Мультфільм»

УКРАЇНА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
Україною
07.00, 08.00, 15.00, 19.00, 23.00
Сьогодні
09.00 Зірковий шлях
10.10 Місія: краса
11.15 Всюди люди
12.20 Реальна містика
14.25, 15.30 Історія одного
злочину (16+)
20.10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
20.50 Футбол. Контрольна
гра Україна - Північна
Ірландія
23.10 Слідами
23.50 Т/с «Опікун» (12+)

СТБ
05.15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
07.00 Т/с «Комісар Рекс»
10.30 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
13.25, 14.50 Т/с «Сліпа» (12+)
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаНовини»
15.45, 18.05 Т/с «Слід» (16+)
19.05 «Один за всіх» (16+)
20.15, 22.45 Т/с «Невірна» (12+)
23.00 Т/с «Лінія світла» (16+)

П’ЯТНИЦЯ, 4 ЧЕРВНЯ
НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.30 «Kids time»
06.05 «Мультфільм»
06.25 М/с «Том і Джеррі - Шоу»
07.35 «Орел і решка»
09.50, 15.15 Т/с «Надприродне»
(16+)
11.40 Х/ф «АКАДЕМІЯ
ВАМПІРІВ» (16+)
13.30 «У кого більше?» (12+)
17.00 «Хто зверху?» (12+)
19.00 «Аферисти в сітях» (16+)
21.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
23.30 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ
ВІДТІНКІВ СІРОГО»
(18+)

МЕГА
06:00 Містична Україна 07:00
Бандитський Київ 09:05 Правда
життя 10:15, 01:40 Речовий
доказ 11:25 Україна: забута
історія 12:20 Теорія Змови
13:15, 18:55 Боротьба за
виживання 14:15 Повітряні
воїни 15:10, 19:55 Гучна справа
16:05, 20:50 Крізь простір і час
з Мораном Фріменом 16:55,
05:10 Дикі тварини 17:55 Дива
природи 21:45 Велика одіссея
людства 22:45 Магiя океанiв
23:40 Вирішальні битви II
світової 00:40 Бойовий відлік
02:45 Страх у твоєму домі 03:30
Код доступу

К-1

06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Юху та його друзі»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
ICTV
09.30 «Орел і Решка. Навколо
06.30 Ранок у великому місті
світу»
08.45 Факти. Ранок
11.15, 18.40 «Орел і Решка.
09.10, 19.25 Надзвичайні новини
Перезавантаження»
10.05 Т/с «Смертельна зброя»
13.10, 20.35 «Орел і Решка.
Морський сезон»
(16+)
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
11.50, 13.15, 21.25 Т/с «Пес»
23.25 Т/с «Грань» (16+)
(16+)
12.45, 15.45 Факти. День
2+2
13.25, 16.15 Т/с «Таємні двері»
(16+)
06.00 «Джедаі 2019»
06.30 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
17.00 Х/ф «СНАЙПЕР-4:
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» 08.20 Х/ф «ЕКСТРЕМАЛИ»
(16+)
(16+)
10.10 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦІЯ»
18.45, 21.00 Факти. Вечір
(16+)
20.20 Антизомбі
12.05 «Загублений світ»
22.45 Т/с «Менталіст» (16+)

18.00 «Секретні матеріали»
18.15 «Спецкор»
18.50 «Джедаі»
19.25 Т/с «Опер за викликом-2»
(16+)
20.25 Т/с «Брати по крові» (16+)
22.30 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Ман Сіті - Челсі. Фінал.
Ліга Чемпіонів УЄФА 08.10
Рома - Баварія (2010 /11). Ліга
Чемпіонів УЄФА 10.00, 15.40,
21.45 Футбол NEWS 10.20
Англія - Австрія. Контрольна гра
12.05 Металіст - Ньюкасл. 1/16
фіналу (2012/13). Ліга Європи
УЄФА 13.55 Боснія і Герцеговина
- Чорногорія. Контрольна гра
16.00 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра 17.25 Німеччина
- Данія. Контрольна гра 19.15
Журнал. УЄФА ЄВРО 2020 19.45
Топ-матч 20.00, 22.55 «Головна
команда» 20.50 LIVE. Україна Півн. Ірландія. Контрольна гра
23.55 Нідерланди - Шотландія.
Контрольна гра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА» 10.15,
23.15 Серіал «Королі палат»
11.15, 16.15 4 весілля 13.15,
18.15 Панянка-селянка 15.15
Зірки, чутки та галлівуд 19.15,
20.15, 21.45 Одного разу під
Полтавою 19.45, 21.15 Танька і
Володька 22.15 Серіал «Кухня»
00.15, 00.45 Країна У 01.15 Ігри
Приколів 02.15 Рятівники 03.15
Щоденники Темного (16+) 04.00
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Вартість життя» 07.50, 17.00,
03.10 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 02.40
«Свідок» 09.00 Х/ф «РОБИ
- РАЗ!» (16+) 10.40, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 13.00,
21.15 Т/с «Той, що читає думки»
(16+) 14.45 «Легенди карного
розшуку» 17.50, 04.00 «Правда
життя» 23.00 «Акцент» 23.30
Х/ф «ПОСТРІЛ У СПИНУ» 01.15
«Легенди бандитської Одеси»
02.15, 03.30 «Речовий доказ»

14:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
04:00 Енеїда 07:00, 08:00, 09:00, 16:00 Т/с «Не жіноча робота»
21:00, 00:45, 03:35, 05:35 Новини 20:00, 02:15 «Подробиці»
20:30 «Місце зустрічі»
07:10 Мультфільм 08:05 Д/ц
«Дикуни. Дикі забави в зоопарку 22:10 Т/с «Не було б щастя»
02:45 Х/ф «ПРИГОДИ
Сан-Дієго» 08:30, 14:30, 20:20
ЕЛЕКТРОНІКА»
Д/ц «Боротьба за виживання»
09:05 Телепродаж 09:35
УКРАЇНА
Візуальний код 10:10 #ВУКРАЇНІ
07.00, 15.00, 19.00 Сьогодні
10:40 Х/ф «СВЯТА СІМ’Я»
15:00 UA:Фольк. Спогади 16:05 07.25 Реальна містика
08.30, 15.20, 21.00 Т/с «Жіночі
Концерт. Ніна Матвієнко та та
секрети» (16+)
Дмитро Андрієць 17:05 Міста
20.00 Головна тема
та містечка 17:20, 19:55, 05:05
Д/ц «Дикі тварини» 18:00 Х/ф
23.45 Т/с «Виноград» (12+)
«ВАВИЛОН ХХ» 21:25 Пишемо
СТБ
історію. Літо-осінь 1939 г. 21:50
Пишемо історію. Правда та міфи 05.25, 10.50 Т/с «Невірна» (12+)
про ІІ Світову 22:05 Пишемо
07.55 «Неймовірна правда про
історію. Операція Вісла 22:20
зірки»
Пишемо історію. Україна під
17.00 «Хата на тата» (12+)
час ІІ Світової війни 22:30 Д/с
19.00 «МастерШеф
«Секрети історії. Портрети»
Професіонали» (12+)
01:10 Х/ф «ЯРОСЛАВ
22.35 «СуперМама» (12+)
МУДРИЙ» 04:55 Невідомі
Карпати
ICTV

1+1
05.25, 19.30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
06.05, 07.00 «Життя відомих
людей»
08.00 «Сніданок. Вихідний»
10.00, 18.30 «Світ навиворіт»
13.55, 15.00, 16.05, 17.10 Т/с
«Свати»
20.10 «Чистоnews 2021»
20.15 «Вечірній квартал»
22.15 «Жіночий квартал»
23.20 «Світське життя. 2021»

ІНТЕР
05:15 «Телемагазин»
05:45 «Мультфільм»
06:45 «Слово Предстоятеля»
06:50 Х/ф «ЯК ПРОГУЛЯТИ
ШКОЛУ З КОРИСТЮ»
09:00 «Готуємо разом. Домашня
кухня»
10:00 «Корисна програма»
11:00 «Позаочі»
12:00 Х/ф «ГУСАРСЬКА
БАЛАДА»

кожного»
20:00 «Подробиці»
21:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ»
02:30 «Жди меня. Україна»
03:35 «Орел і Решка. Дива
світу»

13.00 «Аферисти в сітях» (16+)
16.00 «Де логіка?» (12+)
17.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)
19.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
1» (16+)
21.00 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
2» (16+)
23.00 Х/ф «П’ЯТДЕСЯТ
ВІДТІНКІВ ТЕМРЯВИ»
(18+)

21.45 Х/ф «СПАДОК БОРНА»
(16+)

НОВИЙ КАНАЛ

21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН»
(16+)
23.15 Х/ф «СЛІДОПИТ» (16+)

