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Хто винен у масовій
загибелі бджіл на Поліссі?
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n Професіонали

Чи заступиться хтось із влади за пасічників?

Загалом близько двох сотень сімей цих божих
комах втратили пасічники в селах Оленине,
Боровне, Лишнівка, Набруска та інших населених
пунктах цієї округи на Камінь-Каширщині
с. 9
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Професійне свято – День медика – цієї неділі у родині відомих на Волині лікарів Комарницьких
відзначатимуть представники трьох поколінь.

«Лікар вкладає
у порятунок людей душу,
а не надає послуги…»
У галузі охорони здоров’я Волині — сотні іменитих династій, у яких
білі халати носять представники трьох-чотирьох поколінь. Чим
пояснити таку спадкову вірність професії, яку сьогодні важко назвати
належно поцінованою? Відповідь на це запитання ми шукали у майже
півторатисячному колективі Луцької міської клінічної лікарні
с. 12–13

Вітаємо!

С
Сімдесяте
літо зустрів на
сво
своєму порозі мудрий чоловік, дбайливий господар,
хороший хресний

Павло
Васильович
ЛИТВИН.
Щиро вітаємо з
ювілеєм! Кажуть, що 70 — це вік мудрості, пошани і слави. А ми бажаємо, щоб для вас він також був віком
міцного здоров’я, бадьорості, ра-

дості, благополуччя й душевного родинного
тепла!
Хай доля дарує вам доброго віку,
Щоб втіхи й радості було без ліку,
Хай обминають невдачі і грози,
Хай тільки від сміху з’являються
сльози!
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і радість хай будуть завжди!
Ми вам посилаєм ці вдячні слова,
А Бог хай дарує многії літа!
З повагою ваші рідні.

ЖИВИ БЕЗ ПРОСТАТИТУ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ МЕДИЧНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ.

Я вилікував простатит. Звуть мене Олександр, в
цьому році виповниться 64 роки. З відчуттям чоловічої
солідарності хочу поділитися своїм досвідом боротьби
з цією хворобою.
Діагностували мені його в далекому 2012 році.
І скільки ж часу я витратив даремно, скільки грошей!
Скільки ночей не досипав, вставав постійно «по-маленькому», весь день ходив потім знервований та знесилений… Після курсів різних препаратів іноді виникало полегшення, але воно не було довготривалим. Пізніше почалися болі. Це були
найгірші роки мого життя.
Одного разу, випадково натрапив на книжку “Друге серце чоловіка”. Просто побачив оголошення, прямо в цій самій газеті. Подзвонив у видавництво, ввічливі консультанти прийняли моє замовлення. Через декілька днів отримав на пошті цю чудову книгу, за
ціною трьох хлібин. За два дні прочитав і обрав для себе один із запропонованих варіантів лікування. Хвороба почала відступати через
два тижні, а через сім симптоми зникли. Я все чекав, коли мені знову
стане гірше. Але не стало!
Дякую автором за книгу, після якої я знову відчув
себе повноцінною людиною!

УВАГА! АКЦІЯ!
40 грн

До 08.07.2021 р. ціну на книгу знижено в 2 рази.

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).

Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

n Календар
18 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 05.05, захід — 21.35, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Діві, Терезах. 8/9 день Місяця.
Іменинники: Леонід, Ігор, Федір, Костянтин,
Марко.
19 ЧЕРВНЯ

Зелені свята пахнуть лепехою,
сяють чистотою і славляться молитвою
Фото із сайту pfu.gov.ua.

Трійця у християнстві — один
із дванадцяти найбільших
свят. Після Великодня вона
починає літній календар
православних дат
Ірина ПАСІЧНИК

Сонце (схід — 05.05, захід — 21.35, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Терезах. 9/10 день Місяця.
Іменинники: Сусанна, Текля, Єгор, Юрій.
20 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 05.05, захід — 21.35, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 10/11 день Місяця.
Іменинники: Марія, Зінаїда, Богдан, Антон,
Іван, Тарас, Федот.
21 ЧЕРВНЯ

ці дні люди прикрашають
свої помешкання різноманітним зіллям та гілками дерев. Зелені свята українці
пов’язують з поминанням предків,
вважається, що душі померлих
зможуть повернутися та сховатись у траві. Тому і прийнято у ці
дні розкладати по підлозі лепеху чи ставити її у вазу. Принесення зелені до хати часто пов’язують
із закликанням урожаю та багатства. А от господині мають гарно
прибрати оселю, бо ж сама Матір
Божа перевіряє, чи чисто.
Та головне цього дня обов’язково сходити до церкви і помолитися. Ієромонах Єфрем (Збирун),
насельник Свято-Миколаївського
Жидичинського монастиря реко-

Сонце (схід — 05.05, захід — 21.35, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Скорпіоні. 11/12 день Місяця.
Іменинники: Федір, Марта, Василь, Костянтин, Павло, Меланія, Маркіян.

У

22 ЧЕРВНЯ

Сонце (схід — 05.06, захід — 21.36, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 12/13 день Місяця.
Іменинники: Кирило, Олександр, Мар’яна,
Марта, Маріанна.
23 ЧЕРВНЯ
Нехай Дух Святий зійде і в наші серця.

мендує: в різних життєвих невдачах, випробуваннях завжди потрібно говорити: «Уповання моє —

Отець, пристановище моє — Син,
покров мій — Дух Святий. Тройце
Святая, слава Тобі!».

Сонце (схід — 05.06, захід — 21.36, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Стрільці. 13/14 день Місяця.
Іменинники: Антоніна, Олександр, Василь,
Іван, Олексій, Тимофій.
24 ЧЕРВНЯ

Бережіть любов до малої батьківщини!
50 років з часу закінчення
школи «відкували» зозулі
випускникам навчального
закладу села Бірки, що
на Любомльщині. Саме їх
я і мій старший наставник,
мудрий колега Петро
Кузьмович Ткаліченко
проводжали у самостійне
життя…
Григорій БОЙЧУК,
відмінник освіти України

Був і випускний на природі,
і щемне прощання. Перша вчителька моїх «аківців» — землячка
з Ковельщини Віра Михайлівна

Турик, яка нині проживає в Криму. У «Б» класі — Зіна Григорівна
Ткачик, родом із Білопілля на Сумщині, яка тут знайшла свою долю,
а згодом і вічний спочинок. Ці педагоги зуміли закласти підвалини
міцної дружби між класами, що
тривала і в наступні шкільні роки.
У подальшому розумне, добре, вічне продовжували сіяти
вчителі-предметники Н. І. Божко,
Г. В. Бойчук, Г. О. Бойчук, М. В. Ковалик, М. І. Палатай, Г. Ф. Михальчук,
С. Ю. Мокич, І. П. Турик, П. К. Ткаліченко. На капітанському містку в той
час стояв Григорій Федорович Михальчук, мудрий наставник і лідер,
який умів захистити і вчителя, і учня…

Тож із золотим ювілеєм вас, дорогі випускники 1971 року! Бережіть у своїх серцях любов до малої
батьківщини, примножуйте славу
рідної школи, не обривайте ниточок зв’язку з однокласниками!
Пам’ятайте, що у свій час написав
наш волинський поет Олександр
Богачук:
Де б на світі не був,
я вернусь до тієї стежини,
Що в дитинство веде
і спокою душі не дає.
За літами літа відлітають
ключем журавлиним,
А зозуля кує, а зозуля кує…
м. Ковель.

Китайці заспівали «Україна — це ти»
Фото із сайту ВНУ імені Лесі Українки.

Волинянка Людмила
Гармаш живе
у Піднебесній вже
кілька років. У місті
Жичжао провінції
Шаньдун вона навчає
місцевих студентів
української мови
та музики
Олена МИТРОФАНОВА

олинський національний університет
імені Лесі Українки
співпрацює з міжнародною освітньою компанією
«БайІн Шаньдун». Сторони проводять спільну
діяльність у сфері освіти
та науки для сприяння поглибленню українсько-китайських відносин через
обмін досвідом у навчанні, творчості та наукових
дослідженнях.

В

Музика — ключ до сприйняття мови.

Людмила Гармаш
у Центрі вивчення української мови навчає місцеву молодь розмовляти
та співати українською
мовою. Студенти також
знайомляться з нашою
культурою і фольклором. У місті Жичжао два
десятки слухачів. Потім вони мають скласти іспит та отримати

сертифікат, що дасть
їм можливість вступити
до волинського вишу.
Днями вони підготували
подарунок для університету — зворушливо
заспівали хіт «Україна —
це ти». У рамках співпраці викладачі китайської
мови мають приїхати
до Луцька та навчати наших студентів.

n Золоті
слова

«Ваш мозок
може все. Абсолютно все. Головне, переконати
себе в цьому. Руки
не знають, що
вони не вміють
підтягуватися, ноги
не знають, що вони
слабкі. Це знає ваш
мозок. Переконавши себе в тому, що
ви можете все, ви
зможете дійсно
все».
Роберт
КІОСАКІ,
американський
інвестор,
бізнесмен.

Сонце (схід — 05.06, захід — 21.36, тривалість дня — 16.30).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 14/15 день Місяця.
Іменинники: Марія, Аркадій, Юхим.

n Погода

Від Трійці тепло йде
не лише з неба,
а й від землі
Колись русалка сподобала хлопця. Все
коло нього вертілася, старалася щось
приємне зробити. Було підійде він
до лісового струмка, а вона про кладку
потурбується. Косить хлопець на лугу
траву, а русалка хмару відведе. Тільки
не знав парубок, що має таку помічницю,
бо ж невидима і безмовна була
Коли юнак закохався у дівчину зі свого села,
дуже зажурилася русалка. Попросила Лісовика, щоб той допоміг їй бути поряд із коханим.
І перетворив він її на м’яту. І пахла трава йому
і на лузі, і біля річки, і з букету на Зелені свята,
і у весільному вінку нареченої. А згодом люди виявили, що допомагає вона при різних хворобах.
А за прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Світлани Дриганюк, 18–20 червня — мінлива хмарність,
без опадів. Вітер східний, 3–8 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 11–16 градусів тепла, вдень — 25–30. За багаторічними
спостереженнями, 18-го червня найтепліше
було у 1999 році — плюс 31, найхолодніше —
1949-го, плюс 5 градусів.
Температура води у річці Стир — 20 градусів,
у озері Світязь — 19.
У Рівному до кінця тижня —
ясно, без опадів. Температура
яс
ература
вн
вночі буде 16 градусів, а вдень
пр
прогріється до 28. Лише в неділю зі самого ранку небо вкриєт
римається хмарами, які протримаю
адів.
ються до вечора. Без опадів.
Ведуча рубрики
Мирослава КОЗЮПА.
Тел. 72–61–21

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n Спеціальний репортаж

Час передплачувати

У цьому домі діти вперше відчули,
що таке батьківське тепло

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

n

Герої нашого часу

»

n

Знай наших!

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

n

Фото valikhnovskimd.com.

Наш земляк
На
вигада капсулу для
вигадав
тра
транспортування
хворих із
к
коронавірусом

»

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

»
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Вітаємо!

Неймовірна Галино Іванівно!
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ÏÐÎÑÒÀÒÈÒ, ÀÄÅÍÎÌÀ, ²ÌÏÎÒÅÍÖ²ß?

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

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

Адже
А
дже ночі,
ноч
ч і, щ
що
о не
не с
спали
пали
иВ
Ви,
и, — це є любов!
що
співали
Ви,
любов!
І пісня,
піісня, щ
ос
півали В
и, — л
юб
посіяли
любов!
І квіти,
квііти, що
що п
осіяли — л
юбов!!
внуків
Ваших
любов!
І очі
очі в
ну
уків В
аши
их — це л
юб
бо
Щиро
Щ
Щи
ро з л
любов’ю друзі
«Газети Волинь»,
з «Га
«Цікавої
газети
«
Ц
на вихідні»,
«Читанки
для всіх»,
«Так ніхто
не кохав»
і volyn.com.ua.

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

40 грн

20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
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Чому Ірина Геращенко
не спростовувала
романи з президентами?
с. 3
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Вікторія Пташник
ашник
к
народила
в парламенті
р
ті с. 4

l ПРИМА СЦЕНИ
Фото zn.ua.
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Цікава
»

Для маленьких вихованців закладу День вишиванки перетворився на цікаве,
захоплююче свято.

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

КОЛИ Б НЕ СПОНСОРИ,
ТО НЕ ВІДОМО,
ЯК БИ ВИЖИВАЛИ

Завдяки благодійникам у центрі
було облаштовано кабінет дошкільного виховання. Для фізичного розвитку та здоров’я дітей у 2019 році
за допомогою спонсорів та співпраці
з фондом «Позитивна взаємодія» великий спортивний зал забезпечено
необхідним інвентарем. У вільний час
вихованці мають можливість займатися у тренажерному залі, на сучасних
ігровому та спортивному майданчиках.
Як розповіла директорка Галина
Йовик, їхній колектив, який налічує
36 працівників, робить усе, аби діти
жили в гарних, наближених до домашніх, умовах. Але не все в їхніх силах.
Держава фінансує лише захищені
статті — заробітну плату та енергоносії. Оскільки центр є комунальною
установою Волинської обласної ради,
то її підтримка, звісно, відчувається.
Але з огляду на ситуацію з наповненням бюджету і з великою кількістю
закладів, від яких відмовився Київ,
на все коштів не вистачає.
— Якби не спонсори, то було б
непросто, — зазначає директор. —
Ми щиро вдячні за регулярну безкорисливу допомогу районній і міській
владі, фірмі «Верес», багатьох іншим.
Цінуємо й тих, хто підтримує добрим
словом, порадою. Є чимало благодійників, які не хочуть себе називати,
вважаючи, що добро не треба виставляти напоказ. За останні сім місяців

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

КОХАННЯ З ПЕРШОГО
ПОГЛЯДУ — НА ВСЕ ЖИТТЯ

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

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

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

Закінчення на с. 7

»

Власта КРИМСЬКА

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

Закінчення на с. 6

»

Вони прожили у шлюбі 46 років.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9 9 0 7

тижневик «Цікава газета на вихідні»
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60304, 60306, 60392, 86772

(для читачів Волинської області),
60312 (для читачів Рівненської області),
60307 (для читачів інших областей).
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l ДИВА ВІРИ

Фото із сайту molytva.at.ua.
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(передплата – 3 грн)

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

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

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

Фото із сайту credo.pro.

»

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

“

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

Закінчення на с.6

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

Закінчення на с. 5

»

Тетяна зарізала
чоловіка і поїхала
в Єгипет до коханця

l ЗНАЙ НАШИХ!

»

Історію з Рівного колись
відзніме Голлівуд

с. 3, 1
10

Фото із сайту tsn.ua.

захист отримали близько
1000 дітей.

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

Т

ФОРТЕПІАНО ВІД НІФОНТА

Коли заговорили про пріоритетні
потреби, то мої співрозмовниці в один
голос сказали:
— Нам конче потрібен автомобіль.
«Газель», яка числиться за установою
з 2006 року, давно своє відбігала.
Адже часто доводиться возити діток
на медогляд, плановий прийом до лікаря. Зрештою, навіть на деякі екскурсії ми могли б виїжджати власним
транспортом, аби їх здешевити.
Однак на черзі — вуличний спортивний майданчик. Чекають діти,
особливо старші дівчатка, на сучасне
баскетбольне поле. Дякують відомому тренеру Віталію Кварцяному за подаровані футбольні м’ячі.
А ще мої співрозмовниці висловили побажання кращої співпраці із обласною Службою у справах дітей, яка
дає погодження на їхнє влаштування
у центр.
І директорка, і методистка з великим задоволенням показують кабінети
для занять, кімнати для проживання.
Скрізь помітна дбайлива рука господаря. Не без гордості демонструють
цінну і пам’ятну річ — фортепіано,
подароване свого часу владикою Ніфонтом. На свята тут лунає «жива» музика. Увагу привернули і нові плазмові
телевізори — теж презенти спонсорів.
Але потребують заміни на кращі — сучасніші й зручніші — меблі в спальнях.
Може, зголосяться небайдужі…
— Пошук спонсорів — це безперервний процес. Бо з кожним днем
життя йде вперед, висуває нові вимоги. Не хочемо, щоб наші діти були
в чомусь обділені, — каже на завершення розмови Галина Йовик.
А я би лише доповнила: для таких
діток держава в першу чергу повинна знаходити кошти. Бо вони — наше
майбутнє, яке має бути для них щасливим і благополучним. n

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

»

місячник «Читанка для всіх»
передплатні індекси:
97847 (для читачів Волинської області),
60313 (для читачів Рівненської області),
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«У нас було рівно 6 ночей»

Фото 1plus1.ua.

за час існування
« Усього
установи соціальний

ми отримали необхідне обладнання,
техніку, меблі — загалом майже на пів
мільйона гривень.
Два комп’ютери, посудомийна
машина, пилосос, матраци, подушки, покривала, мийні засоби — далеко не повний перелік речей, які
останнім часом з’явилися у центрі. І,
головне, що це не одноразова акція,
а систематичні постійні жести доброї
волі небайдужих людей. Галина Володимирівна зазначила, що серед
таких — одна з жінок, яка втратила
сина, і тепер щомісяця приходить
до діток із великим пакетом солодощів та фруктів…

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

Ціна 6 грн

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

Фото з фейсбук-сторінки «Бойовий бюлетень».

роблено сім проєктів, у тому числі про
природу, здоров’я, доброту, а в методкабінеті зібрано чимало матеріалу, підготовлені спеціальні посібники,
з допомогою яких проводяться заняття. Вільний час заповнюють пізнавальними, цікавими походами, поїздками у село Колодяжне, Почаївський
і Зимненський монастирі, Карпати.
Інколи бувають у дитячих розважальних центрах міст Луцька та Ковеля.
В колективі вважають: їхні підопічні
повинні відчувати, що про них дбають
не гірше, ніж про тих, хто виховується
у рідній сім’ї.