ФУТБОЛ-1

06.00, 08.00, 20.10 Топ-матч
06.10 Боснія і Герцеговина
- Чорногорія. Контрольна
гра 08.10 Ман Сіті - Реал
УКРАЇНА
(2012/13). Ліга Чемпіонів УЄФА
06.30, 07.10, 08.15 Ранок з
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
Україною
NEWS 10.20 Бельгія - Греція.
07.00, 08.00, 15.00, 19.00
Контрольна гра 12.05 Динамо
Сьогодні
(К) - Рапід (2013/14). Ліга
09.00 Зірковий шлях
Європи УЄФА 13.55 Німеччина
10.50 Т/с «Виноград» (12+)
- Данія. Контрольна гра 16.00,
МЕГА
14.40, 15.30 Т/с «Хіба можна
18.40 «Головна команда»
мріяти про більше» (12+) 06:00 Містична Україна 07:00 16.50 Україна - Півн. Ірландія.
20.10 Ток-шоу «Говорить
Бандитська Одеса 09:20,
Контрольна гра 19.40 Журнал
Україна»
03:30 Правда життя 10:30,
Ліги Чемпіонів 20.20 LIVE.
21.00 Свобода слова Савіка
01:40 Речовий доказ 11:40
Іспанія - Португалія. Контрольна
Шустера
Україна: забута історія 12:35
гра 21.15 Yellow 22.50 Огляд
Теорія Змови 13:30 Боротьба
ігрового дня. Контрольна
СТБ
за виживання 14:30 Повітряні
гра 23.40 Англія - Австрія.
1+1
воїни 15:20, 19:55 Гучна справа Контрольна гра
05.20 Т/с «Тінь кохання» (12+)
05.30 «Світське життя. 2021»
16:15, 20:50 Крізь простір і час
09.00 «Холостяк» (12+)
06.20 «Життя відомих людей»
ТЕТ
13.00, 14.50, 18.05 Т/с «Сліпа» з Мораном Фріменом 17:00,
06.30, 07.10, 08.10, 09.10
05:15 Дикі тварини 18:00 Дива 06.00 ТЕТ Мультиранок 09.15
(12+)
«Сніданок з 1+1»
природи 19:00, 22:45 Магiя
14.30, 17.30, 22.00 «ВiкнаХ/ф «РАПУНЦЕЛЬ» 10.15,
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
океанiв 21:40 Велика одіссея
Новини»
23.15 Серіал «Королі палат»
14.00, 16.45, 19.30 ТСН: 20.15, 22.45 Т/с «Продається
людства 23:40 Вирішальні
11.15, 16.15 4 весілля 13.15,
битви II світової 00:40 Бойовий
«Телевізійна служба
будинок із собакою»
18.15 Панянка-селянка 15.15
відлік 02:45 Страх у твоєму домі
новин»
Зірки, чутки та галлівуд 19.15,
09.25, 10.20 «Життя відомих
ICTV
20.15, 21.45 Одного разу під
К-1
людей 2021»
06.30 Ранок у великому місті
Полтавою 19.45, 21.15 Танька і
11.15, 12.20, 14.15 «Твій день» 08.45 Факти. Ранок
06.30 «TOP SHOP»
Володька 22.15 Серіал «Кухня»
17.10 Т/с «Величне століття.
08.00 М/с «Юху та його друзі»
09.15, 19.25 Надзвичайні
00.15, 00.45 Країна У 01.15
Роксолана»
08.30 «Орел і Решка. Шопінг»
новини
Ігри Приколів 02.15 Рятівники
18.30 «Вражаючі історії ТСН»
10.10 Т/с «Смертельна зброя» 09.30, 12.10 «Орел і Решка.
03.15 Щоденники Темного
20.13 «Проспорт»
(16+)
Навколо світу»
(16+) 04.00 Віталька 05.50
20.15 «Чистоnews 2021»
11.55, 13.15 Т/с «Пес» (16+)
11.10 «Орел і Решка.
Корисні підказки
20.20 «Одруження наосліп 7»
12.45, 15.45 Факти. День
Перезавантаження»
22.25 «#Гуднайтклаб 2021»
13.35 Т/с «Таємні двері» (16+)
13.10, 21.00 «Орел і Решка.
НТН
15.35, 16.15 Секретний фронт
23.05 Х/ф «ХАЛК» (16+)
Морський сезон»
05.00,
04.45
«Top Shop» 06.20,
16.55 Х/ф «СНАЙПЕР-7:
15.00 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210» 03.45 «Правда життя» 07.50,
ІНТЕР
ІДЕАЛЬНЕ
18.40 Х/ф «БАНДИТИ»
03.10 «Випадковий свідок»
ВБИВСТВО» (16+)
05:00 «Телемагазин»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00,
18.45
Факти.
Вечір
05:30, 23:00 «Слідство вели... з
2+2
02.40 «Свідок» 09.00 Х/ф
20.10
Дизель-шоу
(12+)
Леонідом Каневським»
06.00 «Джедаі 2019»
«ПОСТРІЛ У СПИНУ» 10.50,
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 17:40 22.50 Скетч-шоу «На трьох-10» 06.10 Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
(16+)
Новини
МАЙА»
13.00 Т/с «Той, що читає думки»
23.55 Скетч-шоу «На трьох»
07:10, 08:10, 09:20 «Ранок з
08.05 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
(16+) 14.45 Х/ф «КОРПУС
(16+)
Інтером»
10.25 Х/ф «БАНДИТКИ»
ГЕНЕРАЛА ШУБНІКОВА»
10:00 «Корисна програма»
НОВИЙ КАНАЛ 12.15 «Загублений світ»
17.00 Х/ф «ЗАСТАВА В
12:25 Х/ф «ПРОБАЧ, ХОЧУ З
18.00 «Секретні матеріали»
ГОРАХ» 21.30 «Мир чи
06.00, 07.30 «Kids time»
ТОБОЮ ОДРУЖИТИСЯ»
війна» 23.30 Х/ф «ЧОРТОВА
06.05 М/с «Том і Джеррі - Шоу» 18.15 «Спецкор»
14:35, 00:45 «Вещдок»
18.50 «Джедаі»
ДЮЖИНА» 01.05 «Легенди
07.35 «Орел і решка»
16:30 «Вещдок. Особливий
бандитської Одеси» 02.10,
09.30 «Хто проти блондинок?» 19.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
випадок»
03.15 «Речовий доказ»
БОРНА» (16+)
18:00 Ток-шоу «Стосується
(12+)

НЕДІЛЯ, 6 ЧЕРВНЯ

СУБОТА, 5 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:40, 02:15,
05:10 Новини 07:05, 09:35
Т/с «Гордість» 08:05 Земля,
наближена до неба 08:30
Геолокація: Волинь 09:05
Телепродаж 11:30 Роздивись
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45, 00:15,
02:50, 05:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:25,
22:00 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк» 17:30, 00:35 Перша
шпальта 18:55 Д/ц «Суперчуття.
Особливий загін» 19:55 Д/ц
«Світ дикої природи» 23:05,
04:40 Схеми. Корупція в деталях
01:00, 04:10 #ВУКРАЇНІ 01:30,
03:10 Суспільна студія. Головне

11.00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12.00 «Орел і решка»
14.00 Х/ф «CУТІНКИ» (16+)
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.15 Х/ф «ПЕРШОМУ
ГРАВЦЮ
ПРИГОТУВАТИСЯ»
(12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК»
23.35 Х/ф «АРАХНОФОБІЯ»
(16+)

МЕГА

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06.00, 08.00 Топ-матч 06.10
Бельгія - Греція. Контрольна гра
08.10 Мілан - МЮ. 1/8 фіналу
(2009 /10). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол
NEWS 10.20 «AUTO ГОЛ!».
Прем’єра 10.50 Італія - Чехія.
Контрольна гра 12.40 Шахтар
- Гент (2016 /17). Ліга Європи
УЄФА 14.30 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра 16.00 Огляд
сезону. Чемпіонат Італії 16.55
Іспанія - Португалія. Контрольна
гра 18.45 Журнал Ліги Європи
19.40 Україна - Півн. Ірландія.
Контрольна гра 21.35 LIVE.
Швеція - Вірменія. Контрольна
гра 23.40 Огляд ігрового дня.
Контрольна гра. Прем’єра

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05, 04:00
Енеїда 07:00, 08:00, 08:55, 21:00,
00:30, 03:35, 05:35 Новини 07:15
Мультфільм 08:20 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 Незвідана
Україна 14:35 Телепродаж 15:05
Країна пісень 16:10 Концерт.
Анатолій Гнатюк 17:00 Х/ф «МІЙ
НАЙКРАЩИЙ РОМАН» 18:50 Д/ц
«Хижаки підводного світу» 19:50
Пишемо історію. Літо-осінь 1939 г.
20:05 Пишемо історію. Правда та
міфи про ІІ Світову 20:20 Пишемо
історію. Операція Вісла 20:45
Пишемо історію. Україна під час
ІІ Світової війни 21:30 Дорога до
Токіо 21:50 Чемпіонат Європи2021з футболу серед молоді
U21. Фінал 00:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
00:55 Х/ф «ВАВ
ИЛОН ХХ» 02:30 Д/ф «Клітка для
двох» 04:55 Невідомі Карпати

06:00, 08:15, 01:45 Містична
Україна 07:00 Випадковий
свідок 09:05, 02:35 Правда
життя 10:15 Речовий доказ
11:25 Битва цивілізацій 12:20
У пошуках істини 14:15 Бойові
кораблі 15:10, 21:00 Таємниці
Тихоокеанського Півдня 18:10
ТЕТ
Дикі тварини 19:10 Магiя океанiв
23:50 Гучна справа 00:45
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.50
Боротьба за виживання
М/ф «Лісова братія» 11.20 М/ф
«Ранго» 13.20 Х/ф «СНІГОВА
К-1
КОРОЛЕВА» 15.10 Х/ф
06.30 «TOP SHOP»
«МОНТЕ КАРЛО» 17.15 Х/ф
05.10 Не дай себе обдурити
08.00 М/с «Кротик і Панда»
«ЗАЧАРОВАНА ЕЛЛА» 19.00,
05.55 Громадянська оборона
08.45 «Орел і Решка. Шопінг»
20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
06.50 Антизомбі
під Полтавою 19.30, 20.30,
07.45 Х/ф «СНАЙПЕР-2» (16+) 10.35 Х/ф «ВЕСІЛЬНА
ВЕЧІРКА»
21.30 Танька і Володька 23.00
09.30 Х/ф «СНАЙПЕР-3» (16+)
Х/ф «ВІД СІМ’Ї НЕ ВТЕЧЕШ»
11.05, 13.00 Х/ф «СНАЙПЕР-4: 12.20 Х/ф «БАНДИТИ»
01.00 Панянка-селянка 02.40
ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» 14.40 «Орел і Решка. Навколо
світу»
Віталька 05.50 Корисні підказки
(16+)
12.45 Факти. День
2+2
НТН
13.10 Т/с «Пес» (16+)
06.00 «Шалені перегони 2018»
16.30 Х/ф «ПРОФЕСІОНАЛ»
05.15 Х/ф «СВІДОЦТВО
07.00 «Джедаі 2019»
(16+)
ПРО БІДНІСТЬ» 06.30 Х/ф
08.00 «Джедаі 2020»
«ТЕГЕРАН-43» 09.20 Х/ф
18.45 Факти. Вечір
09.25 «Загублений світ»
«ЧЕРЕЗ ГОБІ ТА ХІНГАН»
19.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
13.25 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 12.30 «Випадковий свідок.
ПЕРЕГОНИ» (12+)
НАЙКРАЩИХ-1» (16+) Навколо світу» 13.40 Т/с
21.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
15.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД «Смерть у раю» (16+) 18.05
ПЕРЕГОНИ-3» (12+)
НАЙКРАЩИХ-2» (16+) «Переломні 80-ті» 19.00,
23.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
17.20 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 02.10 «Свідок» 19.30 Х/ф
ПЕРЕГОНИ-2» (12+)
НАЙКРАЩИХ-3» (16+) «ЗА СІРНИКАМИ» 21.30 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ 19.10 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД «ЧОРНИЙ ОРЕЛ» (16+) 23.15
НАЙКРАЩИХ-4» (16+) Х/ф «РЕЙД» (18+) 01.05
06.00 «Вар’яти» (12+)
21.00 Х/ф «П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ» «Таємниці кримінального світу»
08.20, 10.00 «Kids time»
(16+)
02.40 «Випадковий свідок»
08.25 М/ф «Лови хвилю 2:
23.20 Х/ф «ГРІМ У ТРОПІКАХ» 03.25 «Речовий доказ» 04.45
Хвилеманія»
(16+)
«Top Shop»
10.05 «Орел і решка. Земляни»

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
Дмитром Комаровим»
12.05 «Світ навиворіт»
18.15 «Українські сенсації 2021»
19.30 «ТСН-Тиждень»
21.00 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
23.20 Х/ф «ПОМІНЯТИСЯ
МІСЦЯМИ»

ІНТЕР
06:05 Х/ф «БЕЛЛЬ І
СЕБАСТЬЯН»
08:00 «уДачний проект»
09:00 «Готуємо разом»
10:00, 11:00, 12:00, 12:45 «Інше
життя»
13:30 «Вещдок. Опережая время»
18:00 Х/ф «007: КВАНТ
МИЛОСЕРДЯ»

20:00 «Подробиці тижня»
22:00 Х/ф «ВЕСІЛЛЯ В
МАЛИНІВЦІ»
23:55 Х/ф «ГУСАРСЬКА
БАЛАДА»
01:50 «Вещдок»

УКРАЇНА
05.50 Сьогодні
06.50 Реальна містика
09.20 Т/с «Повернення» (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Сукня з
маргариток» (16+)
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00 Т/с «Жінки у коханні» (12+)

СТБ
05.20 «Невідома версія. Вірні
друзі» (12+)
05.50 «Невідома версія. За двома
зайцями» (12+)
06.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
08.15 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.00 «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
05.15 Скарб нації
05.25 Еврика!
05.30 Факти
05.55 Не дай себе обдурити
07.45 Більше ніж правда
08.35, 11.20 Громадянська
оборона
09.30 Антизомбі
10.25 Секретний фронт
12.10, 13.00 Х/ф
«ПРОФЕСІОНАЛ» (16+)
12.45 Факти. День
14.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНІ
ПЕРЕГОНИ» (12+)
16.40 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
18.45 Факти тижня
20.35 Х/ф «РОМАН З
КАМЕНЕМ» (16+)
22.45 Х/ф «БОГЕМНА
РАПСОДІЯ» (16+)