ГА З Е ТА +

н а в и х і д ні
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l CуперБОЄЦЬ

Фото із сайту stalker.fandom.com.

«В

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

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

ніхто

с. 6—7
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Ціна 6,5 грн

Фото footboom.com.

олинський обласний центр
соціально–психологічної
реабілітації дітей» — заклад
соціального типу, створений для тривалого (стаціонарного) перебування
дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах,
надання їм комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги. У центрі обладнано навчальний
клас для підготовки домашніх завдань
та проведення занять із учнями. Велика увага приділяється найменшим
вихованцям, які потребують не лише
психологічної підтримки, а й допомоги у формуванні елементарних життєвих навичок.
— Зараз у нас є 43 дитини під цілодобовим наглядом медичних та інших
працівників, — розповіла директор Галина Йовик. — Усього за час існування
установи соціальний захист отримали
близько 1000 дітей. Тут вони мають
можливість не лише жити і навчатися,
а й відвідувати позашкільні заняття,
брати участь у різноманітних виховних заходах.
У закладі намагаються розвивати
мистецькі здібності й таланти вихованців: проводять музичні заняття,
святкові ранки в естетично облаштованому залі. Є також кімната дитячої
творчості, в якій малюки можливо
вперше у житті пробують малювати, робити аплікації, ліпити, знайомляться зі світом квілінгу та оригамі.
Створений клуб «Домовичок», у якому кожен має змогу навчитись куховарити, прати свої речі, майструвати
тощо. Його вихованці дуже люблять
майстер–класи, особливо кулінарні — випікання імбирного печива,
приготування піци, різноманітних
бутербродів. Цікавлять їх також заняття з писанкарства, гончарства, виготовлення ляльок–мотанок, різдвяних
віночків.
Левову частку цієї роботи виконує
методист Наталія Кондратович. Пані
Наталія розповідає, що в центрі роз-

Фото Олександра ПІЛЮКА.

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

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

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

Фото з архіву Центру соціально-психологічної реабілітації дітей у Ковелі.

Алла ЛІСОВА

Пряма лінія
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Фото із домашнього архіву родини ШУМИКІВ.
МИКІВ.

Чотирирічна Марічка з великими
карими очима та її рідна
трирічна сестричка–білявка
Віка (імена змінені) родом
із Камінь–Каширського району.
Діти рано подорослішали,
і тільки зовсім недавно почали
гратися й усміхатися. Це сталося
тоді, як пів року тому сестри
потрапили в комунальну
установу «Волинський обласний
центр соціально–психологічної
реабілітації дітей» у Ковелі.
Дівчатка допитливі й уважні, багато
розповідають про своє захоплення
малюванням. Про батьків –
алкоголіків-наркоманів — майже
не згадують…
Близнюків Миколку й Андрійка
з колишнього Рожищенського
району доставили сюди працівники
поліції. Мама, яка не просихала
від оковитої і займалася
бродяжництвом, скрізь возила
хлопчиків із собою. Діти
пропускали школу, про підготовку
уроків навіть не йшлося. Бідолахи
недоїдали, були недоглянутими…
Подібних історій тут можна почути
чимало. Дітей, які перебувають
у центрі, називають знедоленими,
бо переважно це або справжні
сироти, або сироти при живих
батьках, позбавлених батьківських
прав
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Фото Олександра ДУРМАНЕНКА.
УРМАНЕНКА.

www.volyn.com.ua

Фото xsport.ua.

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

«Відіб’є пенальті — ПОЦІЛУЮ!»
У футболіста Андрія Пятова із дружиною бартер:
вона присутня на його іграх, а він — під час пологів

l ІСТОРІЯ НОМЕРА

с. 9—11

«І заявив матері коханої:

»

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

l НІХТО, КРІМ ТЕБЕ

с. 3—5

»

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

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

(для читачів Волинської області),
60779 (для читачів інших областей).
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n Подалі від Москви!

Фотоколаж із сайту bykvu.com.
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n Останній шанс?

Фото із сайту Youtube.com.

«Україні потрібно побороти корупцію».

Байден дає сигнали:
добрий — Україні,
поганий — нашому очільнику
Президент США зробив надзвичайно важливу
заяву: він сказав, що Україну приймуть в НАТО,
незважаючи на те, що вона має окуповані території
Микола ДЕНИСЮК

е знакова заява, адже
ті, хто казав, що Україна ніколи не буде в
НАТО, як головний аргумент наводили саме цей, —
мовляв, ми воюємо, тому в
Альянс нас не візьмуть. На
це, очевидно, розраховував і Путін. Але Джо Байден
усіх остудив. На брифінгу
за підсумками саміту НАТО
14 червня, відповідаючи на
питання журналіста, чи означає агресія Росії проти
України те, що остання ніколи не зможе приєднатися до НАТО, Байден сказав:
«Відповідь на [це] питання —
ні». Іншими словами, Захід і
США зокрема не збираються
здавати Україну Росії.
До того ж на самому саміті НАТО було теж прийнято
важливе рішення. У ньому,
зокрема, йдеться: «Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про
те, що Україна стане членом
Альянсу і при цьому План
дій щодо членства (ПДЧ)
буде невід’ємною частиною
цього процесу». Таке формулювання є обнадійливим,
адже з 2008 року в деклараціях самітів НАТО, які ухвалювалися у 2014, 2016 та
2018 роках, союзники не
згадували ПДЧ для України.
І ось згадали.
Це про майбутнє. А тепер

Ц

про сучасне. Заочно Байден
відповів і на запитання Володимира Зеленського, «чому
Україна досі не в НАТО». Ось
що американський президент сказав нашому: «Це
залежить від того, чи відповідатиме вона (Україна.
— Ред.) критеріям. Факти
такі: їй ще потрібно побороти корупцію, їй ще необхідно
виконати інші вимоги, щоб
отримати План дій. Цього
ще немає… А поки ми будемо робити все можливе, щоб
Україна була спроможна
протистояти фізичній агресії Росії».
Словом, пояснив Зеленському, що йому спершу
треба зробити «домашнє
завдання», а потім проситись погуляти.
КОМЕНТАР

Тарас
ЧОРНОВІЛ,
політичний
оглядач:
«Байден
на дитячі істерики Зеленського п о яснив, що в НАТО Україну
візьмуть хоч із Кримом і
Донбасом, хоч і тимчасово без них. Але станеться
це не раніше, ніж Зеленський перестане бути керівником країни, а його
наступник порозгрібає корупційні, антиреформістські й олігархічні завали
зеленої влади». n

Зеленський знову хоче ошелешити:
«Я йду в президенти, причому вже!»
Журналіст Богдан Буткевич, який веде проєкт «Без цензури», має
інформацію із достовірних джерел, у тому числі і від чинної влади,
що глава держави під час святкування 30-річчя Незалежності
збирається оголосити про… дострокові президентські вибори
Василина СМЕТАНА

статочне рішення
буде, на думку Буткевича, приймати особисто Зеленський, причому
«за кілька годин до моменту, як він вийде на трибуну
24 серпня 2021 року». «Є дуже
серйозні підстави вважати,
що в надрах Офісу Президента існує план, що 24 серпня
2021 року Володимир Зеленський — після електоральної
накачки у вигляді форумів
«Україна 30», де має показати,
що він професіонал, після атаки на головних своїх суперників, після того, що, безперечно, є міжнародні успіхи, після

О

бучного святкування і парадів
— має оголосити про перевибори Президента України,
— повідомив Буткевич. — Для
чого? Щоб, мовляв, отримати
ще на 5 років мандат довіри

Павло КЛІМКІН, колишній міністр закордонних справ,
про небезпечну ініціативу Росії:
Тепер громадяни України та Білорусі зможуть отримувати
паспорти (російські. — Ред.) на основі «самоідентифікації» (відповідний законопроєкт внесено до Державної думи. — Ред.). Після
тотальної паспортизації окупованого Донбасу тепер буде спроба
видати декілька мільйонів паспортів і створити
ти в
осії і
Україні «п’яту колону», яка буде лояльна до Росії
в разі необхідності закликатиме РФ їх захистити.
ити.
Фактично з’являється загроза втручання у наші
ші
справи у будь-який момент, а нас як країну Кремль
ремль
хоче залишити у сірій зоні, а потім дестабілізувати
вати
окремі регіони, де паспортів буде найбільше.
Росія створює тест для нашої державності,
це буде одним із основних сценаріїв РФ.

»

наразі ще не має конкурента,
який би переміг його у другому турі. Через три роки такої
ситуації може й не бути. Тобто
Володимир Олександрович
хоче вскочити в останній вагон

Олександрович хоче вскочити
« Володимир
в останній вагон і замість п’яти років

»

правити сім. Щонайменше.
від людей і на посту президента закінчити все те, що не
може, бо кляті олігархи йому
не дають».
Володимир Зеленський
нібито хоче скористатись нинішньою можливістю, коли

і замість п’яти років правити
сім. Щонайменше.
А те, що твердих законних
підстав для перевиборів нема,
— байдуже. Бо чинний гарант
Конституції вже давно став гарантом її порушення. n

n Шоу триває…
Фото із сайту ukranews.com.

« Тільки
не вистачало
в кущах черепів
і скелетів.

ЗЕлені забагато не буває?

Джунглі до стелі:

n Пряма мова

«

Богдан Буткевич (праворуч) не виключає, що на День Незалежності Зеленський готує трюк,
схожий на новорічний у 2019 році, коли він оголосив про похід у президенти.

який ремонт у своєму Офісі
зробив глава держави
Фотокореспондент Associated Press Єфрем Лукацький
побував в Офісі Президента України і сфотографував
кімнату, де Володимир Зеленський давав інтерв’ю
Василь КІТ

сь як журналіст описав своє враження від
нового ремонту його
робочого кабінету: «Стіни від
підлоги до стелі прикрашені

О

штучними джунглями, я не обмовився. Штучні папороті та
інші рослини тихоокеанського регіону нагадували мені
сцени театру ляльок, постановки «Острова скарбів» або
«Піратів Карибського моря».

»

Тільки не вистачало в кущах
черепів і скелетів. Поки журналісти чекали Президента,
мені весь час здавалося, що
зараз заграє музика, пролунають постріли і з’являться
ляльки в банданах із шаблями
та старовинними пістолетами», — написав Лукацький.
До речі, за його словами,
кожен із очільників Української
держави намагався переобладнати своє робоче місце
на власний смак. При Кравчуку ще можна було застати
погруддя Леніна, при Кучмі
з’явилось багато позолоти,
при Ющенку — старовинні
меблі, при Януковичу — знову золото, при Порошенку
— книги, при Зеленському
— джунглі та «картини, як у
дорогих готелях». Найбільше,
зазначив фотокореспондент,
йому подобалась обстановка
кабінету Порошенка, бо нагадувала «кабінет професора
історії». n
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«При Зеленському Україна
закупила російської електрики
на мільярд доларів»
Петро Порошенко: «Я можу зробити сенсаційну заяву —
прокладка-фірма була, тільки не в 2014 році, а в 2019-му»
Фото із сайту slovoidilo.ua.

омбування людей, яке
не має нічого спільного
із журналістикою, — так
оцінює п’ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко
серіал псевдорозслідувань
«Бігус.Інфо». Нагадаємо, що
на оприлюднених «аудіоплівках Медведчука» сумнозвісний кум Путіна обговорює поставки вугілля з окупованих
територій на вільну Україну
у 2014 році через якісь «прокладки».
За словами самого Порошенка, закупівлі вугілля з
ОРДЛО справді відбувались у
2014 році. Але, нагадує, це було
під час енергетичної блокади
Росії і виключно в українському
правовому полі, з українських
державних підприємств, «які
опинилися на окупованій території, але там збереглося керівництво, яке призначене державою Україна». Жодні відділення
банків в ОРДЛО при цьому не
відкривались.
«У 2014–му була дуже холодна зима. І коли в листопаді–грудні в тебе віялові
відключення електроенергії
— це означає не просто, що
ти посидиш дві години без
світла або не буде працювати холодильник. А ти будеш
сидіти без тепла, тому що
насоси не працюють. Ти будеш сидіти без газу і просто
замерзнеш», — заявив Петро
Порошенко. «Візьміть рішення
РНБО, уряду, і там написано

З

« Прокладка-фірма
була, тільки не

На лояльних до влади телеканалах активно обговорюють, як у
надскладному 2014 році Порошенко «не так» закуповував вугілля в
ОРДЛО, хоч насправді співпраця з країною-агресором пожвавилась
саме при нинішньому главі держави.

ДО РЕЧІ

Петро Порошенко також розповів про унікальну спецоперацію, коли
мільярди гривень були вивезені з непідконтрольних
територій. «Можливо ви
забули унікальну операцію, яка була проведена
головою НБУ Гонтарєвою,
Службою безпеки України
за моїм санкціонуванням.
Коли з окупованого Криму, з банків і з державного
банку України було вивезено 4,5 мільярда гривень
готівки. Це була спецоперація. Уявіть собі, якби
в руках бойовиків і росіян опинилися справжніх
4,5 мільярда, скільки би
вони
могли
натворити
лиха», — нагадав лідер
«ЄС». n

Рейтинги: «Слуга народу»
та «Європейська Солідарність» ідуть «ніс у ніс»
Ці партії мають приблизно однакову підтримку виборців
Коля ДОЛЯ

С

ших партій нижче прохідного
бар’єру, хоча відносно наближені до нього «Українська
стратегія Гройсмана» (4,2%),
«Опозиційний блок» (лідерами
зазначалися Євген Мураєв і
Вадим Новинський) (4,2%) та
Радикальна партія (4,2%).
На виборах президента,
якби вони відбувалися на початку червня і якби в них брали
участь зазначені кандидати,
найбільше голосів отримав
би Володимир Зеленський
— 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визна-

13 червня увечері на 92-му
році життя зупинилося
серце знаменитого
хореографа Григорія
Чапкіса (на фото)
нформацію про смерть
першим підтвердив син
Чапкіса Грег, який живе і
працює хореографом у США.
Він опублікував фото з батьком в Instagram і підписав
його: «Спочивай з миром,
батьку. Легенда ніколи не помирає».
А в коментарі ТСН Грег Чапкіс розповів, що танцюрист
помер від старості і наслідків
коронавірусної хвороби, яку
переніс кілька місяців тому.
«Ми всі все ще шоковані. Помер, бо старенький. 92 роки
людині, все почало відмовляти, але тримався добре», —
повідомив він.
Григорій Чапкіс народився 1930 року у Кишиневі, який
на той момент належав королівству Румунія, в єврейській
сім’ї.
Після війни його родина
оселилася у Києві, а 15–річ-

І

»

публічно, що на підконтрольній території, на нашій території відкриваються рахунки цих
підприємств і вони працюють
на забезпечення вугіллям. Це
свідоме рішення», — нагадав
п’ятий Президент.
Лідер «Європейської Солідарності» також зазначив, що
«прокладка–фірма була, тільки
не в 2014 році, а в 2019–му, і
належала Коломойському».
«Вона постачала електроенергію в Україну в 2020 — 2021 роках, — зауважив Порошенко.
— І в питаннях електроенергії, і в питаннях вугілля ці фірми–прокладки забезпечили
поставки на суму, яка значно
перевищує мільярд доларів».
Він наголосив, що саме за
каденції Зеленського Україна
відновила енергетичну співпрацю з країною–агресором.

«Легенда ніколи
не помирає…»

Лія ЛІС

в 2014 році,
а в 2019-му,
і належала
Коломойському.
Вона постачала
електроенергію
в Україну
в 2020—2021
роках.

n Цифри знають все

таном на 1—7 червня
партію «Слуга народу»
підтримали 20,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм
вибором, «Європейську Солідарність» — 18,5%, повідомляє КМІС.
Якщо у квітні різниця в підтримці «Слуги народу» і «ЄС»
була понад похибку, тобто
«Слуга народу» формально
дійсно мала найбільше голосів і була на першому місці, то
зараз підтримка обох партій в
межах статистичної похибки,
і тому обидві «ділять» лідерство.
Третє–четверте місця посідають «Батьківщина» (12%)
та «ОПЗЖ» (11,9%) (різниця
теж у межах статистичної похибки). Подолала б прохідний
бар’єр також партія «Сила і
Честь» (7,2%). Підтримка ін-

5

n Особистість

n Політика

Дарія КЛИЧ
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чився з вибором. На другому
місці — Петро Порошенко,
якого підтримали б 17,4%
серед тих, хто визначився.
Далі йдуть Юлія Тимошенко
(12,7%), Юрій Бойко (10,6%)
і Ігор Смешко (8,1%). Рейтинг
інших кандидатів нижчий.
Опитування проведено упродовж 1—7 червня
2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Опитано
2003 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України
(крім АР Крим). n

ний Григорій став танцюристом ансамблю «Трудові резерви». З 1955-го виступав у
складі Ансамблю танцю УРСР
Павла Вірського. Танцював
під час заходів, які відвідували комуністичні лідери різних
країн — Йосиф Сталін, Мао
Цзедун, Хо Ші Мін, а також
світові знаменитості, такі як
Сальвадор Далі.
У незалежній Україні відкрив власну школу танців,
працював в Інституті мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка,
брав участь як член журі у різноманітних телешоу, зокрема
у «Танцях з зірками» і «Містерія танцю». Написав книгу
«Любов і танець — секрети
довголіття».
У 2020 році на 90–річний
ювілей Володимир Зеленський нагородив Григорія
Чапкіса орденом Ярослава
Мудрого V ступеня. n

n Пряма мова
Святослав ВАКАРЧУК, лідер гурту «Океан Ельзи»,
про своє розлучення з коханою — стилістом Лялею
Фонарьовою, з якою був у стосунках 20 років:
Сталось так, що після більш ніж 20 літ щасливого і насиченого
радістю життя наші з Лялею дороги розійшлись. Причини цього
залишаються нашою з Лялею особистою справою.
Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли
разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все.
Життя триває. Сподіваюсь, що воно
подарує кожному з нас достатньо щасливих моментів… З поваги до мого та
Лялиного особистого простору просив би
утриматись всіх від додаткових запитань та
дискусій з цього приводу. Сподіваюсь на
ваше розуміння і такт.