06.00 «Вар’яти» (12+)
06.25 «Таємний агент»
07.40, 09.20 «Kids time»
07.45 М/ф «Том і Джеррі»
09.25 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
НОВИЙ МІСЯЦЬ» (16+)
11.50 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
ЗАТЕМНЕННЯ» (16+)
14.10 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
1» (16+)
16.20 Х/ф «СУТІНКИ. САГА.
СВІТАНОК: ЧАСТИНА
2» (16+)
18.20 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 2»
21.00 Х/ф «ЛЮДИНА ПАВУК 3:
ВОРОГ У ВІДБИТТІ»
23.50 «Improv Live Show» (12+)

МЕГА
06:00 Випадковий свідок 08:50,
01:45, 05:20 Містична Україна
09:40, 12:45 У пошуках істини
10:40 Речовий доказ 11:50,
23:50 Гучна справа 13:40 Брама
часу 14:25 Бойові кораблі 15:20,
21:00 Таємниці Тихоокеанського
Півдня 18:10 Дикі тварини 19:10
Магiя океанiв 00:45 Боротьба
за виживання 02:30 Бандитська
Одеса

К-1
06.30 «TOP SHOP»
08.00 М/с «Кротик і Панда»
08.35 «Орел і Решка. Шопінг»
10.30 Х/ф «ДЖУНГЛІ
КЛИЧУТЬ! В ПОШУКАХ
МАРСУПІЛАМІ»
12.20 Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
14.00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06.00 «Шалені перегони 2018»
07.00 «Джедаі 2019»
09.00 «Джедаі 2020»
10.20 «Загублений світ»
13.20 Т/с «Бібліотекарі-2» (16+)
16.55 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3»
(16+)
19.00 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ
МАРШАЛ» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 15.35 Топ-матч 06.10
Ізраїль - Чорногорія. Контрольна
гра 08.10 Челсі - ПСЖ. 1/8 фіналу
(2015/16). Ліга Чемпіонів УЄФА
10.00, 15.40, 22.30 Футбол NEWS
10.20 Журнал Ліги Чемпіонів.
Прем’єра 11.15 Україна - Півн.
Ірландія. Контрольна гра 13.05
Огляд ігрового дня. Контрольна
гра 13.45 Іспанія - Португалія.
Контрольна гра 16.00 «AUTO
ГОЛ!» 16.30 Швеція - Вірменія.
Контрольна гра 18.20 LIVE. Австрія
- Словаччина. Контрольна гра
19.15, 21.20 Yellow 20.25 Журнал
Ліги Чемпіонів 21.35 LIVE. Бельгія
- Хорватія. Контрольна гра 23.40
Огляд ігрового дня. Контрольна
гра. Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.45
М/ф «Король Сафарі» 12.15
Х/ф «ПРО РИБАЛКУ ТА
ЙОГО ДРУЖИНУ» 13.30 Х/ф
«ЗАЧАРОВАНА ЕЛЛА» 15.15 Х/ф
«ВІД СІМ’Ї НЕ ВТЕЧЕШ» 17.15
М/ф «У пошуках Немо» 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Одного разу
під Полтавою 19.30, 20.30, 21.30
Танька і Володька 23.00 Х/ф
«ТРІШКИ ВАГІТНА» (16+) 01.20
Панянка-селянка 03.15 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.45 Х/ф «Жіночі радощі
та печалі» 07.35 «Слово
Предстоятеля» 07.40
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 09.30 Т/с «Смерть у раю»
(16+) 13.50 Х/ф «ЧОРНИЙ
ОРЕЛ» (16+) 15.40 Х/ф «ЗА
СІРНИКАМИ» 17.30 Х/ф
«НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН»
19.00 Х/ф «МІЦНИЙ ГОРІШОК»
20.30 Х/ф «ОЧІКУВАННЯ
ПОЛКОВНИКА ШАЛИГІНА»
22.10 Х/ф «ЗВОРОТИЙ БІК
МІСТА» (16+) 00.00 Х/ф «РЕЙД»
(18+) 02.00 «Речовий доказ»

n Домашня ферма

Підпиляйте
корові роги
Вкоротити їх
можна не
ільше
більше
іж на
ніж
5 см

n Справа для душі

П

ісля вигону на пашу
арини часто б’ютьтварини
ся,, поки не встановлять
рархію в череді. Відтак
ієрархію
апляються травми. Їх можтрапляються
на уникнути. Тож якщо ваша
рова норовлива, а до того ж
корова
ає ще й великі роги, то їх варто
має
дпиляти.
підпиляти.
Для цього використайте пилку
із невеликими зубцями. Підійде ножівка по металу. Відрізати можна не
більше 5 см від кінця рога. Після обрізання зашліфуйте його напилком.
Під час операції може піти кров,
це не страшно. Промийте ріг водою
з марганцівкою, змастіть йодом і засипте порошком стрептоциду. Тоді
забинтуйте. Через п’ять днів пов’язку
можна зняти, якщо до того часу тварина сама не скине її. n

Локачинські сировари пропонують
французький шевр
Катерина та Валерій Макаруки вже кілька років вироблять продукцію
з козиного та коров’ячого молока
Фото з архіву родини МАКАРУКІВ.

Сергій НАУМУК

арити сири вони почали майже не випадково: вперше Валерій
зробив смаколики самостійно, аби потішити дружину. Наступними дегустаторами стали друзі та знайомі, а далі пішло-поїхало.
Відтак виготовлення
сирів стало для молодого
подружжя основною справою. Їхні сулугуні, моцарелу, адигейський, бринзу
та халумі знають і в Луцьку,
і навіть у Маріуполі. Макаруки проживають у Лока-

В

локачинські
« Нині
сировари активно
пропонують
халумі — сир,
який можна
смажити і на грилі,
і на звичайній
сковорідці.

Найчастіше варить сири саме Валерій. Продукцію подружжя
Макаруків знають далеко за межами Локачів.

»

чах, тож в обласному центрі
продукцію розвозили за індивідуальними замовленнями. Ця схема стала дуже
придатною торік під час
запровадження карантину.
Та й нині Валерія можна помітити на вулицях Луцька:
велосипедом він поспішає
до клієнтів. Варить сири також він, а Катерина бавить
сина Ярика.

— Ми вважаємо, що
найкращі — це молоді
сири. От на них і зупинилися, — розповідає Валерій
Макарук про творчі пошуки. — Минулого року пробували робити з козиного
молока сири по 1–2 місяці
витримки. Але діло не пішло. Для цього потрібна
спеціальна камера, де є
відповідна температура

та вологість. Ми ж задіяли
звичайний холодильник,
у якому 4–6 градусів, а потрібно до 10. Та й вологість
не та — продукт зсихається
і втрачає смак і масу. Тому
відійшли від витриманих
сирів і вирішили виготовляти те, що у нас виходить
найкраще. Зробили акцент
на молодих, на яких уже набили руку.

Фото із сайту agroday.com.ua.

n

Треба знати

ЯК ЗАКЛАДАТИ НОВИЙ САДОК НА МІСЦІ СТАРОГО
Пеньки можна знищити селітрою
Загалом фахівці не радять знов садити дерева на тій самій ділянці.
— Але якщо вже доводиться робити саме так, то врахуйте певні нюанси, — ділиться
секретами садівник Микола Дейнека із села Якушів, що на Ратнівщині. — На місці кісточкових (вишні, сливи, абрикоса) посадіть яблуню чи грушу. І навпаки, там, де росла
яблуня чи груша, садіть вишні, сливи або інші кісточкові.
Важливо, щоб пеньків від старого дерева вже не було. Якщо ж іще не викорчували,
то позбутися їх можна простим способом. Дрилем чи бензопилою зробіть дірки і насипте
Кісточкові садіть на місці яблунь туди селітри. Через два роки, а то й раніше, пеньки струхлявіють. n
чи груш.
Р

Е

К

Л

А

М

n Цікава арифметика
Фото із сайту uhbdp.org.

Макаруки готують сири
з коров’ячого та козиного
молока. Окрім уже згаданих сортів, тепер у їхньому асортименті є козиний шевр. З французької
це слова перекладається
як «коза». Він кисломолочний на смак, а за структурою нагадує фету.
Нині локачинські сировари активно пропонують
халумі — сир, який можна
смажити і на грилі, і на звичайній сковорідці. Адже
наближається час пікніків
і така продукція стає затребуваною.
— Відкрили для себе
фермерський ярмарок
на вулиці Глушець у Луцьку,
який працює щочетверга
та щосуботи. Восени спробували там торгувати, і нам
сподобалося. Краще продаються сири з коров’ячого молока, — розповідає
про смаки споживачів Валерій. — Є невелике коло
поціновувачів продукції
з козиного молока. Та заважає стереотип, що в козиних сирах є сторонній
запах. Хоча мені вони, навпаки, більше подобаються, бо мають вираженіший
і розкритіший смак, цікавіший.
Господарі самі полюбляють молоді сири. Вважають, що це їжа на щодень.
Роблять їх з душею, тому й
виходить смачно. n

Можна підрахувати, скільки виростили
бульби.

Як визначити
урожайність
картоплі
Аби дізнатися про кількість
вирощеної бараболі, можна
скористатися таким простим
способом
собливо це актуально для тих
ділянок, де картоплю викопали
ще молодою.
Отож викопайте бульбу з одного
типового куща, тобто не з найбільшого
і не з найменшого. Зважте її і помножте кількість грамів на 550.
Наприклад, з куща ви накопали 800 г. Значить, множимо
800 на 550 і отримуємо 440 000. Отже,
з однієї сотки ви зберете 440 кг. n

О

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

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua

n Нехай смакує!

27 травня 2021 Четвер

n Біда
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Фото із сайту «Четверта влада».

Молода капусточка
так і проситься в салат!
Звісно, ця пані в
незліченних хусточках
згодиться і на шніцелі,
й на конвертики з
листкового тіста в
якості начинки, й на
оладки та пиріжки…
Та все ж чи не
найпопулярнішими
наїдками з молодої
капусти таки
залишаються свіжі
вітамінні салати,
різноманіття яких
просто дивує.
Пропонуємо і вам
рецепти, що виручать
у будь–якій ситуації:
на обід або вечерю,
для рідних чи гостей,
у будень і на свято
можна приготувати
прості, але апетитні
закуски

За життя породіллі боролися всі медики нічної зміни.

Один випадок на мільйон:
померла молода мама
трьох доньок
Чоловік і батьки жінки у її смерті
звинувачують лікарів, які не поспішали
робити кесарів розтин
Ірина ПАСІЧНИК

27
Фото із сайту shefkuhar.com.ua.

«ХРУМКИЙ»

Інгредієнти: невелика
головка молодої капусти, 1
болгарський перець, 200 г
помідорів чері, 50 г кедрових (або інших) горішків, пів
лимона, 1 ч. ложка гірчиці, 2
ст. ложки оливкової олії, сіль
та чорний мелений перець за
смаком, 1 ст. ложка води.
Приготування. У міру
гостренька закуска із незвичайним поєднанням смаків молодих овочів і кедрових горішків смакуватиме із
будь–якими м’ясними стравами та гарнірами. Капусту
нашаткувати. Болгарський
перець очистити від насіння і
покраяти тонкими півкільцями. Помідори порозрізати на
половинки. Для заправки змішати оливкову олію, гірчицю,
сіль, перець, лимонний сік,
воду і ретельно перемішати.
Зсипати у салатницю всі інгредієнти, заправити салат,
перемішати і притрусити кедровими горішками.
«СВІЖІСТЬ»

Інгредієнти: 1/2 середньої капустини, 1 огірок, 200 г
консервованої кукурудзи, пучок кропу, 1,5 ст. л. оцту, 3 ст.
л. оливкової олії, зелена цибуля, сіль та перець до смаку.
Приготування. Цей салат має фантастичний смак
завдяки поєднанню соковитої капусти, хрустких огірків і
солодкої кукурудзи. Він дуже
простий у приготуванні, аро-