«

»
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ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
n Колесо історії

За два дні енкаведисти
розстріляли у Луцькій тюрмі
до 4 тисяч в’язнів

Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
заступник головного редактора
«Газети Волинь»

Тато не буде пити?
Чи діти не матимуть
що їсти?..
Інформацію про подорожчання алкогольних чи
тютюнових виробів у нас, як правило, подають
у красивій «обгортці» турботи про народ.
От і недавно оприлюднили розрахунки
Мінекономрозвитку: підвищення вартості спиртних
напоїв на 10% буцімто приведе до зниження на 32%
кількості жертв «зеленого змія»
а даними Держстату, торік зловживання оковитою стало причиною смерті 8420 українців — це і отруєння,
й алкогольне ураження печінки, і порушення психіки
з цієї ж причини, й інші проблеми зі здоров’ям. Думається, реальні масштаби біди набагато більші. Через пияцтво
щоденно множиться кількість нещасних випадків, люди гинуть і калічаться у ДТП, хапаються за ножі у післязастільних
«розбірках», втрачають контроль над собою під час сімейних
конфліктів…
І ось нам кажуть: «Вихід знайдено: якщо горілка коштуватиме на 10 гривень дорожче, то це знизить кількість
смертей внаслідок вживання алкоголю, та ще й матимемо
зростання надходжень до державного та місцевого бюджетів
на 300 мільйонів гривень». Але чиновники, які у такий спосіб
«турбуються» про народ, людям видаються, м’яко кажучи,
диваками. Будь-хто на це в селі скаже:
— І нащо брати «казьонку»? Можна купити «домашньої» —
і міцніша, і дешевша…
Щоправда, добрий самогон тепер, судячи з усього, став
дефіцитом. Переважно з рук продають алкогольні сурогати,
розведений технічний спирт. І «точок», де можна придбати
хмільну отруту, не бракує ні в селах, ні в містах. Про них усі
знають, але заплющують очі, мовляв, тепер кожен виживає,
як може. Байдуже, що підприємливий сусід споює навіть підлітків, які приходять за пляшкою перед дискотекою, не відмовляється від «бартеру» — бере плату навіть украденою
куркою, наливає пиякам «у кредит»…
Є, звичайно, села, де з подібним не хочуть миритися,
де оголошують війну торговцям смертю. Як, наприклад,
зробив це очільник Дубівської громади на Ковельщині
Роман Троцюк, про якого тепер пишуть журналісти навіть
зі столиці. «Сьогодні мирне село Облапи перетворюється
в небайдужу спільноту, яка готова йти до кінця, щоб повністю звільнитися від такого негативного явища. Незабаром
наших «героїв» побачить вся країна. Після виходу передачі
по телебаченню, ми поширимо зняте відео в соціальних
мережах. Не будьте байдужими — і ми зможемо побороти разом це зло», — звертається Роман Троцюк до жителів
у фейсбуці, зазначаючи, що й від позиції правоохоронних
органів багато залежить.
Чи легко викорінити на місцях торгівлю сурогатами, якщо
в країні гігантський тіньовий алкогольний ринок? Хто звертатиме увагу на «дрібну рибу», якщо довкола вільно плавають
хижі акули? Розгалужені схеми, що впроваджувалися роками, високі покровителі, які «кришують», — усе це забезпечує мільярдні обороти. Час від часу контролюючі органи
демонструють результати своєї роботи: показують кадри
з підпільних «гуралень», точніше — з гаражів, де в антисанітарних умовах розливають у пляшки фальсифіковану горілку
й інші міцні напої. Але це швидше схоже на імітацію боротьби
зі злочинним бізнесом у масштабах країни.
А розплачується за все суспільство сльозами сиріт при
живих батьках-алкоголіках, деградацією. Нещодавно Кабмін
виступив з ініціативою про збільшення розміру допомоги при
народженні дитини до 50 тисяч гривень. А група народних
депутатів внесла альтернативний проєкт, який передбачає
виплачувати за третю і кожну наступну таку подію по 150 тисяч гривень — 45 тисяч виділятимуть на руки відразу, решту — частинами упродовж трьох років. Здавалося б, добра
ідея, але чи не піде чимало цих коштів у кишені продавців
алкогольного сурогату?
У кожній громаді тепер створюють Служби у справах дітей, бо масштаби соціальної катастрофи зростають, збільшується кількість сімей, які через залежність від спиртного
стають неблагополучними. Працівники, погоджуючись на цю
клопітну посаду, в один голос скаржаться:
— Що ми можемо вдіяти? Серце болить, коли бачиш п’ятеро-шестеро голодних і холодних дітлахів, які виживають
як можуть. Вдома крихти хліба нема, а вони тата й маму захищають, вмовляють не забирати їх від батьків. І просимо,
і сваримо пияків, іспитовий термін даємо, але це не діє.
Який вихід пропонують урядовці? Підвищити ціну на алкогольні напої. Згадується «бородатий» анекдот: «Горілка подорожчає і тато не буде пити? Ні, це ви, дітки, не матимете що
їсти». n
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У червні цього року виповнюється 80 літ від цієї кривавої розправи. Про
найчорніший день в історії обласного центру Волині написано вже немало,
однак довгий час залишалося головне питання: де могили цих загиблих?
І лише п’ять років тому вдалося локалізувати одне братське поховання
Фото Віктора ЧУХРАЯ.

Юрій МАЗУРИК,
археолог, історик

ранці 22 червня 1941 року
німецькі літаки атакували
Луцьк. Перші бомби впали на територію тюрми, одна
з яких розірвалася біля північно-західного кута центрального корпусу будівлі. З цих вибухів для нашого міста почалася
війна. Німецькі війська стрімко
наближалися, і НКВС видав наказ ліквідувати бранців без суду
і слідства.
Розстріл проходив на західному і східному подвір’ях в’язниці. За винятком декількох
осіб усі в’язні загинули. Уцілілих енкаведисти заставили
розширювати і поглиблювати
воронки від авіабомб та копати
нові ями, а потім скидати туди
тіла. У джерелах вказують різну
кількість жертв: від 1 до 4 тисяч
чоловік, які були поховані в чотирьох могилах.
У липні того року громадськість міста вшанувала
пам’ять загиблих, на братських
захороненнях встановили хрести. Після 1944 року могили
зрівняли із землею і заасфальтували. У такий спосіб на багато
наступних десятиліть поховали
правду про жахливу подію, яка
тут відбулася. Лише з уст в уста
передавали інформацію про
могили.
У 2009 році місця захоронення шукало комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення
пошуку поховань учасників
національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій
і політичних репресій «Доля».
На жаль, дослідження не дали
позитивного результату.
Тож питання щодо локалізації братських могил розстріляних в’язнів у Луцькій тюрмі
залишилося відкритим. Та й чи
збереглися вони? Відповісти
однозначно було неможливо.
Адже у післявоєнний час у Старомі місті йшло будівництво.
Також було припущення, що
за розпорядженням кадебістів
останки з могил таємно вивезли в невідомому напрямку.
Однак автор неодноразово
висловлював думку про необхідність продовження пошукових робіт. І ось п’ять років пото-
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Поховання розстріляних виявили на вулиці Кафедральній, 16.

му вдалось зняти «гриф секретності». В серпні 2016-го на вулиці
Кафедральній, 16 (біля колишньої Луцької в’язниці) розпочали роботи з благоустрою проїжджої частини. Відтак було
організовано пошук, закладено
всього лиш дві розвідкові траншеї. Але в результаті виявили
місце із масовими залишками
людських останків. За всіма
ознаками це була одна із по-

ріал переконливо засвідчив, що
загиблі — цивільні різних соціальних груп, які були в’язнями
і яких стратили 23–24 червня
1941 року. Місцезнаходження
останків дало змогу інтерпретувати його як братську могилу
«… під самою тюрмою» (за спогадами очевидців). Це також
спростувало думку, що поховання було знищене у післявоєнний час кагебістами.

проходив на західному і східному
« Розстріл
подвір’ях в’язниці. За винятком декількох осіб усі
в’язні загинули. Уцілілих енкаведисти заставили
розширювати і поглиблювати воронки від авіабомб
та копати нові ями, а потім скидати туди тіла.

»

ховальних ям розстріляних органами НКВС в’язнів у червні
1941-го.
У наступному році вже за допомогою працівників комунального підприємства «Доля» було
уточнено та зафіксовано межі
масового захоронення; проведено судово-медичну експертизу та ідентифікацію останків.
Отже, після довгих років
пошуків біля північної стіни колишньої Луцької в’язниці було
виявлено масове захоронення
(110 осіб). Характер поховання, а також супровідний мате-
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Треба відзначити, що
в червні 1941-го розстріли
проходили в багатьох західноукраїнських містах, зокрема
у Львові, де в наш час створено музей-меморіал жертв
окупаційних режимів «Тюрма
на Лонцького». Він діє у будівлі, де розміщувалися каральні
органи трьох окупаційних влад:
польської, радянської та німецької. Це перший в Україні
музей-в’язниця. Було б справедливо, щоб і в Луцьку був свій
музей «Тюрма на вулиці Бригідківській». n

А

19 та 26 червня

www.volyn.com.ua

НОВИНИ НАДСТИР’Я

■ Пульс тижня

n Фотофакт

17 червня 2021 Четвер

7

Фото з офіційної сторінки Юрія Погуляйка у фейсбуці.

Фото із сайту twitter.com.

Яку вакцину вкололи очільнику краю – невідомо.

А от Володимир Зеленський зробив щеплення
ще в березні на передовій разом із солдатами
препаратом AstraZeneca (Covishield) з Індії.

У Теремнівському ставку знайшли
кишкову паличку
Вода у ньому не відповідає нормі
за мікробіологічними показниками.
Купатися там не можна
Тетяна МЕЛЬНИК

упальний сезон у Луцьку та області стартував
ще 1 червня. Як розповіла завідувачка відділення обласного лабораторного центру Оксана Колобкова, фахівці дослідили зразки з 28 водойм краю.
Кишкову паличку виявили лише у Теремнівському
ставку. Відтак Луцькраді рекомендували встановити
там знаки про заборону купання. А от на центральному пляжі міста вода відповідає нормам.
До слова, міськрада цього сезону на облаштування пляжів із міської скарбниці виділила 650 тисяч гривень: 150 — на благоустрій, лабораторні аналізи та впорядкування постів і 500 тисяч — на заробітну
плату, страхування, обстеження підводної частини,
навчання рятувальників і закупівлю обладнання для
них.
Купальний сезон триватиме до 31 серпня. Двічі
на місяць робитимуть лабораторні дослідження усіх
об’єктів довкілля та місць масового відпочинку.
У середині червня повторно протестують якість
води на двох пляжах — у Теремному та в Центральному парку. n
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В аварії загинули священник і студент
духовної семінарії
Дорожньо–транспортна пригода сталася
вдосвіта 15 червня в селі Боголюби Луцького
району
Тетяна МЕЛЬНИК

учанин за кермом легковика ВАЗ, ймовірно, не
вибрав безпечної швидкості та зіткнувся із меліоративною трубою. У результаті автомобіль
декілька разів перекинувся та злетів у кювет. Водій та
один із пасажирів, житель Камінь–Каширщини, загинули на місці. Іншого чоловіка — мешканця теж цього
району — із травмами госпіталізували. Всі обставини
трагедії встановлюють слідчі ГУНП у Волинській області.
Відомо, що в ДТП загинули клірик Свято–Покровського храму архідиякон Роман (Ярослав Сергійович
Тюканька) та студент Волинської духовної семінарії
Назарій Мільковський. n
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Волинський губернатор узяв
приклад із Президента
і роздягнувся перед камерою
Юрій Погуляйко вакцинувався від коронавірусу
Олена БОРИСОВА

еплення зробив очільник краю 14 червня у
Луцькому центрі первинної медико–санітарної допомоги.
Фотозвіт Юрій Михайлович опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
«Коронавірусною інфекцією хворів, переніс важко. Тому
своїм прикладом хочу закли-

Щ

інфекцією хворів, переніс
« Коронавірусною
важко. Тому своїм прикладом хочу закликати

»

волинян вакцинуватися.

кати волинян вакцинуватися.
Адже це єдиний ефективний
спосіб захистити себе від цієї
недуги», — зазначив посадовець.

Процедуру голова пройшов, роздягнувшись до пояса, мабуть, наслідуючи Президента Володимира Зеленського. n

n «Ти живи сто віків...»
маленьке
« Імісто

Фото із сайту gorokvivrada.gov.ua.

може стати
Всесвітом,
коли
в ньому є
ті, кого ти
любиш.

22-річний зґвалтував
неповнолітню дівчину

»

Підозрюваного взяли під варту
Наталія МУРАХЕВИЧ

а наполегливої позиції прокурорів Ківерцівського
відділу Луцької окружної прокуратури суд обрав
жителю села Переспа Луцького району, підозрюваному у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК
України), запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що ввечері нетверезий молодик
вчинив сексуальне насилля над 16–річною дівчиною.
Йому вже повідомили про підозру у вчиненні цього злочину й найближчих 60 днів він перебуватиме під
вартою.
За зґвалтування неповнолітньої особи йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від
семи до дванадцяти років. n

З

Маршрутка на смерть
збила чоловіка
Подробиці трагедії встановлюють
правоохоронці
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

Луцьку на вулиці Електроапаратній 66–річний водій автобуса БАЗ наїхав на велосипедиста. Чоловіка доставили у відділення інтенсивної терапії.
Аварія трапилась 13 червня близько 10–ї ранку. У лікарні, не приходячи до тями, потерпілий — 72–річний
лучанин — помер.
Слідчі з’ясовують обставини автопригоди. n

У

V O LY N . C O M . U A

Горохівчани – працьовиті люди, які заслужили на таке свято!

Торік виборці втретє довірили
Віктору Годику очолювати громаду.

Горохів відзначив своє 781-річчя
— І маленьке місто може
стати Всесвітом, коли
в ньому є ті, кого ти
любиш. Всі ми і кожен
із нас є частинкою
нашого Горохова, —
заявив на урочистостях
міський голова Віктор
Годик
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

менини рідного міста горохівчани завжди відзначають у день Вознесіння
Господнього. Святкування
починається з молитов у Свято–Вознесенському храмі, де
є настоятелем старший декан
Горохівського деканату отець
Андрій Сидор.
Зранку відбулися змагання з футболу, шахів і шашок та
тенісу. Для дітвори облаштували майданчик розваг із аніматорами, майстер–класами,
конкурсами, дитячими атракціонами.

І

На майдані Незалежності
звучали мелодії духового оркестру. Там можна було потрапити у містечко майстрів,
на виставки, фотозони й арт–
майданчики. Щоб попразникувати разом, на центральній
площі зібралися тисячі жителів і гостей Горохова — не було
де і яблуку впасти.
Урочистість розпочалася позивними пісні Степана
Кривенького «Ти живи сто віків, рідний наш Горохів», яку
називають візиткою району.
За успіхи й перемоги, здобуті земляками, міський голова
Віктор Годик і секретар міської ради Наталія Ковальчук
нагородили чимало горохівчан і колективів. На концерті з красномовною назвою
«В щасливому місті — щасливі діти» чимало пісень звучало на «біс», а місцеві народні
аматорські колективи потішили усіх присутніх пісенним
дійством «Немає кращої зем-

лі, ніж та, де ти живеш».
Дарунком на іменини Горохова став концерт Іллі Найди
та Василя Мельниковича, а
завершився день гуляннями
із народним аматорським гуртом «Відлуння» НД «Просвіта»
села Лобачівка.
І ще одна приємна новина із Горохова: настоятеля
Свято–Вознесенського храму міста отця Андрія Сидора
нагородили орденом Святого
архістратига Божого Михаїла
II ступеня. Про відзнаку розповів син отця Андрія, також
священник Іван Сидор.
— Із благословення митрополита Київського і всієї
України Епіфанія митрополит
Луцький і Волинський Михаїл
нагородив настоятеля Свято–Вознесенського храму
Горохова протоієрея Андрія
Сидора орденом Святого архістратига Божого Михаїла II
ступеня, — написав у фейсбуці отець Іван. n
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n Такі реалії

Чоловік побив 13-річного пасинка

На Сході загинула військова
з Володимира

Фото ГУ Нацполіції у Волинській області.

Винуватцю грозить
штраф або громадські чи
виправні роботи

Дівчині було всього 22 роки
Ірусина ПРИХОДЬКО

Оксана КОВАЛЕНКО

червня в районі проведення ООС під час виконання
службових обов’язків трагічно загинула лейтенант,
заступник командира роти з психологічного забезпечення Карина Шемчук. Обставини смерті поки не уточнюють. Відомо, що дівчина навчалася в школі-інтернаті княжого міста (нині школа-ліцей), а також закінчила
Львівську національну академію сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного. У неї залишилися батько
та мати.Попрощалися з молодою військовою 10 червня.
У зв’язку з трагедією міська влада оголосила триденну жалобу. n

9

Інколи рятує грам крові…
У місті гірників акцентували увагу на тому,
як важливо підтримувати волонтерський рух донорів
Алла ЛІСОВА

Нововолинську проживає 49 заслужених донорів України і 600 — почесних. У цьому списку і 46 лікарів. Натхненником донорського руху в шахтарському місті в останнє
десятиріччя є хірург Володимир Середюк, начальник служби
крові КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».
Привітати усіх із Всесвітнім днем донора у стінах медзакладу прийшли й нововолинський міський голова Борис
Карпус, його заступниця Вікторія Скриннік, долучилися й
керівники лікарні. Мер вручив подяки заслуженому донору
України Василю Кащенюку, який здавав кров більш як сто
разів (таких, як він, у місті дев’ятеро), нагородили і почесних донорів Людмилу Потапюк, Надію Сурай та Вікторію
Зраїтель, на рахунку яких більше 40 кровоздач.
Директор КНП «НЦМЛ» Олег Шипелик наголосив, що
у час, коли медицина виходить на високий рівень, надзвичайно цінним є навіть грам донорської крові. Тому вкрай
важливо підтримувати представників цього волонтерського руху, заохочувати нововолинців прийти вчасно комусь
на допомогу. n

У

Володимир-Волинському районі вітчим
вирішив покарати
13-річного пасинка за непослух та добряче побив його
гілкою з дерева. Про цю подію стало відомо завдяки
поліцейському Андрію Коколюку. Правоохоронець разом
з представниками соцслужб
приїхав навідати сім’ю, яка
стоїть на обліку як така, що
перебуває в складних життєвих обставинах.
Як інформує сектор комунікації поліції Волинської
області, поліцейський виявив, що в хлопчика по всьому
тілу — сліди від різки. З’ясувалося, що таким жорстким
способом мати з вітчимом виховували його за те, що той нібито поцупив гроші. Тож жінка
побила сина кропивою, а чоловік знайшов замашну гілку.
Дитину в супроводі офіцера відвезли на судово-медичну експертизу, яка визначила ступінь ушкоджень.
Відомо, що хлопець отримав

У

Сергій ВИШЕНЬКА

арія Гошко з Іваничів 18 років працювала молодшою медичною сестрою у ВП «Санаторій «Шахтар» ДП «Волиньвугілля», що в Павлівці. Півтора
року жінці обіцяли виплатити заборгованість із заробітної плати, яка з часом сягнула 55 тисяч гривень. Натомість — скоротили. Як пише «Буг», вона неодноразово
зверталася до керівництва санаторію й очільників ДП
«Волиньвугілля», якому належить заклад. Однак там відповіли, що підприємство перебуває в скрутному фінансовому становищі, коли з’являться кошти — не знають.
«Я просила, вимагала свою зарплату. При цьому й далі
продовжувала виконувати свої обов’язки, бо ж пропрацювала в санаторії 18 років. Але марно», — розповіла пані Марія.
Тому волинянка взялася шукати правду в суді, який
її позови задовільнив і постановив стягнути з ДП «Волиньвугілля» всю заборгованість. Однак, за словами пані
Марії, коштів вона досі не отримала. n

М

У ДТП постраждала вагітна
Їхала в автівці з п’яним водієм
Олена КУЧМА

червня у Милятині Володимир-Волинського району
39-річний водій жигулів у стані алкогольного сп’яніння не впорався з керуванням і злетів у кювет, —
автівка перекинулася. Внаслідок ДТП керманич та четверо
пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження. Його
та ще двох потерпілих, серед яких вагітна жінка, госпіталізували. Згодом стало відомо, що винуватець ДТП — мешканець Іваничів. За фактом інциденту правоохоронці відкрили
кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил
безпеки дорожнього руху або керування автомобілем у стані сп’яніння. Наразі триває слідство. n
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близько 20 ударів. За іншим
повідомленням з поліції, вітчим не був п’яним, коли бив
пасинка, а тепер щиро розкаюється. Між тим, підліток
схильний до крадіжок.
Поліція за цим фактом
зареєструвала відомості
в Єдининому реєстрі досудо-

вих розслідувань за статтею
«умисне легке тілесне ушкодження». Обвинуваченому загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян
або до двохсот годин громадських робіт чи до року виправних. n

n Прошу слова!

Чи можна було
не допустити трагедії?
3 червня в селі Затурці Володимир-Волинського району
на території урочища Безодня у штучній водоймі
втопився 12-літній підліток. Шокуючий випадок спонукає
до міркувань про давню проблему

Півтора року не давали зарплату
і… скоротили
Волинянка заробила понад п’ятдесят тисяч гривень

Судмедексперти нарахували щонайменше 20 ударів.

Наталя ГАТАЛЬСЬКА,
старша наукова співробітниця
Затурцівського меморіального
музею В’ячеслава
Липинського, просвітянка

нтригуюча і відлякуюча
назва одного з найпотужніших джерел у верхів’ї
Турії. Тут річка в’ється вузенькою стрічечкою, через яку подекуди можна переступити.
Живиться вона багатьма джерелами, але лиш одне з них
у межах села Затурці іменується Безодня (тобто дуже
глибоке, «без дна»). Назва
давня, навіть історична. Згадують її географи, історики,
краєзнавці у своїх дослідженнях і спогадах. В експозиції
Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського є фото останнього
власника родинного маєтку,
відомого вченого Станіслава
Липинського зі своїми дітьми
на відпочинку біля джерела —
невеликої за площею обгородженої водойми.
Пригадується і власне
дитинство у 1960-х. Повертаючись з Ліпінщини (лісу
за селом) у спекотну літню днину із суницями, діти
завжди зупинялися біля
Безодні напитись чистої,
як сльоза, води.
Отже, це джерело жило
своїм давнім природним життям, та її величність Людина
намагається все підкорити
собі. Якось із невідомих причин його почали розкопувати

І

меліоратори. Згодом, уже
в часи Незалежності, сесія
Затурцівської сільської ради
прийняла рішення передати
джерело в оренду на 10 років місцевим бізнесменам. Ті
нібито мали розводити там
форель. Працювали екскаватори, розкопуючи заповідну
територію, ставки обгородили металевою сіткою, навіть
підвели освітлення і почепили
табличку про заборону сюди
заходити. Через деякий час
видри виловили елітну рибку, і все заросло очеретом
та осокою…

—
« Відповідальність
не лише на сім’ї,
а, насамперед,
на тих, хто мав би
забезпечити надійну
охорону об’єкта.

»

Та ось утворили громаду
з понад 20 сіл із центром у Затурцях. Обрали нових керівників ради. Здавалося, мали б
відбутися відчутні зміни. Проте нова мітла мете… по-старому. Бо навесні вже цього року
знову було вирішено продовжити оренду урочища Безодня, кажуть, на 5 літ. І знову почалися водно-земляні роботи.
Копали глибоко (до 7 метрів),
руйнували природоохоронну
зону. І площа орендованої території — тепер більша…

Отож повернемося до трагедії, що сталася 3 червня.
Десь там узявся човен, на якому нібито плавали хлопчаки (він лежить догори дном
і досі). Звісно, у цьому віці їм
усе цікаво. Але чого ж тепер
не обгороджена небезпечна територія? Чому підлітків,
які туди прийшли, не було
кому застерегти від небезпеки? Так, загибель дитини —
це трагічна випадковість, якій,
однак, можна було б запобігти. Але хіба від цього легше
рідним? А дорікати людям, які
тяжкою працею заробляють
на прожиття, про недогляд
дитини-підлітка — просто
жорстоко. Бо відповідальність — не лише на сім’ї, а, насамперед, на тих, хто мав би
забезпечити надійну охорону
об’єкта. І хай би замість питань про поділ землі та розкопування джерел сільська рада
прийняла рішення і знайшла
кошти на перекриття тієї маленької частини двоквартирного будинку, де мешкає
родина загиблого хлопчика.
А це — кімнатка і кухня на чотирьох дорослих людей трьох
поколінь, серед яких — інвалід
АТО!
Я не суддя. І навіть не маю
спеціальної юридичної освіти, як наші місцеві чиновники.
Але як громадянка маю право
звертати увагу на дії нинішнього керівництва і його служб
щодо дотримання законності
і проявів елементарного людського співчуття. Бо навіть достойне спорядження в останню путь хлопчика за рахунок
місцевих бізнесменів не знімає з них відповідальності
за цю безглузду смерть.
Страшно, коли топонімічний термін-гідронім Безодня
перетворюється на безодню
історичного безпам’ятства,
екологічного безкультур’я. n
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Хто винен у масовій загибелі
бджіл на Поліссі?
Загалом близько двох сотень сімей цих божих комах втратили
пасічники в селах Оленине, Боровне, Лишнівка, Набруска та інших
населених пунктах цієї округи на Камінь-Каширщині

На 6 років доведеться відмовитися
від «промислу»
Прокурори Камінь-Каширської окружної
прокуратури підтримали публічне обвинувачення
у кримінальному провадженні про вчинення
46-літнім жителем райцентру ряду злочинів
Наталія МУРАХЕВИЧ

Фото із сайту plotina.in.ua.

Тетяна ПРИХОДЬКО

окрема, в Олениному
вважають, що призвели
до смерті бджіл гербіциди, отрутохімікати, які використовують аграрії. Люди
припускають, що найбільше
шкоди завдала діяльність
ТОВ «СТОХІД НОВА АГРО».
Це товариство орендує в урочищі Лишнівка, що через річку
за селом, кілька сотень гектарів невитребуваних людьми
паїв та вирощує на них сільгоспкультури.
— У мене пропало більше
десятка бджолиних сімей,
у тестя — 16, у швагра — 12.
У наших хлопців, які вивозили вулики в ліс, де був боровненський хутір, із 30 сімей залишилась одна. Загалом в Олениному загинуло
до 100 бджолосімей. У Лишнівці знаю двох пасічників, які
мали разом до 50, але з них
вціліли лише три, — розповідає житель села Руслан
Обушко.
Чоловік каже, що комахи просто не перезимували.
Мовляв, восени, коли медозбору вже не було, а на площах, орендованих «СТОХІД
НОВА АГРО», цвів соняшник,
бджоли в основному там
і працювали. Однак аграрії
обробили рослини з метою
пришвидшення достигання
культури, і божі комахи від
цього постраждали.
— Мало того, що орендар
не використовує безпечні
гербіциди, так він ще й не попереджає про обробку площ.
Пасічники після цього останнього медозбору зробили
закладку на зиму, а навесні,
відкривши вулики, й побачили

же до цього судимого чоловіка визнано винним
у тому, що впродовж 2020 року він таємно викрав
телефон, телевізор та велосипед, відкрито поцупив цифровий супутниковий телевізійний приймач й інші
речі, які належали потерпілим. Крім того, зловживаючи
довірою громадянина, зловмисник шахрайським способом заволодів його мобілкою, з якою у подальшому зник
із місця події. Камінь-Каширський районний суд призначив йому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. n

У
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У злочині брати звинувачують…
горілку
Відкрили пасічники навесні вулики й побачили страшну картину –
мертвих бджіл.

страшну картину, — ділиться
пан Руслан.
Бджоляр розповідає, що
його колега із Прилісного минулого року став свідком незрозумілої поведінки бджіл. Він вивіз
35 вуликів до соняшникового
поля «СТОХІД НОВА АГРО», але
вже за кілька днів комахи стали

так спочатку
« Ось
бджоли, а потім
і люди відчують
на собі вплив
хімічного
агрообробітку.

»

особливо агресивними і почали між собою «гризтися». В результаті вижило лише 5 сімей.
Агресивність же, за припущенням Руслана Обушка, настала
через хімічну обробку культур,
яка викликала у бджіл алергію.
– Товариство користується дешевими гербіцидами,
які завдають шкоди і птахам,

і комахам, і людям. В інших
регіонах країни вже навчені сумним досвідом, а тому
знаходять альтернативні варіанти. Тут же на безпечність
не зважають, — каже чоловік.
Мовляв, ось так спочатку
бджоли, а потім і люди відчують на собі вплив хімічного
агрообробітку. Адже поля розташовані лише за кілька кілометрів від населених пунктів.
За підрахунками Руслана
Обушка, така діяльність «СТОХІД НОВА АГРО» пасічникам
округи завдала збитків загалом приблизно на пів мільйона гривень. Адже вартість однієї бджолиної сім’ї — півтори
тисячі гривень. Втім, люди
не збираються оскаржувати
щось. Кажуть, що це даремна
трата часу і зусиль. Та все ж
сподіваються, що знайдуться
компетентні органи, які пояснять аграріям, що не можна
нехтувати правилами безпеки при використанні хімікатів,
та спонукають застосовувати
дозволені препарати. n

Ольга БУЗУЛУК

ловмисники пошкодили скло транспортних засобів.
Викрали і кілька літрів дизельного пального, лом,
акустичну колонку тощо. Трапилося це в нічну пору
доби. Охорона техніки не забезпечувалася. На місце прибули поліцейські, які одразу провели комплекс необхідних
оперативно-розшукових заходів і вийшли на злочинців буквально за 2–3 години. По гарячих слідах встановили, що
крадіжку вчинили двоє братів. Чоловіки (вони — місцеві
жителі, раніше не судимі) пояснили, що були в стані сп’яніння, тому й залізли всередину й скоїли злочин.
Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Викрадене вилучено та буде повернуто власнику — компанії, яка здійснює ремонт. n
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Водоплавних пернатих
побільшало
Тривають дослідження гніздових птахів на озерах
Національного природного парку «Прип’ять —
Стохід»
Марина ЛУГОВА

окрема, за повідомленням екологів на фейсбук-сторінці парку, уже обстежені Люб’язь і Рогізне, на яких
виявлено колонії мартина звичайного і крячків —
білокрилого, чорного та білощокого, а також невеличкі
колонії пірникози та норця чорношийого. Під час досліджень проведено кільцювання пташенят мартина звичайного на озері Рогізне. Зазначено, що цьогоріч спостерігається деяке збільшення чисельності водоплавних
і навколоводних птахів порівняно з попередніми роками,
які були надмірно сухими. n
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n Многая літа!

У Козлиничах на святі села заспівали
навіть священнослужителі
У мальовничому
населеному пункті
на Маневиччині ця
урочистість збіглася
зі святом Вознесіння
Господнього

Фото із сайту Маневицької селищної ради.

Купатися тепер безпечно
Нещодавно працівники аварійно-рятувального
загону спеціального призначення управління
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Волинській області обстежили дно
пляжу «Сонячний» на річці Стохід в селищі
Любешів

Олена ВОЛИНЕЦЬ

их, хто зібрався з цієї нагоди у місцевому клубі,
привітав очільник Маневицької громади Олександр
Гаврилюк. Він нагородив Почесними грамотами селищної
ради завідувачку ФАПу Олену
Чміль та Володимира Швеця
з нагоди його 70-річчя. Побажав усім присутнім миру, міцного здоров’я, терпіння, сімейного затишку та благополуччя.
До вітань долучився староста села Олександр Мурашко,
який відзначив цінними подарунками і подяками активних
жителів Козлиничів, а священ-

Минулої п’ятниці близько 4-ї години ранку
до поліції надійшло повідомлення, що в КаменіКаширському невідомі особи викрали пульти
з техніки, якою проводять ремонт дорожнього
покриття

Т

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Піснею вітали зі святом мешканців села аматори сцени.

нослужителі, які взяли участь
у святі, подарували присутнім
пісенні композиції.
З радістю долучився до організації Дня села і закупівлі подарунків місцевий приватний
підприємець Микола Климюк,
який щиро любить свою зем-

лю, з повагою ставиться до односельців.
Окрасою свята стала концертна програма ансамблю
народної пісні Цмінівського
сільського будинку культури
і виступи обдарованих місцевих діток. n

они очистили акваторію відпочинкового місця від побитого скла, гілля та каміння. З водойми було піднято чимало різної скляної тари. За
інформацією управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності селищної ради, проведено всю необхідну перевірку пляжу. Два рятувальники, які постійно тут працюватимуть, пройшли навчання та мають допуск до роботи.
Окрім того, у Любешівській селищній раді передбачили кошти на розчистку берегової лінії в потенційних
місцях відпочинку на Стоході. n
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На власні очі

Що має статися, аби молодь більше
цікавилася робітничим фахом?
Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

«Такого крутого обладнання, як у камінькаширців, немає
в жодного ресторатора області!» — хвалили тамтешній
навчальний заклад на фестивалі профтехосвіти у Луцьку.
Захід щороку організовують, щоб заохотити випускників
шкіл обирати не тільки з-поміж університетів.
Показували себе кращі з кращих: привезли оригінальні
товари й відзнаки різного рівня. Це стало й нагодою
з’ясувати, чим «дихає» ця ланка освіти
Оксана КОВАЛЕНКО

ДІТИ МАСОВО ОБИРАЮТЬ
ВИШІ, А РОБОТОДАВЦІ
ШУКАЮТЬ ВИПУСКНИКІВ
ВПУ

На ярмарку-фестивалі вищих професійних училищ чого
тільки не було: вигадливі лави,
гойдалки, меблі, мангали й
городні інструменти, красиво
оформлена й смачна випічка…
Усе створили учні цих закладів. Їхні керівники мали чим
похвалитися, однак на запитання, чи йдуть до вас навчатися, який у вас конкурс, відповідали приблизно однаково:
«Ну… регіональне замовлення
ми виконуємо. Хотілося би
більше учнів». Знаю, що деякі ВПУ мусять продовжувати
терміни вступної кампанії, щоб
заповнити вакантні місця. Тим
часом, роботу здебільшого
шукають саме випускники вишів. На державному рівні звучать цифри, що десь 75% дітей
обирають навчання в численних університетах. І хоч 56%
українців у спеціальному опитуванні сказали, що вважають
профосвіту престижною чи
радше престижною, однак
так думає не молодь, а старші
люди.
При цьому такі вагомі
ще наприкінці 2000-х дипломи про вищу освіту багато
хто тепер сприймає скептично. «Приймаємо всіх, а щоб
вигнали, то вже треба дуже
постаратися», — поділився в приватній розмові один
із викладачів луцького університету. Між тим, у центрі
зайнятості кажуть, що «вепеушника» працевлаштувати сьогодні набагато легше.
Звісно, проблем вистачає і в
профтехосвіті, але те, що
її варто розглядати як гідну альтернативу вищій, —
це факт. Правда, є нюанси.
РІЗНІ ЗА РІВНЕМ

5 років тому мій син пробував вивчати у міському
училищі автосправу. Тоді був
страшенно розчарований, що
викладачі розповідали про
«жигулі» і що домашні завдання, які його одногрупники масово не виконували, робили
з ними на парах. Казав, що
мав таке враження, ніби їм
найважливішою була відвідуваність». Тож він повернувся у школу, а потім вступив
до університету… Маю надію, що тепер у тому закладі
все інакше. Але яби він обирав
ВПУ сьогодні, ми б передусім
оцінили рейтинг наших училищ, а ще пішли б у майстерні.
На фестивалі профтехосвіти звучало твердження, що роботодавці шукають
випускників сучасних училищ,

тобто таких, де є нове обладнання, та працюють вчителі,
які постійно займаються самоосвітою. Один із тих посадовців, які «в темі», зауважив, що
йому здається, наче відносно
сучасніших на волинському
ринку — відсотків 40. Решті
треба підтягуватися… Як обирають, хто заслуговує сучасної техніки для навчання, розповіла начальниця управління
освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна:
— Найкраще держава фінансує, а отже модернізує,
заклади, у яких навчається
не менше 400 учнів. Тому в районах об’єднують дрібніші й
створюють Центри професійно-технічної освіти. Таких
утворень на сьогодні 4.