матний і багатий вітамінами.
Капусту нашаткуйте дуже
тонко, зсипте в миску, додайте сіль та перець і перемніть
руками. Огірок покрайте півскибочками, кріп та цибулю
дрібно посічіть. Додайте всі
інгредієнти до капусти, влийте оцет, посмачіть олією і добре перемішайте.
«ЛАДА»

Інгредієнти: 1 невелика
капустина, 3 гілочки селери,
2 кисло–солодкі яблука, пів
лимона, пучок кропу, 2 ст. л.
олії, 0,5 ч. л. цукру, сіль за
смаком, насіння кунжуту за
бажанням.
Приготування. Капусту
тонко нашаткувати. Селеру
дрібно нарізати. Посікти кріп.
Яблука очисти від шкірки й
насіння, нарізати соломкою
і зразу ж полити лимонним
соком, щоб не потемніли.
Капусту викласти в салатник,
посолити, додати цукор, перемішати, трохи прим’яти
руками, сік злити. Додати
до капусти селеру, яблука та
кріп, заправити олією і перемішати.
«СИТНИЙ»

Інгредієнти: пів головки
молодої капусти, 1 куряче
філе, 120 г сиру чечель, 2 ст.
л. оливкової олії, 1 ст. л. лимонного соку.
Приготування. Капусту
дрібно нашаткувати, трошки
присолити і прим’яти. М’ясо
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зварити (присоливши і додавши улюблених приправ),
охолодити, покраяти кубиками. Сир–косичку розібрати
на волокна й порізати соломкою. Змішати інгредієнти,
заправити салат оливковою
олією та соком лимона. Досолювати не потрібно, адже
сир доволі солоний.
«ЗЕЛЕНИЙ»

Інгредієнти: 150 г капусти, 50 г молодого шпинату, 1 огірок, 100 мл грецького
йогурту, сіль за смаком.
Приготування. Молоду
капусту нашаткувати, посолити і розім’яти руками. Додати дрібно нарізаний шпинат, покраяний соломкою огірок і заправити йогуртом. До
цього салату досить запекти
індичку або курочку — і смачний обід готовий!
З АНАНАСОМ

Інгредієнти: 400 г капусти, 1 перець чилі, 300 г
консервованих ананасів, 1
лайм, 1 червона цибулина,
петрушка, сіль до смаку, 200
мл густого грецького йогурту.
Приготування. Капусту
дрібно нашаткувати, петрушку посікти, цибулю і перець
нарізати маленькими шматочками, ананаси покраяти
кубиками. З лайма зняти цедру (додати в салат), витиснути сік, змішати його із сіллю та йогуртом і заправити
салат. n

-річна Катерина
із Рокитнівщини
обох своїх перших дітей народила шляхом кесаревого розтину.
На 36-му тижні третьої вагітності УЗД показало, що
дитина розвинена і вже
важить 4 кілограми, тож
майбутню маму з районної лікарні скерували до
Рівненського пологового
будинку.
Мама Каті Ніна Кириловець розповіла журналістам, що медики чекали
21 травня – початку 38-го
тижня вагітності (саме
тоді дитина вважається

виявилося, тріснув рубець від колишньої
« Якоперації,
після якої ще не минуло

Уліцький Василь Михайлович

72-38-94

Борох Сергій Іванович

770770

Cвітліковська Галина Йосипівна

722007

Римар Микола Анатолійович

72-38-94

Наумук Сергій Васильович

72-38-94

Відповідальний секретар
Трофимчук Тамара Сергіївна

725102

доношеною), щоб провести кесарів розтин. 16-го
донька повідомила мамі,
що лікарі кажуть, ніби тонус матки підвищений
– тобто дитина готова
з’явитися на світ, а вночі
на 19-те жінка народила
немовля і померла. Як виявилося, тріснув рубець
від операції, після якої ще
не минуло і двох років. За
попереднім висновком
патологоанатома, смерть
настала через розрив
матки, внутрішньочеревну кровотечу та емболію
навколоплідними водами,
які потрапили в легені.
Головна лікарка пологового Світлана Муравська переконує: за життя
Катерини боровся весь
колектив, який був тієї ночі
на зміні, однак, незважаючи на докладені зусил-

72-38-94

Місюк Олена Миколаївна

72-38-94

якщо раніше, то був ризик, що дитина не зможе
дихати самостійно.
– Кровопостачання
матки – десь літр-півтора
за хвилину. Розривається матка, і судини стають
відкриті. Жінка втрачає за
хвилину-дві півтора-два
літри крові. Тиск судин
зменшується – і води з
матки потрапляють по
градієнту в русло крові
й далі в легені. І відбувається емболія, – пояснює
експерт.
Третю дівчинку Каті
врятували. Вона вже дихає самостійно, тож її
відключили від штучної
вентиляції легень. Родичі
породіллі вважають, що
медики були недбалими
і звертатимуться до суду.
У лікарні триває службове
розслідування. n
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n Герої нашого часу

Фото з фейсбук-сторінки Сергія ВАЩУКА.

www.volyn.com.ua

n Що віщує небесна канцелярія?

На Світязь цього
року краще їхати
в серпні
Фото із сайту i.mycdn.me.

«Перемоги та можливість представляти своє місто, країну на міжнародній арені – для нас головне», –
каже боєць.

Лицар із Луцька взяв
у руки автомат і кулемет
Сергій Ващук — активний
майданівець, під час Революції
гідності очолював об’єднання
«Чорний блок», активісти якого
сповідували цінності націоналізму.
А потім ті ж хлопці і дівчата поїхали
на Донбас захищати Україну
у полку «Азов». Тоді Сергієві
було 23. Зараз він очолює клуб
«Айна Бера. Луцьк» і Федерацію
середньовічного бою Волині. Цей
вид спорту допоміг йому знайти
свій шлях після повернення з війни

Як співається у пісні, у природи немає поганої погоди...