У ЛЮБОМЛЬСЬКОМУ
ПРОФЛІЦЕЇ ВЧАТЬ
І НА НОВИХ СТАНКАХ,
І НА СТАРИХ

Першокурсниці Камінь-Каширського ВПУ Анна Солоха
та Анжеліка Мельник похвалилися, що уже пекли піцу
на суперсучасному обладнанні.

держава
« Найкраще
фінансує,
а отже модернізує,
заклади,
у яких навчається
не менше
400 учнів.

»

У середню спеціальну
освіту на Волині (18 закладів, з яких 3 підрозділи вишів)
з державного та обласного бюджетів за 4 роки вклали 30 млн
гривень. Освіту цю, каже Плахотна, оплачувати нині недешево. Ділиться про те, що й
інвестори сьогодні теж вкладають у своє майбутнє:
— Є не тільки державними
силами створені, а й європейськими. Ми брали участь
у 5 таких проєктах. Зараз продовжуємо працювати з Естонією, Польщею. Маємо дуже
потужний німецький проєкт — вдруге заходить до нас
Баварія… Іноземцям цікаво,
мабуть, вивчити наш ринок
праці.
КРУТІ УЧИЛИЩА
НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МАЮТЬ
ЛУЦЬКУ ПРОПИСКУ

Цього місяця ВПУ в Колках об’єднали із Маневицьким
професійним ліцеєм. Вчать
молодь і дорослих. Директорка новоспеченого Колківського центру профосвіти Людмила Панасюк, яка свого часу
вивчилася на трактористку,
а потім ще й на кулінара, має
амбітну ціль:

Студентки й майбутні кухарі-кондитери Аня Солоха із села
Гірки та Анжеліка Мельник
із Бихова, що на Любешівщині,
кажуть:
— Ні разу не пошкодували, що обрали своє училище.
Від кулінарів-блогерів таких деталей не почуєш, як від наших
майстрів. Ми вчимося готувати
за чіткими правилами.
А ще в училищі діє Центр
електрогазозварювання, у якому використовують обладнання
австрійського виробника.Торік
навчили 60 фахівців, усі уже зайняті. Крім того, купили сучасний деревообробний верстат
й тепер роблять меблі собі й
іншим, навіть луцькій бібліотеці.

Директорка Колківського центру профосвіти Людмила Панасюк:
«У нас, на жаль, 20% йде в профосвіту, а решта здобуває дипломи
вишів, з якими за кордоном працює простими робітниками».

— Ми плануємо стати одним із 10 найкращих центрів
профосвіти в Україні. Європейський банк, зокрема, готовий
нам надати кошти на модернізацію. Думаю, що нас обрали
завдяки досягненням на рівні
міжнародних конкурсів профмайстерності. Багато вчимося у співпраці з Естонією. Вже
четвертий раз поїдемо на міжнародний конкурс з оранки.
36 країн беруть участь. За жеребкуванням кожен учасник отримує певний трактор,
а вони — найсучасніших марок.
Дається день на підготовку. Ми
щоразу вперше веземо своїх
учнів — молоденьких «необ’їжджених» — і показуємо високі
результати. Бо діти наші практикуються там, де є сучасне обладнання, де можна навчитися,
а не перебути!
Ще один приклад — Камінь-Каширське ВПУ. Про
нього говорять не тільки в області. Центр харчових технологій із надсучасним обладнанням для кухні за 4,5 млн
гривень приймав кухарів
із усієї України, серед них був
і той, що готує для Президен-

та Зеленського. Представник
училища Ольга Шумік розповідає, що хоч заклад і розташований на околиці області, учні до них їдуть навіть
із Ковеля. Ділиться, як були
вражені їхнім рівнем партнери-естонці:
— Ми ж можемо опанувати
все на світі! Тож іноземці дивувалися нашою працездатністю,
високим рівнем освіти. Тут усі
викладачі їздять, вчаться постійно, у кожного є сертифікати.

Центру тут не створили,
бо навчається до 300 учнів. Однак директор Володимир Дутко показує, які лави роблять, й
каже:
— Коли брати столярні
вироби, то навіть якби й був
центр, ми б їх краще не зробили… Якщо випускник вміє
працювати на 20-річному станку, то й на новому справиться.
Принцип роботи той же.
Сам він за фахом інженер-викладач будівельних
дисциплін. Каже, що, на жаль,
відразу вступив до інституту, а потім зрозумів, що таку
професію краще здобувати
«знизу». Міркує, що з кожним
роком охочих вступати до них
меншає:
— Чомусь діти не хочуть навчатися робітничим професіям.
У нас ще трішки регіон специфічний: Польща під боком
і багато хто вважає за краще
поїхати туди на заробітки. Сільгоспроботи, будови. Правда, є
такі, які, попрацювавши після
школи в Польщі, наступного
року приходять до нас. Якщо
за кордон їдуть з дипломом,
то там значно вища зарплата:
підсобник 14 злотих за годину
заробляє, а з дипломом — 18…
Представники влади, які
виступили з вітанням на фестивалі, одностайно бажали
молоді залишатися в Україні.
Хлопці й дівчата, яких ми запитували про їхні наміри, казали, що готові лишитися тут,
якщо буде гідна зарплатня… n

Довідка Волинського обласного центру
зайнятості. На початок червня цього року на обліку
перебувало 386 випускників вишів та 122 — з ВПУ. Заступник директора центру зайнятості Тарас Семенюк коментує:
«З училиш — лише трохи більше сотні! Чому так? Бо роботодавці полюють за учнями ще тоді, як вони у них на практиці». З актуальних вакансій — 62% робітничі професії.
Найбільш затребуваними є кухарі, бармени, офіціанти,
продавці, слюсарі та водії.

Економісти й освітяни мріють, щоб якомога більше юнаків та дівчат
мали що писати на такому плакаті.

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

n Колесо історії

Будемо ходити до сусідів
у гості?

Провівши в Києві декілька днів, не могла не відвідати Національний
музей народної архітектури та побуту у Пироговому, в якому зберігаються
найдревніші пам’ятки. Там же знаходиться найстаріша хата — із Самарів
на Ратнівщині. Вона вважається найдавнішою навіть у Європі!
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.
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На дверях будівлі висять два замки: шкода, що найдавніший експонат
у музеї виявився забутим.

Через великі дірки у стіні, яка
страшенно потрухлявіла, заглянула в середину. І що побачила?
Розвалена глиняна піч, без димоходу, а це говорить про те, що
опалення було «курне» — за димоходи потрібно платити податки. У хаті — залишки примосту
та лавок. Оце і все.

Розмір хатини: 5,10 х 4,8 м.
Загальна площа: 48 квадратних
метрів. Пам’ятка є досконалим
унікальним на сьогодні зразком
традиційного поліського житла,
найдавнішим з-поміж існуючих
не лише в Україні, але й за межами нашої держави.
У музеї є й інші експонати

невеличка, найменша серед усіх, яких
« Хатина
бачила в музеї, накрита соломою, по обидва боки
дерев’яні виступи, які робились у давнину, аби
відлякувати нечисту силу.
Хатина невеличка, найменша
серед усіх, яких бачила в музеї,
накрита соломою, по обидва
боки дерев’яні виступи, які робились у давнину, аби відлякувати нечисту силу. Віконце малесеньке-малесеньке. Але через
нього нічого не видно. Два інших
за розміром такі ж самі — сантиметрів десь 20 на 20, забиті дошками.

Про чергову важку втрату — смерть захисника Батьківщини
Івана Медінцева (на фото) з Ковеля — повідомив минулого
тижня керівник Волинського обласного
осередку спілки учасників бойових дій
в АТО «Побратими України». Три роки тому
«Газета Волинь» оголошувала збір коштів
на лікування бойового офіцера, в якого
діагностували лімфому Ходжкіна. На жаль,
врятувати молодого чоловіка не змогли
Фото kovelpost.com.

І

Євгенія ЖУРАВСЬКА

-метровий понтонний міст через річку
Буг тимчасово з’єднував Україну із сусідньою державою. І хоча доступним
був лише для пішоходів і велосипедистів, користувався популярністю. Щороку до 50 тисяч
волинян та поляків перетинали кордон через
пункт пропуску «Адамчуки– Збережже». Однак
у 2019 році через відсутність необхідної інфраструктури — українська сторона не знайшла
можливість реалізувати проєкт з побудови повноцінного переходу — його закрили.
Втім, за словами заступника голови Волинської ОДА Ігоря Чуліпи, нині є намір відновити
його роботу. n

56

У Ратному обговорили проблеми
функціонування потягу Ковель-Заболоття

Пройшов Іловайськ, але життя забрала
недуга

ван Медінцев отримав повістку 8 квітня 2014-го. Він,
банківський працівник, від
війни не ховався, пішов захищати незалежність України,
як того вимагав обов’язок.
А коли згодом у тридцятирічного ковельчанина виявили важку
недугу, його родина залишилася наодинці із бідою.
З гіркотою говорила про
це мама Івана — Лідія Михайлівна Медінцева, зайшовши
до редакції:

Тимчасовий перехід з Польщі через
Адамчуки може знову запрацювати

Громада заборгувала
залізниці

»

з Ратнівщини. Неподалік самарівської хатини стоїть шпихір
ХVII століття із села Самари (хутір Козувате). Його виявлено
під час пошукової експедиції
у 1973 році. Комора була збудована прадідом останньої власниці Левонюк Марії Харлампіївни.
Поряд — клуня середини XIX століття із Видраниці та шпихір кінця
XIX століття із села Заброди. n

n Болить!

Галина СВІТЛІКОВСЬКА
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■ Пульс тижня

Найстаріша хата Європи —
із ратнівських Самарів

олись довелося зустрітися і поспілкуватися
з її власником, нині покійним Йосипом Дементійовичем
Баранчуком, який розповів її історію. Він переповідав, що курну хату купив його батько в якогось старого чоловіка, коли
одружився. Вона була з колених
брусів і побудована у 1587 році.
Стояла в кутку, який називали
в селі Берестям, допоки нею
не зацікавилися організатори
створення музею архітектури
і побуту. Коли чоловікові запропонували, аби він продав будівлю для музею, то від грошей
відмовився, а взяв 10 кубометрів лісу. Перевезли її у 1980-х
роках. Вона виявилася найстарішим пам’ятником архітектури
і побуту на території колишнього Радянського Союзу і є національною реліквією світового
рівня.
У нашій курній хатині ніякого
міні-музею немає. Як сиротина,
стоїть серед собі подібних, але
молодших за віком, будівель
Полісся. Вразило, що вона закрита на два замки. Найстаріший експонат виявився забутим.
— Курна хата із Самарів потребує консервації, аби не трухлявіла й надалі, не пропала, —
відповів на моє запитання
Максим Паращук, старший
науковий співробітник музею
експозиційного відділу «Полісся». — А на це потрібна досить
велика сума грошей, яких музей не має. Хатину лише перекрили, адже солома також трухлявіє. Будівля збережена в оригіналі, тож ніякої реконструкції
не повинно й бути, лише деякі
реставраційні роботи і консервація.

17 червня 2021 Четвер

— Він навіть після хіміотерапії, яку переносив дуже
важко, повертався до своїх
хлопців у 14-ту бригаду. Іван,
коли здобував у Львові вищу
освіту, закінчив військову
к а ф е д р у. Й о г о , м о л о д ш о го лейтенанта, мобілізували
у першу хвилю. Син не розповідав подробиць про війну,
але з теленовин знаємо, яке
пекло нашим бійцям довелося пройти. Бог допоміг Іванові вижити під Іловайськом,
але тепер його життя знову
під страшною загрозою, —

не стримувала сліз жінка.
У Ковелі лікар, до якого
Іван звернувся з підозрілою
гулькою, перебуваючи у відпустці, порадив робити компреси, примочки. Але пухлина продовжувала збільшуватися. У військовій частині
Івана Медінцева скерували
у госпіталь до Львова, потім
перевели в онкологічне відділення Київського військового шпиталю. Іван пройшов
чимало курсів хіміотерапії,
але стан лише погіршувався, хвороба прогресувала.
Далі було лікування у Білорусі, яке потребувало чималих
витрат. Рідні покладали надію на трансплантацію клітин
кісткового мозку.
Та подолати смертельну
недугу ветеранові АТО не вдалося. Маленький синочок, який
народився через місяць після
того, як тато пішов на війну, залишився напівсиротою.
Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким героя. n

Власта КРИМСЬКА

елищний голова Віталій Бірук зустрівся з
начальником сектору Рівненської дирекції
пасажирських перевезень Павлом Олександруком, де вирішувалося питання щодо подальшого руху поїзда. Йшлося про борг перед
залізницею. Cелищна рада має компенсувати за
пільговий проїзд жителів села Краска, а саме: січень – 500 гривень, лютий – 300, березень – 500,
квітень – 800, травень – 1500. Очільник громади
зазначив, що це питання попередньо розглядатиметься на засіданнях постійних комісій та
сесії. n

С

В аварії загинув 18-річний
юнак
13 червня надвечір у Ковельському районі
біля села Городище сталася смертельна
дорожньо-транспортна пригода – водій
легкового автомобіля не впорався з
керуванням і врізався у бетонну плиту
Іван ПЕТРУК

лопець 2002 року народження, який був
за кермом, не мав шансів вижити. Транспортний засіб був настільки потрощений,
що деблокувати загиблого з автомобіля мусили
працівники чергового відділення 4-ї Державної
пожежно-рятувальної частини міста Ковеля.
Як інформує сектор комунікації поліції Волинської області, ДТП сталася на ділянці автошляху
Ратне – Ковель, на якій проводяться ремонтно-відновлювальні роботи дорожнього полотна.
18-річний водій «Volkswagenа», ймовірно, не врахував ситуації та вдарився у бетонну плиту. Слідчі з’ясовують обставини смертельної аварії. n
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+38 (067) 304–15–65,
+38 (068) 989–44–92
+38 (068) 005–44–46 (запчастини)
+38 (068) 005–44–47 (сервісна служба)

n Новації
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n Професіонали
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

УРОКИ ЄВГЕНА
КОМАРНИЦЬКОГО

ЛІКАРНЯНИЙ ЛИСТ
НА РОБОТУ НЕСТИ
НЕ ДОВЕДЕТЬСЯ
З 1 вересня цей документ стане
електронним. Чому назріла
потреба в таких змінах?
Оксана КРАВЧЕНКО

аніше держава щорічно витрачала 18 мільярдів гривень на оплату листків непрацездатності
для 5,5 мільйона українців. Причому
частина цих коштів видавалася людям, які насправді були здоровими.
Тому новий сервіс допоможе уникнути
зловживань, які допускали лікарі, кажуть посадовці Міністерства цифрової
трансформації України.
На формування електронних лікарняних українські медзаклади повністю

Р

формування електронних
« Налікарняних
українські
медзаклади повністю
перейдуть з 1 вересня
2021 року. Нині триває
перехідний період, можна
користуватися і новим,
і паперовим листом
непрацездатності.

»

перейдуть з 1 вересня 2021 року. Нині
триває перехідний період, можна користуватися і новим, і паперовим листом непрацездатності. Ці три місяці
виділили для того, щоб медики навчилися користуватися системою й
не виникало проблем із оформленням
електронного підтвердження тимчасової непрацездатності, не було збоїв.
Утім, на перших порах без помилок і непорозумінь навряд чи обійдеться. Але звикнемо, головне, щоб
виплати «лікарняних» та «декретних»
не запізнювалися. На жаль, нині через
затримку фінансування Фондом соціального страхування чекати коштів
доводиться довго.
У МОЗ зазначили, що електронний документ зможуть отримати ті
пацієнти, які внесені до онлайн-системи охорони здоров’я та мають історію звернень. Коли лікуючий лікар
сформував вам медичний висновок
про тимчасову непрацездатність, маєте повідомити про це роботодавцю.
Всю необхідну інформацію про е-лікарняний він зможе побачити у своєму Електронному кабінеті на порталі
Пенсійного фонду України. Роздруковувати документ не потрібно. Також
не треба приносити на роботу більше
ніяких паперових підтверджень встановлення факту тимчасової непрацездатності.
Обіцяють, що у більшості випадків
працівникові для отримання виплат
через хворобу достатньо буде звернутися до лікаря один раз. n

Напередодні професійного
свята директор медичного закладу Лариса Петрівна Духневич тепло і щиро розповідала
про багатьох працівників, які
заслуговують поваги і подяки.
— Нам сьогодні нелегко.
Держава не може фінансово
забезпечити задекларовані
медичні гарантії, а винними
зробили тих, на чиїх плечах
тримається охорона здоров’я.
В усі часи лікарів шанували,
бо рятувати життя — свята місія. Тому вірю, що суспільство
прозріє у ставленні до медиків, а держава дасть змогу їм
успішно працювати й почуватися гідно. Ну а нині треба
вистояти, тому міська влада й
прийняла рішення про створення Луцького територіального медичного об’єднання.
Це дасть змогу ефективніше
витрачати ресурси, а головне — полегшить життя пацієнтам, які не здаватимуть кілька
разів аналізи, не будуть оббивати пороги розрізнених закладів. У міській лікарні створене
сучасне приймальне відділення, маємо новітнє обладнання.
І дуже важливо зберегти той
золотий фонд професіоналів,
який формувався роками. Є
у нас десятки шанованих династій — Федорчуки, Павелки,
Романіви, Корінчуки, Панасюки, Макарчуки, Вольги, Коники, Василькови… Всі у Луцьку
знають заслуженого лікаря
України хірурга Євгена Комарницького. От про його лікарську
родину і розкажіть читачам, —
порадила Лариса Петрівна.
У відділенні ургентної хірургії вперше із журналістським завданням я побувала
у 1990 році. Пригадую, з порога здивували сяючі стіни й
підлоги, що було тоді зовсім
незвичним для наших лікарень.
Це вже згодом прийшло модне
поняття «євроремонт», а Євген
Комарницький першим продемонстрував його прообраз.
Нині згадує про це з усмішкою:
— Мав добрих друзів — колишніх пацієнтів — на багатьох
підприємствах. Допомогли матеріалами, знайшли майстрів.
Дехто застерігав, що за таке
самоуправство можна й поплатитися. Але ж я не для себе робив, а для хворих. Тому адміністрація нас підтримала і навіть
виписала премію — і мені, завідувачу відділення, і всім працівникам по 20 карбованців.
Часи тоді були трудні. Євген
Северинович зізнавався, що
знайомий токар на заводі виточував йому деякі деталі до хірургічних інструментів. Але
у відділенні успішно проводили
найскладніші операції, колектив був професійно сильним,
згуртованим.
— А в нас і досі панує така ж
атмосфера. У молодих колег є
бажання вдосконалюватися,

У сім’ї Артема Євгеновича та Ірини Валеріївни Комарницьких вишиванки в особливій
пошані.

Подружжя заслужених лікарів України
Ірина Іванівна та Євген Северинович
Комарницькі гордиться онуком Олегом,
студентом медуніверситету.

«Лікар вкладає у порятунок людей
душу, а не надає послуги…»
У галузі охорони здоров’я Волині — сотні іменитих династій, у яких білі халати носять
представники трьох-чотирьох поколінь. Чим пояснити таку спадкову вірність професії, яку
сьогодні важко назвати належно поцінованою? Відповідь на це запитання ми шукали у майже
півторатисячному колективі Луцької міської клінічної лікарні
старші готові ділитися досвідом. Я, наприклад, з величезною вдячністю згадую свого
вчителя Валентина Семеновича Янюка і він є для мене прикладом у ставленні до тих, хто
робить перші кроки у професії.
У нас багато інтернів. Часом
мене запитують, що головне
в роботі хірурга: досвід, інтуїція, вміння швидко мислити…
Це важливо, але я думаю, що
головна умова — любити людей, любити свою справу, —
каже Євген Комарницький,
який вперше зайшов до операційної майже 50 років тому й
став одним із найавторитетніших лікарів на Волині.

вання у Польщі, Литві, Білорусі.
Ми першими в області почали робити чимало серйозних
втручань методом малоінвазивної хірургії, опановували новітні технології, за останні роки
в нас з’явилося чимало сучасного обладнання. Єдине, чого
я не можу сприймати в умовах
реформування галузі, це те, що
медичні заклади стали підприємствами, де надають послуги.
Адже справжній лікар мусить
вкладати у порятунок людей
душу…
ДОСІ В РОДИНІ БУВ
ПАРИТЕТ: ДВА ХІРУРГИ
І ДВА ЕНДОКРИНОЛОГИ

КОЛИ ПРОФЕСІЯ —
НЕ ШЛЮБ ІЗ РОЗРАХУНКУ

Нині відділення, яким багато літ керував Євген Северинович, очолює Артем Євгенович
Комарницький. Йому 43 роки,
20 із них — оперує. Каже, що
обирав професію не за настановою батька. Такий «демократичний» підхід культивує
і у власній сім’ї, синові теж
не диктував, до якого вузу
вступати. Але коли ти ростеш
в атмосфері постійних розмов
про медицину, то мимоволі
проймаєшся інтересом до цієї
справи.
— Уперше я зайшов до операційної, навчаючись на четвертому курсі. Тато ніколи спеціально не приводив мене туди,
щоб дати змогу зробити вибір
свідомо, — згадує Комарницький-молодший. — Я знав, що
робота ургентного хірурга

Хірурги — батько і син Комарницькі.

мене запитують, що головне в роботі
« Часом
хірурга: досвід, інтуїція, вміння швидко
мислити… Це важливо, але я думаю, що
головна умова — любити людей, любити свою
справу.

»

непроста, вимагає швидких
рішень і дій, готовності до різних несподіванок під час кожного втручання. Це «затягує»,
особливо, якщо справляєшся,
знаходиш вихід у важких ситуаціях. Тому я згоден із висловом
про те, що професія не може
бути «шлюбом із розрахунку»,
роботу треба любити.
— Хто думає, що Арте-

мові було легше, аніж іншим
у відділенні, той помиляється.
Навпаки, з нього питав більше, — скаже згодом Євген
Комарницький. — У 2000 році,
коли син прийшов на роботу,
в нас ще не було лапароскопічної стійки, а оперували багато, тому доводилося добряче
гнути спину. Артем постійно
навчається, проходив стажу-

Подружжя заслужених лікарів Комарницьких руйнує усталений стереотип: чоловік досягає успіху в роботі, а дружина
забезпечує «тил». Ірина Іванівна — авторитетний спеціаліст-ендокринолог Волинської
обласної клінічної лікарні, про
неї з вдячністю відгукуються
пацієнти й з повагою — колеги. Як вдається з щирою відданістю піклуватися і про родину,
і про своїх хворих?
— Ми з чоловіком обоє
прагнули реалізувати можливості в професійному плані.
Коли діти були маленькі, допомагала їх доглядати мама. Син
і донька змалку бачили, що
батьки зайняті, то ж росли
самостійними. Оксана стала
адвокатом, Артем вибрав хірургію, його дружина Ірина —
ендокринолог, як і я. Тому досі
в нас був паритет у родині, а тепер чекаємо, якій спеціальнос-

ті віддасть перевагу онук Олег,
студент медуніверситету. Він
міг би вступити і в інші навчальні
заклади, бо успішно здав ЗНО,
займав призові місця на олімпіадах, але вирішив стати лікарем, — у голосі Ірини Іванівни
звучать теплі нотки.
Не міг приховати зворушення, розповідаючи про свою
родину, і Євген Северинович:
— Нам із сином дуже пощастило з дружинами. У них
теж не простий фах, важкі хворі, буває, й додому телефонують. Здається, як можна тримати в пам’яті інформацію про
дози інсуліну чи інших препаратів для кожного пацієнта, про
особливості перебігу недуги
в кожного і при цьому уникати
професійного вигоряння, відмінно справлятися з обов’язками на роботі й домашніми клопотами? А наші Ірини — і мами
чудові, й господині.
Ірина Іванівна, берегиня родини Комарницьких, — волинянка. Згадує, що у школі дружила з донькою ковельського
лікаря-невролога Григорія Макарчука, було цікаво слухати історії з його практики. Можливо,
через це й подала документи
до медінституту, де знайшла
і свою долю — закохалася
у симпатичного старшокурсника, родом із Львівщини, вийшла
заміж і «завербувала» його
на Волинь. А молодший брат
Ірини Іванівни працює травматологом у місті Лева.
Ірина Валеріївна Комарницька себе називає бойківчанкою. В Івано-Франківську навчалися вони з Артемом, а тепер — і їхній син. Тому
на вихідних часто їде у рідне
місто до мами, яка раніше працювала дільничним терапевтом. А через день як на крилах
летить до Луцька, де чекає маленька донька, чоловік і справа,
якій віддала понад 20 років.
Шаблонне уявлення про
те, що людина повинна завжди
йти на роботу з радістю, Ірина
Валеріївна не зовсім поділяє.
Каже, що може відчувати й
неспокій, і тривогу за хворих,
і емоційну напругу, бо ж очолює
діагностично-терапевтичне
відділення. Але про її ставлення до лікарської праці свідчить
такий факт: з відпусток по догляду за дітьми обидва рази виходила достроково, аби не відстати у професійному плані.
— Сьогодні вже я часом
звертаюся до Ірини за порадою, цікавлюсь її думкою,
як ендокринолога, коли йдеться про важкі випадки, — гордиться невісткою заслужений
лікар України Ірина Іванівна
Комарницька.
У цій родині день медичного працівника відзначають
представники трьох поколінь.
Ми побажали, щоб династія
Комарницьких зростала, щоби
більшало лікарів «з діда-прадіда», знаючих, порядних, людяних, які звикли працювати
на совість. n

Навіть якщо втома не відступає, потрібно рухатися, але без «фанатизму».

Що робити, якщо
COVID-19 залишив у спадок
біль у м’язах і суглобах?
Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються щойно ПЛР-тест показав
негативний результат. Дослідження свідчать, що до 80% пацієнтів
тривалий час не можуть позбутися наслідків підступної недуги
Віталій ЛІБЕРНИЙ,
лікар ортопедтравматолог
Центру реабілітації
УБД

айпоширеніший
симптом, який виникає в результаті
впливу коронавірусу на скелетно-м’язеву систему, —
підвищена втомлюваність
навіть через три місяці з початку хвороби. Причому
слабкість відчувають понад
50% пацієнтів, незалежно
від того, проходили вони
лікування у звичайній палаті чи у відділенні інтенсивної
терапії.
Підступність інфекції
ще й у тому, що вона вражає та змінює роботу багатьох систем організму. Таким чином, необхідно бути
вкрай обачними та уважними до кількості фізичних навантажень. Так пацієнтам,
які мали порушення з боку
опорно-рухового апарату, відчували біль у суглобах та м’язах, необхідно
відновлювати активність
з подолання мінімальних

Н

відстаней (10–30 хвилин
ходьби), поступово повертаючись до раніше звичних
дистанцій. Тут важливо дотримуватися розумного балансу.
Загалом же, люди, які перенесли COVID-19 будь-якого ступеня важкості, потре-

неприємні відчуття в м’язах
або суглобах. Людей турбує
ниючий, тиснучий біль, який
може супроводжуватись набряками.
Для того, аби зняти ці
симптоми, не варто відразу
використовувати нестероїдні протизапальні препарати,

же, люди, які перенесли
« Загалом
COVID-19 будь-якого ступеня важкості,
потребують інтенсивного нагляду лікарів
протягом щонайменше перших 3-х місяців,
а то й півроку.

»

бують інтенсивного нагляду
лікарів протягом щонайменше перших 3-х місяців, а то й
півроку. На жаль, єдиного
механізму реабілітації немає, оскільки кожен організм
індивідуальний як у проявах
хвороби, так і в швидкості
повного одужання.
Міалгія та артралгія — ті
ймовірні ускладнення з боку
опорно-рухового апарату,
які даються взнаки після перенесеної коронавірусної
хвороби і викликають стійкі

оскільки вони можуть несприятливо впливати на інші
процеси в організмі. Програми реабілітації підбирають кожному персонально
медичні працівники залежно від віку та стану. Ефективними є електротерапія,
лікувальна гімнастика, ЛФК
в басейнах, галотерапія, фізіотерапія.
Отож, не займайтесь самолікуванням, краще довірити цю справу спеціалістам
м.Луцьк. n

З ДНЕМ МЕДИЧНОГО ПРАЦІВНИКА!
Щиро вітаємо з професійним святом і дякуємо за допомогу, чуйність, турботу сімейним
лікарям Наталії Сергіївні Собчук та Мар’яні Олександрівні Опейді, лікарям ВОПЛ Ользі
Анатоліївні Шевченко та Ользі Йосипівні Слободян. Велика вам вдячність за підтримку
у тяжкі дні хвороби.
Нехай Господь за добро віддячить вам сторицею, береже від лиха, біди, благословить
на добрі вчинки!
З повагою Павло ЗУБАНЬ та Галина ГРИШКО.
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Бджоли до смерті покусали
61-річного пасічника
Трагедія сталася минулого четверга у селищі
Малий Шпаків неподалік Рівного
Ірина ПАСІЧНИК

оли о 15.08 на лінію «103» надійшло повідомлення, бригада Рівненського обласного центру
екстреної медичної допомоги якраз перебувала неподалік, і вже за три хвилини примчала на виклик.
На жаль, на момент приїзду «швидкої» чоловік помер. Дружина розповіла, що він повернувся додому
із пасіки, і йому стало зле. Господар втратив свідомість на подвір’ї будинку. Жінка спочатку самостійно
спробувала привести його до тями, але це не дало
результату.
Медики, які прибули, лише констатували біологічну
смерть 61-річного пасічника. n

К

Побив рідну сестру і…
викинувся з вікна
Повідомлення до поліції про побиття жителем
Рівного родички на вулиці Адама Міцкевича
надійшло від сусідів
Мирослава СЛИВА

а місце події негайно прибула мобільна група сектору протидії домашньому насильству.
Одночасно приїхала до будинку й матір дітей
разом із знайомим, який намагався викруткою відчинити двері квартири. Водночас їх зсередини відкрила 25-річна жінка. Чоловік потягнув її на себе, а коли
побачив, що зловмисник наближається до виходу —
зачинив двері. Тоді дебошир і сам замкнувся із середини.
Постраждалу із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та перелом кісток носа госпіталізували до лікарні.
На місці події працювати також рятувальники, які відкрили двері помешкання, аби впевнитися, що з чоловіком все гаразд і він не потребує допомоги. Втім, за декілька хвилин присутні виявили, що 30-річний рівнянин
викинувся із вікна сьомого поверху: він спочатку впав
на дах карети швидкої допомоги, а потім — на водія.
Медики намагалися врятувати життя 30-річного рівянина, але той помер на місці події. Керманич «швидкої»
не постраждав. n

Н

«Всіх запакують в автобус»:
мер Рівного вибачився за те,
що пригрозив вивезти ромів на Закарпаття
На сайті міськради зареєстрували електронну
петицію з проханням притягнути до адміністративної
та кримінальної відповідальності ромське населення
Мирослава СЛИВА

зверненні йдеться, що
люди не мають можливості спокійно відпочити
в центрі чи навіть постояти в заторі, бо жебраки стукають у вікна, вимагаючи грошей. «Малі
крадіжки, недотримання карантинних норм, перешкоджання
роботі закладів громадського
харчування та страх за свою
безпеку вже стало буденністю
для рівнян», — написала у петиції авторка Олена Бондар.

У

Медики Зарічненської підстанції екстреної
медичної допомоги та медицини катастроф
прибули до жінки й допомогли з’явитися на світ
хлопчику
Мирослава КОЗЮПА

Виклик на лінію «103» надійшов після першої ночі.
Схвильований чоловік розповів, що везе до лікарні
свою знайому, але збився з дороги. «Мене попросили
відвезти у Зарічне. Ми в селі Храпин… Дороги фактично немає. Я не доїду. У жінки 37-й тиждень вагітності, почалися пологи. Не знаю що робити», — благав
про допомогу збентежений співрозмовник. Назустріч
йому негайно виїхала бригада медиків. Проте чоловік не міг пояснити, де саме знаходиться. «У жінки
посилюються перейми. Навколо ліс, дороги нема.
Я не знаю, де ми…», — говорив він. Проїхавши майже
20 км по бездоріжжю лікарі таки побачили автомобіль
з вагітною. Пологи вже розпочалися, тож переносити пацієнтку в карету «швидкої» вже не могли. На світ
з’явився хлопчик вагою 3 100 грамів. Відомо, що
в 34-річної жінки це 5-та дитина. Усе пройшло добре,
породілля — у задовільному стані. Маму із немовлям
доставили у лікарню для подальшого огляду.
«Щиро дякуємо фельдшеру Наталії Ціпух та водію
Івану Островському за професійну та оперативну роботу! Незважаючи на складні умови, ви виконали чудову роботу!» — зазначають у Рівненському обласному
центрі екстреної медичної допомоги. n

Вести себе по« –людськи
– обов’язок
кожного, – вважає
Олександр Третяк.

»

рівнян емоційно: «Йде до того, що
всіх запакують в автобус і відвезуть у їхнє рідне Закарпаття». Щоправда наступного ж дня публічно

n О часи! О звичаї!