Принаймні на це натякає прогноз народного
синоптика із Каменя-Каширського
Володимира Деркача (на фото)
Леонід ОЛІЙНИК

аш земляк, спираючись на свої зимові спостереження за природою (у період
з 25 грудня до 7 січня), передбачив, що перші два мі-

Н

Людмила ВЛАСЮК

а вулиці весняна злива: ллє, немов
з відра. Я стою десь посередині
вулиці Драгоманова. Через густий
дощ у чоловічій постаті впізнаю бороданя
Сергія: ми йдемо до майбутнього спортивного клубу. Він орендує це приміщення, ще триває ремонт, але вже відчувається атмосфера середньовічності. Учасники
«Айна Бера» — чемпіони світу, і завдяки їхньому осередку в Луцьку тут відбуваються
турніри. Чоловік говорить про лицарські
бої та лінію фронту.

дощі
« Червневі
перекочують

Н

«НА ВІЙНІ ПРОСТІШЕ. ТАМ Є
ПОБРАТИМИ, А Є ВОРОГИ»

— І ти чітко це знаєш. А у цивільному
житті усе набагато складніше: є підводні
течії, недомовки, лицемірство. І це один
із факторів, коли «паяє» хлопців, які приходять звідти, і чого багато хто їде назад на фронт. У мирне життя тяжкувато
вертатися, але якщо є до кого і для чого,

був в останньому
« Ядобровольчому
підрозділі, який
вийшов з Іловайського кільця.
Як уже потім дізнались —
по мінному полю.

»

то це не проблема, — каже Сергій, гостинно
частуючи кавою. Потім продовжує: — Моя
мама — вчителька початкових класів, тато
працював на різних державних службах,
дід — фізик. Я теж учився на фізика, але
мене, як будь-якого хлопчика, цікавила минувшина, яскраві періоди в історії України,
звитяжні часи Київської Русі. Мої товариші
займалися у лицарському клубі, і я ще з одним другом заінтересувався теж. Одного
разу ми посперечались, хто кого краще натренує за місяць. Тоді я поїхав на перший
свій турнір, відгріб там «люлей» і зрозумів, що треба удосконалюватись. Скільки

у наступний місяць,
на початку якого
буде мало погожих
днів.

»

Сергій воював у добровольчому батальйоні
«Азов».

пам’ятаю, позиціонував себе як патріот,
націоналіст, тож пройти осторонь Майдану
просто не міг. Так само, як і військових дій.
З травня 2014-го року Сергій разом
із побратимами воював у батальйоні «Азов»
на Сході. Вони пройшли найгарячіші точки
Донбасу: Маріуполь, Мар’їнку, Широкине,
Іловайськ, Водяне, Новоазовськ.
«НА МОЇХ ОЧАХ 18–РІЧНИЙ ХЛОПЕЦЬ
З МАНЕВИЧЧИНИ СОБОЮ НАКРИВ
ГРАНАТУ…»

— Як і більшість наших хлопців, ми пішли добровольцями на фронт, — розповідає лучанин. — Взагалі я не люблю пафосні всілякі штуки, героїзації, ми зробили
те, що було в наших силах. Батьки завжди
підтримували мене, за що їм велике спасибі. На Донбасі відвоював півтора року.
Ми — останній добровольчий підрозділ,
який вийшов з Іловайського кільця. Як
уже потім дізнались — по мінному полю.
На війні страшно всім, але коли від твоїх
дій залежить не тільки твоє життя, а й життя побратимів, переключаєшся. Ти на сто
відсотків не знаєш, як поводитимеш себе
на полі бою до свого першого військового
досвіду. Бувають дуже жорсткі хлопці, які
у мирному житті готові «двіжувати» один
проти трьох на вулиці, а на фронті їх переклинює, вони ховаються.
Закінчення на с. 12

сяці літа будуть доволі прохолодними, втім, серпень
врятує сезон відпочинку.
ЧЕРВЕНЬ

Початок літа буде помірно теплим із невеликими
опадами. Лише із середини
першої декади варто очікувати по-справжньому погожих днів. Друга десятиденка
прийде з похолоданням (нічне зниження температури),
а далі знову суттєво потепліє. Наприкінці цього відріз-

ка можливі дощі. Третя декада також не буде спекотною,
випадатимуть опади.
ЛИПЕНЬ

Червневі дощі перекочують у наступний місяць,
на початку якого буде мало
погожих днів. Друга десятиденка видасться теплішою,
але помірно. Опади, якщо й
будуть, то невеликі. У третій декаді не варто чекати
справжньої спеки, хоча літнє тепло прийде на кілька
днів, але не затримається.
СЕРПЕНЬ

У першій декаді слід очікувати теплих і погожих днів.
Інколи можливі короткочасні опади, які не зіпсують загальної картини.
Наступний відрізок місяця також буде теплим. У деякі дні температура знижуватиметься, але не суттєво.
Наприкінці серпня очікуємо помірне тепло. Вночі
вже можна буде відчути перші подихи осені, можливі невеликі дощі.

АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ВАРІАНТ

Відомий народний синоптик з Луганська,
який нині живе під Києвом, Леонід
Горбань (на фото) також передбачає
багато опадів, але за його версією літо
загалом буде спекотнішим
ЧЕРВЕНЬ

1–2 — тепло та дощі, 3–5 — спека, 6–7 червня — дощі,
9–22 — сухо і спекотно, 25, 26, 30 — дощі, від 23 червня
і до кінця місяця — помірна тепла погода.
ЛИПЕНЬ

Початок місяця буде дощовим, від 4 до 8 липня — аномальна спека, 11–12 — дощі та бурі, 16–17 — дощі, від
18 до 28 — спека, 25 — гроза і буря, 30 липня — дощі.
СЕРПЕНЬ

1–3 — сильна спека, 2 — гроза та буря, 8 — буря, 11–14,
22, 27 та 29 — дощі, від 19 до 21 та від 23 до 26 серпня —
спека. n