«Йдіть на майданчик, бо вашу
дитину вбивають»: чоловік
покалічив 14-річну дівчинку
У селі Велика Омеляна на Рівненщині між двома
підлітками виник словесний конфлікт, під час якого
дівчатка нецензурно ображали одна одну. Молодша
розповіла про все батькові
Ірина ПАСІЧНИК

Замість пологового, відвіз
знайому в ліс, де вона
і народила

Мер Рівного Олександр Третяк в ефірі «Радіо Трек» зреагував
на численні скарги й звернення

вибачився перед ромами за таку
реакцію на їхню поведінку. «Справа не в упередженому ставленні
до осіб певної національності,
а в порушеннях Кримінального
кодексу конкретними громадянами, незалежно від їхнього етнічного походження. Тому кожного, хто
буде порушувати закон, чекатиме
покарання, адже всі рівні і мають
не лише однакові права, але й
обов’язки: вести себе по-людськи», — зазначив Олександр
Третяк. Мер також сказав, що
захищатиме інтереси мешканців
громади, відтак, із профільними
управліннями та службами найближчим часом будуть думати,
як врегулювати цю ситуацію. n

етверезий 35-річний
чоловік розлютився
та пішов з’ясовувати
стосунки. Він схопив неповнолітню подругу доньки за волосся, повалив її на землю
і почав копати. Свідками цього стали інші діти, які гуляли
поруч.

Н

— Мені подзвонив маленький хлопчик і сказав: йдіть
на майданчик, бо вашу дитину
вбивають. Коли ми прибігли,
донька була без свідомості, а чоловік сів на велосипед і почав тікати, — розповіла мама потерпілої Марія Легка. — Бив ногами
по обличчю, в живіт та груди.
Як повідомляє обласний
центр екстреної медичної допо-

моги, у юної пацієнтки виявили
множинні садна на руках, ногах,
животі та голові. Дівчинка скаржилася на біль по всьому тілу
та запаморочення. У неї також попередньо діагностували закриту
черепно-мозкову травму, струс
головного мозку. Її відправили
в центральну міську лікарню.
За фактом умисного легкого
тілесного ушкодження правоохоронці розпочали досудове
розслідування. Зловмисник
вину визнає. Він пояснив, що
свої дії не контролював, оскільки був п’яний. Санкція статті
передбачає покарання у вигляді
штрафу до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадськими роботами
на строк до двохсот годин, або
виправними роботами — до одного року. n

n Гірко!

Звільнився… через кохання
Фото із фейсбук-сторінки Олега ПІЩАНСЬКОГО.

Заступник міського
голови Рівного Олег
Піщанський отримав
візу нареченого і поїхав
до США, аби одружитися
Олена МИТРОФАНОВА

грудні 2020-го чиновник
припинив свої повноваження на посаді голови
Березнівської райдержадміністрації і вже у січні став заступником мера Рівного Олександра Третяка. Проте менш
ніж через пів року Олег Піщанський, до компетенції якого
входила будівельна сфера
та архітектура, написав заяву
на звільнення. Виданню «Рівне
вечірнє» чоловік розповів, що

У

Любов долає кордони.

отримав візу нареченого, яка
дає змогу тимчасово в’їхати
в країну та одружитися.

— Є людина, яку безмежно
кохаю і яка кохає мене, тому зараз
я хочу присвятити час для створення сім’ї. Згідно із законодавством США, на одруження у нас є
90 днів. Оскільки такий розвиток
подій не сумісний з моїм перебуванням на посаді, то написав відповідну заяву, і це рішення узгодив з керівництвом міської ради.
Відомо, що це перший шлюб
у житті 41-річного Олега Піщанського. Чим планує займатися
у США, наразі рівнянин не повідомляє.
— На даний час акцент зміщується більше в бік сім’ї, аніж
в розвиток кар’єри, — каже
екс-чиновник. Ім’я щасливої
нареченої поки що не озвучив.
Однак відомо, що вона донька
пастора. Олег Піщанський відвідує Церкву християн віри євангельської. n

КУЛЬТУРА
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n Ті, що тримають небо
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Фото з архіву центру культури та дозвілля Камінь-Каширської міськради.
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n Небайдужі серця

Лесі Українці сподобалось би:
у Луцьку видали дитячу
пісенну збірку на вірші
Олени Пчілки
У книзі — музика до поезій, які відома
письменниця та фольклористка писала для
дітей. Мелодії створила волинянка Тетяна
Ціхоцька
Олена КАЛЕНЮК

22 шанувальники пісні об’єднав хор ветеранів – це не лише мешканці Каменя-Каширського,
а й навколишніх сіл.

«Мої співаки й щодня
приходили б на репетицію —
енергії у них вистачає»
Закінчення.
Початок на с. 24
Катерина ЗУБЧУК

«ПОБРИЄШСЯ,
КОСТЮМА ОДЯГНЕШ
І БІЖИШ СЮДИ»

Мені пощастило потрапити на репетицію хору. Тож
мала можливість не лише
почути від керівника про
його учасників, а й безпосередньо поспілкуватися
з ними. І найперше знайомство, звичайно, із найстаршим — Володимиром
Чабаном, якому від лютого
уже 95-й рік пішов. Ветеран
Другої світової війни, він
має, як мовиться, за плечима довге й непросте життя.
Працював багато літ бухгалтером в МТС, яка обслуговувала тільки-но створені
після війни колгоспи, потім
пішов у службу статистики, торгівлю. З дружиною,
яка на дев’ять літ молодша
за нього, виростив двох доньок, онуків, правнуків дочекався. Давно на заслуженому відпочинку, але оскільки
все життя був серед людей,
то й уже в поважному віці
не може без колективу. Володимир Степанович якраз із тих, хто співає в хорі
з першого року його створення. І коли мова зайшла
про те, чим він для нього є,
то чоловік сказав:
— Любив пісню все
життя. Тож коли покликали сюди — зразу прийшов.
Але наш колектив став для
мене чимось більшим, ніж
можливістю поспівати: тут
із друзями, однодумцями
зустрінешся, в день репетиції побриєшся, костюма
одягнеш і біжиш сюди.
І оте «біжиш сюди» прозвучало щиро й дуже по-молодечому.
Почувши, що серед
учасників хору є декілька
подружніх пар, знайомлюся з однією з них — Ніною
та Іваном Грисюками, які
в шлюбі вже 48 років. Вони,

до речі, теж у хорі ветеранів
із дня його створення («хіба
на перших двох заняттях
не були, бо якраз похворіли, а потім жодної репетиції
не пропустили»).Усе життя
брали участь в художній самодіяльності.
— А тепер тим більш
приємно, — говорила жінка, — що ми в такому колективі. Тут нам дуже цікаво.
Особливо, коли пісня зазвучала вже так, як треба,
то аж душа радіє.
«ПАМ’ЯТАЮ, МИ
РОЗУЧУВАЛИ ПІСНЮ
«ВОЛИНЬ МОЯ», КОЛИ
СТЕПАН КРИВЕНЬКИЙ
ТІЛЬКИ-НО ЇЇ НАПИСАВ»

Були спогади про тих
учасників хору, земний шлях
яких уже закінчився («таке

можна так висловитися,
перше дихання.
Уже пів століття Лариса
Олександрівна живе у Камені-Каширському. Але все
життя нерозлучна з піснею,
любов до якої, як наголошує, саме від Степана Кривенького.
… У хорі ветеранів
22 учасники. І це, виявляється, не лише мешканці районного центру —
і з навколишніх сіл дехто
добирається. Олександр
Дмитрук — із Клітицька.
А це — вісім кілометрів від
Каменя. І на рейсовий автобус чоловік не чекає:
сідає на велосипед і їде.
До речі, Олександр Степанович — наймолодший
серед хористів. Йому лише
55. На пенсію вийшов рано

зазвучала вже так, як треба,
« тоКолиаж пісня
душа радіє.
воно життя»). На зміну їм
приходять інші — такі ж любителі пісні й активні навіть
у поважному віці люди. Як
Ніна Пинтя зокрема. Жінка
уже на пенсії, але ще працює. Але, як вона сказала,
завжди спланує свій день
так, аби не пропустити репетицій, які додають будням
повноти.
— Тут зустрінемося, поспіваємо, просто поспілкуємося — й на душі легше, —
говорить хористка.
А ось у Лариси Январьової, яка рік тому прийшла
в колектив, про любов
до пісні — особливий спогад
із дитинства, юності:
— Я родом із Журавників
Горохівського району. А хором у нашій школі керував
Степан Кривенький — приїжджав до нас зі своєї Вільхівки. Пам’ятаю, розучували його пісню «Волинь моя»
тоді, як вона тільки-но була
написана. І ще багатьом
його творам ми дали, якщо

»

як військовий: багато років
прослужив в армії — перш
Союзу, а потім — уже незалежної України. Сім’я його
живе у Сокалі на Львівщині,
а він свого часу повернувся
у Клітицьк, коли мати захворіла. Доглянув її до смерті,
провів в останню путь і зрозумів, що уже не покине свого рідного села, яке йому
снилося колись, як служив,
наприклад у холодному Норильську. Ніби в свою юність
вернувся — до лісу з його
ягодами, грибами і просто
дивовижною красою. А що
без пісні не уявляє життя («завжди брав участь
в армійському ансамблі»),
то як тільки дізнався, що
його односельчанка Тетяна
Типець співає в хорі ветеранів Камінь-Каширського
Будинку культури, то й сам
прийшов у цей колектив.
І уже три роки з нетерпінням
жде того дня, коли треба
їхати на репетицію чи вийти
на сцену під час концерту. n

резентували дитячу пісенну збірку
із назвою «Весна-чарівниця» у будинку Косачів, де тепер організували
«Лесину світлицю». Тетяна
Ціхоцька, співачка й композиторка, з гордістю показує книжечку з нотами, що
дають нове життя поезіям,
які з таким теплом писала
жінка з багатьма статусами
і водночас мама шести дітей Олена Пчілка. Особливі пісні виконує колектив
дитячої студії «Жайворонки», зокрема й 9-річна Аня
Троцька, яка бадьоро виводить:
Я дівчина невеличка,
на голівці в мене стрічка.
Вмію шити-вишивати
ще й читати і писати.
Дівчинка ділиться, що
уміє робити тільки половину з того, про що співає: «Я

П

було дуже дивно, що ніхто
не додумався створити пісні на її слова, тому що дефіцит дитячого репертуару
існував тоді і, на жаль, є й
тепер! Видання нот сьогодні є надзвичайно рідкісною
подією! Навіть спеціальні
нотні крамниці зникли.
У збірці «Весна-чарівниця» — 11 пісень, до яких є
клавіри (партитури для виконання на фортепіано), що
створила Ольга Козирська,
вчителька фортепіано музичної школи № 1 імені
Фридерика Шопена. Видана книжечка за фінансової
підтримки Луцької міської ради під патронатом
мера Ігоря Поліщука з нагоди 150-річчя від дня народження знаної поетеси.
Сторінки оздоблені візерунками витинанок, а одна
з них містить к’юар-код, що
дає змогу перейти на сайт,
де викладені фото, фоно-

Тетяна Ціхоцька поглядає на портрет Олени
« Пчілки
у «Лесиній світлиці» й міркує, що
озвучувати її слово сьогодні — це мати
важливий і глибокий зв’язок з минулим.
читаю і пишу, але вишивати
не вмію. Ми з мамою вирішили повчитися, як тільки
буде вільний час».
Авторка збірки Тетяна
Ціхоцька зауважує, що дітям дійсно цінні ці пісні (для
кожного по-різному), і дуже
важливо, що вони співають
написане спеціально для їхнього віку:
— Творчість Олени Пчілки як дитячої поетеси я відкрила для себе 8 років тому
і була вражена, скільки добрих віршів вона написала саме для малечі. Мені

»

грами до згаданих пісень
та сама збірка.
Тетяна Ціхоцька поглядає на портрет Олени Пчілки
у «Лесиній світлиці» й міркує, що озвучувати її слово
сьогодні — це мати важливий і глибокий зв’язок з минулим. Тож сучасні волинські «жайворонки», серед
яких і маленькі шестилітки,
залюбки опановують слова
на кшталт «сей рік», «кицин
дом», знають, що таке корсетка й сермяжка, та головне — що то за люди — Леся
Українка і її мама… n
Фото з архіву Тетяни ЦІХОЦЬКОЇ.

«Жайворонки» й Тетяна Ціхоцька співали про весну у будинку Косачів.
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n Оле, оле, оле, оле!

ТАБЛО ЄВРО-2020
Фото із сайту uefa.com/uefaeuro-2020.

«З журбою радість обнялась...» – через емоції капітана збірної Андрія Ярмоленка ще раз переживаємо увесь божевільний
драматизм цього поєдинку.

З-під носа у збірної
України вкрали гігантську
порцію смаженої
нідерланденятини
Тепер «тризубі» мусять вже сьогодні впевнено
проковтнути Північну Македонію і не подавитися
у понеділок Австрією
Фото із сайту uefa.com/uefaeuro-2020.

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

мовірно, ще ніколи поразка
збірної України не викликала аж такої лавини дуже різних емоцій!
У першому таймі «тризубі»
здавалися добряче переляканими й просто якимось дивом (ім’я
йому — Георгій Бущан) не пропустили. Тож у вболівальницьких
серцях почала зароджуватися надія: а раптом тренерський штаб під
час перерви щось там «підкрутить»
у «налаштуваннях» — і хлопці в синій формі таки зможуть вистояти
і під час другої половини зустрічі…
Проте на полі закрутилося
таке, чого чемпіонати Європи
у своїй історії ще не бачили! Нинішнє Євро вже 16-те за ліком,
проте ще жодного разу суперники
після «сонних» 0:0 у першому таймі
не влаштовували такої грандіозної
гольової зливи після перерви…
Також ми повторили сумний
антирекорд збірної Югославії у фінальних стадіях ЧЄ — довели свою

Й

Тримайся, козаче!

му світі… Окрім однієї! Редакційний кріль газети «Волинь» (який
перед матчем спрогнозував нічию) продовжував тримати свого
куценького хвостика револьвером
й пошепки приказувати кролячим
діалектом солов’їно-калинової:

від Нідерландів у їхньому лігві — це вам
« 2:3
не 0:3 господарів поля у Санкт-Петербурзі від Ромелу
Лукаку та його бельгійської компанії!
серію поразок до шести. Та й узагалі, коли Джорджіньо Вейналдум
на 52-й та Ваутер Вегорст на 58-й
встановили на табло оті прикрі
0:2 — у «тризубих» не вірила жодна жива душа на цілісінькому біло-

»

«Ви ще побачите, що то є волинські прогнозисти та збірна України!»…
І наш вухань-оптиміст таки
мав рацію! Божевільний голище
від Андрія Ярмоленка, а за чоти-

На міжнародні змагання «Луцька десятка»
приїдуть кращі скороходи країни
Турнір відбудеться 20 червня на проспекті Волі обласного центру

В

ри хвилини ще один — від Романа
Яремчука з навісу Руслана Маліновського — дали можливість
мільйонам українців пережити
один із найприголомшливіших
емоційних феєрверків за всю майже 30-річну історію нашої збірної! Так, саме ми мали забивати
третього, бо в амстердамському
повітрі у ті хвилини вже вчувався
запах смаженої нідерланденятини! Не повірили, не змогли взяти
себе в руки — і таки «привезли»
ще одного собі (як і «привезли»
попередні два!).
Проте 2:3 від Нідерландів у їхньому лігві — це вам не 0:3 господарів поля у Санкт-Петербурзі від
Ромелу Лукаку та його бельгійської компанії!
Та й зарано підопічним Андрія
Шевченка хнюпити носа — шаблі
догори! Трохи не пощастило в Амстердамі — неодмінно пощастить у Бухаресті! Вже сьогодні,
17 червня, збірна України зустрінеться у столиці Румунії зі збірною
Північної Македонії. Про те, що
нас влаштує лише перемога (бажано — із розгромним рахунком),
годі й казати. Ну а 21 червня — вочевидь, вирішальний матч із австріяками.
Окрім феєрії у другому таймі
поєдинку Нідерланди — Україна, а також дуже відомого місця,
образно продемонстрованого московитам Ромелу Лукаку,
на Євро-2020 мав місце ще один
дуже помітний епізод — але вже
зовсім іншого штибу… Під кінець першого тайму поєдинку
між збірними Данії та Фінляндії
у Копенгагені футбольний світ
опинився за якісь долі міліметра від чорної трагедії — смерті
на футбольному полі. 29-річний
півзахисник міланського «Інтера» й зірка данців Крістіан Еріксен втратив свідомість просто
на полі. Зупинка серця, спроби
реанімувати гравця, шпиталізація, невимовна тяжкість очікування… На щастя (дякувати Господові Богові й медицині однієї
із найпередовіших країн світу!),
Еріксен живий! А зупинений матч
дограли того ж вечора (може
й даремно, бо данці сенсаційно програли фінам, які здобули
першу свою перемогу в історії
фінальної частини чемпіонатів
Європи).
Фото із сайту volyn.com.ua.

n Зверніть увагу!

ідкриття «Луцької десятки»
розпочнеться о 8.45 біля
пам’ятника Тарасові Шевченку (просп. Волі, 13).

www.volyn.com.ua

О 9-й годині стартуватимуть чоловіки (10 км) та юніори (5 км). n
Як показує досвід попередніх змагань,
боротьба на проспекті Волі буде запеклою.

О 9.02 — жінки (10 км) та юніорки
(5 км).

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ ПЕРШОГО ТУРУ
ГРУПОВОГО ТУРНІРУ:
Група А: Туреччина —
Італія — 0:3 (0:1 — Мееріх Демірал, 53 хв,,
у
власні
ворота;
0:2 — Чіро Іммобіле, 66 хв; 0:3 — Лоренцо Інсіньє, 79 хв);
Вельс — Швейцарія — 1:1 (0:1 — Брель
Емболо, 49 хв; 1:1 — Кііффер Мур, 74 хв).
Група B: Данія
—
Фінляндія — 0:1 (Йоел
Пог’янпало, 60 хв); Бельгія — Росія —
3:0 (1:0 — Ромелу Лукаку, 10 хв; 2:0 — Тома
Меньє, 34 хв; 3:0 — Ромелу Лукаку, 88 хв).
Група C: Австрія — Північна Македонія — 3:1 (1:0 — Штефан Лайнер, 18 хв;
1:1 — Горан Пандев, 28 хв; 2:1 — Міхаель Грегорич, 78 хв; 3:1 — Марко Арнаутович, 89 хв);
Нідерланди – Україна — 3:2 (1:0 — Джорджіньо Вейналдум, 52 хв; 2:0 — Ваутер Вегорст, 58 хв; 2:1 — Андрій Ярмоленко, 75 хв;
2:2 — Роман Яремчук, 79 хв; 3:2 — Дензел
Дюмфріс, 85 хв).
Група D: Англія — Хорватія — 1:0 (Рахім Стерлінг, 57 хв); Шотландія — Чехія —
0:2 (0:1 — Патрік Шик, 42 хв; 0:2 — Патрік
Шик, 52 хв).
Група E: Польща — Словаччина —
1:2 (0:1 — Войцех Щенсний, 18 хв, у власні
ворота; 1:1 — Кароль Лінетті, 46 хв; 1:2 — Мілан Шкриняр, 79 хв); Іспанія — Швеція — 0:0.
Група F: Угорщина — Португалія — 0:3 (0:1 — Рафаель Геррейру, 84 хв;
0:2 — Кріштіану Роналду, 87 хв, з пенальті;
0:3 — Кріштіану Роналду, 90 хв); Франція —
Німеччина — 1:0 (Матс Хуммельс, 20 хв, авФото із сайту volyn.com.ua.
тогол). n

ПРОГНОЗИ РЕДАКЦІЙНОГО
КРОЛЯ – НА САЙТІ VOLYN.COM.UA
ТА НА YOUTUBE-КАНАЛІ
«ГАЗЕТИ ВОЛИНЬ».

Вітаємо!

23 червня зустріне своє 50-річчя горохівчанин
Ігор ЄЛІСЄЄВ
– чоловік, якого рідні цінують за любов і турботу, друзі шанують за талант бути душею товариства, а вся чоловіча робота знає його вмілі
золоті руки.
Дорогий ювіляре!
Щиро вітаємо вас із життєрадісною датою.
Бажаємо міцного-міцного здоров’я, завжди гарного настрою і Божої ласки.
Будьте, імениннику, щасливим і багатим,
Нехай кума гостей стрічає у гостинній хаті,
Хай обіймає внучок молодого дідуся,
Цілують вдячний син, невістка і уся родинонька.
Бажаємо вам змайструвать ще не одну машину
Й визбирати майже всі, що є в лісах, гриби,
В своїм саду закохано дивитись на дружину
Й до ста бути в парі з нею серцем молодим.

З повагою –
Леся і Михайло ВЛАШИНЦІ.

СПОРТ
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n Перша ліга

Василь Сачко: «Нефутбольні якісь моменти
вирішують футбольні завдання…»

я йшов
« Коли
сюди працювати,
приблизно мав
уявлення, що
мене очікує, але,
занурившись
у роботу,
переконався, що
дуже багато болота,
закулісся…

Тим часом чемпіон «Верес» пропускає прощальний гол у Першій лізі
від волинянина Назарія Богомаза
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат
України з футболу, Перша
ліга. 30–й тур. «Волинь» (Луцьк) – «Чорноморець» (Одеса) – 1:2 (0:1 –
Владислав Бугай, 30 хв;
1:1 – Богдан Оринчак, 41 хв,
з пенальті; 1:2 — Артур Авагімян, 53 хв)
12 червня 2021 року.
Луцьк. Стадіон «Авангард».
1000 глядачів. Головний суддя — Юрій Іванов (Донеччина).
Сьоме місце в турнірній таблиці, 13 здобутих перемог у
30 турах і 46 набраних очок із
90 можливих. Навіть якось не
дуже вірилося, що «Волинь»
у заключному турі на очах у
жменьки вболівальників на
рідному «Авангарді» покладе
на лопатки «Чорноморець».
Не заради «путівки в УПЛ»
(мрії про яку розтанули вже
давно), а заради емблеми на
грудях і тих невиправних оптимістів, які все ще вірять у відродження в Луцьку великого
футболу.
Водночас рвати на голові
волосся із приводу третього
поспіль неповернення в УПЛ,
також не варто. «Волинь» нікуди не зникає, команда не
вилітає (он як «Кремінь» —
колись теж «вищолігівський»)
до Другої ліги. А там уже й
початок нового сезону не за
горами…

Фото із сайту volyn.net.

— Крістіна Козорог (Київщина).
Тим часом рівненський
«Верес» уже у статусі чемпіона Першої ліги переможно
завершив сезон у Горішніх
Плавнях. Підопічні Юрія Вірта
впевнено вели з рахунком 2:0,
проте на останній хвилині зустрічі таки дозволили супернику «розмочити» рахунок —
гол від вихованця волинського
футболу Назарія Богомаза.
Усі результати 30–го
туру: «Агробізнес» — МФК

Ч

Після заключного матчу сезону Василь Вікторович дозволив собі
бути доволі відвертим...

ЗА ВОРОТАМИ

Василь САЧКО, головний тренер «Волині»:
«Коли я йшов сюди працювати, приблизно мав уявлення, що мене очікує, але,
занурившись у роботу, переконався, що дуже багато
болота, закулісся… Нефутбольні якісь моменти вирішують футбольні завдання…
Себе також можу покритикувати: не почули мене,
не достукався.
Окремо хочу подякувати вболівальникам, яким
не байдужа «Волинь», які

підтримували команду і будуть підтримувати.
Чи потрібне клубу перезавантаження? Впевнений,
що воно потрібне і неминуче.
Усім дякуємо. Не судіть
суворо — ми старалися».
Перша ліга. 30–й тур.
«Гірник–Спорт» (Горішні
Плавні) – «Верес» (Рівне) –
1:2 (0:1 — Валерій Кучеров,
29 хв; 0:2 – Віталій Дахновський, 77 хв; 1:2 – Назарій
Богомаз, 90 хв)
12 червня 2021 року. Горішні Плавні. Стадіон «Юність».
300 глядачів. Головний суддя

»

«Миколаїв» — 1:1; «Кристал»
— «Нива» — 1:1; «Металіст
1925» — «ВПК–Агро» — 1:2;
«Альянс» — «Кремінь» — 1:1;
«Волинь» — «Чорноморець»
— 1:2; «Авангард–СК Краматорськ» — «Прикарпаття» —
3:1; «Гірник–Спорт» — «Верес»
— 1:2; «Полісся» — «Оболонь»
— 1:2.

ПІДСУМКОВА ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ПЕРШОЇ ЛІГИ
Команда
I В Н П М
О
«Верес» (Рівне)
30 21 5 4 56-21 68
«Чорноморець» (Одеса)
30 18 7 5 45-23 61
«Металіст 1925» (Харків)
30 16 8 6 36-22 56
МФК «Миколаїв» (Миколаїв)
30 15 8 7 49-23 53
«Агробізнес» (Волочиськ, Хмельниччина)
30 15 7 8 46-27 52
«Альянс» (Липова Долина, Сумщина)
30 14 9 7 46-31 51
«Волинь» (Луцьк)
30 13 7 10 39-28 46
«Оболонь» (Київ)
30 13 4 13 44-35 43
«Гірник-Спорт» (Горішні Плавні, Полтавщина)
30 11 5 14 43-45 38
«ВПК-Агро» (Шевченківка, Дніпропетровщина)
30 11 4 15 30-48 37
«Полісся» (Житомир)
30 9 8 13 32-37 35
«Авангард-СК Краматорськ» (Краматорськ, Донеччина) 30 9 5 16 32-51 32
«Нива» (Тернопіль)
30 8 7 15 30-50 31
«Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
30 8 6 16 25-45 30
«Кремінь» (Кременчук, Полтавщина)
30 6 6 18 23-50 24
«Кристал» (Херсон)
30 3 4 23 21-61 13
Переможцями гонки бомбардирів стали
Руслан Черненко («Агробізнес») – 15 голів (10 – з пенальті),
Михайло Шестаков («Верес») – 13 (2), Юрій Батюшин
(«Гірник-Спорт» / «Металіст 1925») – 13 (6),
Богдан Оринчак («Волинь») – 11 (4), Богдан Кушніренко
(МФК «Миколаїв») – 10 (8). n

М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Р Е К Л А М А

«КІВЕРЦІВСЬКЕ РТП» НАДАЄ ПОСЛУГИ:
РЕМОНТ автотракторних двигунів;
ШЛІФУВАННЯ колінчастих валів;
РЕМОНТ паливної апаратури;

РЕМОНТ КОМПРЕСОРІВ КамАЗ,
ЗІЛA130, ТA150, МАЗ;
АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ;
ТОКАРНІ, СЛЮСАРНІ ПОСЛУГИ.

ЯКІСТЬ ГАРАНТУЄМО.
м. Ківерці, вул. Соборності, 49,
тел.: (03365) 2F21F70, 0677767599, 0990339210.
ПРОДАМ КІЛЬЦЯ ЗАЛІЗОБЕТОННІ І
КРИШКИ З ЛЮКАМИ

(для облаштування ям,
ції):
2, 2 м (кільце, кришка) –
1, 7 м (кільце, кришка) –
1, 2 м (кільце, кришка) –

септиків, каналіза2300 грн/шт.
1500 грн/шт.
900 грн/шт.

ТЕЛ. 050 67 42 465.

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

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
Безкоштовні
обіди, чай, кава.
PЖитло: 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.

Шведська будівельна компанія
без посередників набирає
спеціалістів на роботу (гіпсові
роботи, монтування кухонь,
дверей, укладання паркету).
Робота за контрактом, їхати
щонайменше на 9–12 місяців.

Тел. 0667379751.
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n Редакційний щоденник
на новий наступ!) неодмінно зламає свої
гадючі зубенята. Щоправда, під час розмови звернув увагу на одну фразу військового. Розповідаючи про щось, він обмовився
про «майже новий КамАЗ… 1980-х років».
— Який-який КамАЗ, яких-яких років?! — здивовано перепитав я, гадаючи, що чогось недочув.
— КамАЗ середини 1980-х — ще зовсім
нова машина…
— Та де ж вона нова? Її вік уже під чотири десятки років підбирається!
— За нашими мірками це справді нова
і дуже хороша машина — в армії досі повно
ЗІЛів кінця 1950-х — початку 1960-х…
— То це ж їм по 60 літ! Як же ж вони їздять?!
— Ну, «їздять» — це голосно сказано.
Здебільшого ремонтуються — то те «полетить», то щось інше. Поки водій не «псіхане» і з власної волі не вкладе в неї кілька
своїх зарплат — тоді ще й як їздити може!
Хоча командири за таке, буває, сварять:
мовляв, не треба техніку за власні кошти
ремонтувати, бо так нової взагалі ніколи
не куплять…

Нам за кілька літ на їхній
«Красной площаді» свій Парад Перемоги
проводити, а ми на 60-річних ЗІЛах…
Фото із сайту modelkits.com.ua.

Чим переймався і з чого
дивувався останнім
часом доцент кафедри
видавничої справи Інституту
журналістики Київського
с ко о
університету
імені Бориса
Грінченка
Сергій
ХОМІНСЬКИЙ

Одночасно замінити парк
« тих-таки
танків, літаків,

…З НОВОГО УСВІДОМЛЕННЯ
ПРОПИСНОЇ ІСТИНИ: НАШІ РІДНІ —
ТО НАШЕ ГОЛОВНЕ БАГАТСТВО

Нещодавно натрапив на інформацію,
поширену полісменами Черкащини. З тамтешньої річки Гнилий Тікич правоохоронці
витягнули 90-річну жінку, яка хотіла втопитися. Випадковий перехожий побачив
стареньку, що на милицях пришкандибала
до води, й, не зумівши вмовити її одуматися, зателефонував на 102.
За викликом у селище Єрки (до речі,
саме там свого часу народився В’ячеслав
Максимович Чорновіл) примчали із сусідньої Звенигородки старший лейтенант
поліції Богдан Цірик та капітан Анатолій
Лимаренко. Прибувши на місце, офіцери
побачили жінку вже у воді.
Діставши її звідтіля, вони з’ясували, що 90-річна людина перебуває у розпачі й не має бажання жити. Пояснювала ж
це дуже просто: почувається нікому не потрібною…
Поліцейські доставили бабусю додому та передали рідним. А на своєму сайті
розмістили такий заклик: «Найважливіше
для рідної людини — це увага. Приділяйте
більше часу для спілкування з близькими.
Зважайте на їхні емоції та настрій, розмовляйте з рідними, які можуть бути у відчаї,
та бережіть життя!»

закупити нові кораблі ми
не можемо з фінансових
причин.
Це для колекціонерів модель ЗІЛ-131 з кулеметом ДШК («Дігтярьова-Шпагіна»
крупнокаліберним) — сьогодні цінність, а не для фронту.

…ЗІ СМІЛИВОСТІ ВОЛИНСЬКИХ
ВЕПРИКІВ

По обіді нещодавно повертався з Рівного до Луцька. Перед другим залізничним
переїздом довелося простояти хвилин з десять — якраз проїжджала електричка. Нарешті шлагбаум підняли й караван із кількох
десятків автівок рушив з місця. Але що це?
Вже за переїздом швидкість руху чомусь
сповільнилася до мінімальної…
Позираю довкруж, намагаючись збагнути причину затору. І раптом помічаю таке, що
спершу й не дуже вірю своїм очам. На такому собі «острівку безпеки» між смугами зустрічного руху (тут вони знову «сходяться»
після кількакілометрового «розходження»)
на травичці спокійненько «пасеться» стадо
з доброго десятка веприків! У водіїв та пасажирів відвисають щелепи, люди дістають
свої смартфони і вмикають камери, дехто зупиняється, виходить з машин і знімає диких
свиней з відстані у кілька метрів!
А ті хоч би що — певно, якби пригостив

»

Про те, що танки, військові літаки та кораблі в нас, скажімо так, майже всуціль
дуже поважного віку, я здогадувався. І так
просто цю ситуацію не виправиш. Бо вартість сучасного винищувача на світовому
ринку (Україна таких літаків не випускає)
стартує від кількох десятків мільйонів доларів — і може сягати 100 мільйонів! І одним винищувачем (навіть вартістю під три
мільярди гривень!) ти з Росією не повоюєш. Тож одночасно замінити парк тих-таки танків, літаків, закупити нові кораблі ми
не можемо з фінансових причин.
А ось вантажівок, навіть за один мільярд, можна придбати ген-ген скільки!
Бо ЗСУ на 60-річних ЗІЛах — то воно трохи
якось так. У Москві вже й автомобільний
завод імені Ліхачьова (де ті машини вироблялися й звідкіля походить їхня назва)
закрили, зрівняли із землею та пустили територію під комерційну житлову забудову.
Та й як ви собі це уявляєте: нам за кілька
років на їхній «Красной площаді» свій Парад
Перемоги проводити — а ми на ЗІЛах… n

чимось смачненьким, то взяли б просто
з рук, та ще й погладити себе дали б! Але краще такого все ж не робити, веприк — то таки
не зайчик…
За якусь сотню метрів на трасі видніється
табличка — «Звірів». Тепер точно знатиму, що
це село носить напрочуд звучну назву точно
недаремно — звірина тут таки водиться!
Головне, щоб ще й двоногої звірини серед місцевих чи заїжджих не знайшлося…
…З «МАЙЖЕ НОВИХ» АРМІЙСЬКИХ
КАМАЗІВ, ЯКІ ПАМ’ЯТАЮТЬ «МІШКУ,
РАЙКУ, ПЄРЄСТРОЙКУ»

Зо два тижні тому довелося підвозити
військового-контрактника. Ще зовсім молодого чоловіка, за плечима в якого вже
дві багатомісячні ротації в зону проведення ООС. Після кількагодинного спілкування
з ним (їхали ми лише вдвох) на душі стало
якось спокійніше. Бо зміцніло відчуття: з такими людьми — навіть попри численні проблеми у нашому війську — кремлівський
покидьок (якщо таки падло наважиться

■ Світ захоплень

З легкої жіночої руки виростають
ґудзикові дерева
Фото Євгенії СОМОВОЇ.

Закінчення.
Початок на с. 24
Євгенія СОМОВА

се робиться так, як малюється картина, — пояснювала. — Натягується
полотно, ґрунтується, створюється
відповідний фон, а потім в хід ідуть
ґудзики. Ними можна зобразити
плоди, крону, окремі гілки (у мене
була, наприклад, квітуча гілка вишні), та все, що захочеться.
Майстриня вважає, що створення картин із цього матеріалу
доступне всім, хто має художній
смак і творчу уяву. Адже недостатньо зробити ескіз і наклеїти чи
пришити ґудзики. Зображене має
виглядати реалістично. А для цього слід правильно підібрати швейні
аксесуари за кольорами, створити
відповідний фон. У пані Лариси є
і художній смак, і багата уява, і бажання творити, шукати своє «я»
у мистецтві. Так, саме у ньому, адже
картини з ґудзиків — не звичайний
хенд-мейд. До речі, старенькі бать-

-У

педагогічний факультет Волинського національного університету імені
Лесі Українки з додатковою спеціальністю «образотворче мистецтво». Два роки викладала живопис
у Колківському профтехучилищі.
— Там була популярна спеціальність «декоративно-прикладне мис-

Художниця
« поділилася
планами: хоче
створити портрет
жінки, збірний
образ сучасниці.

»

Перед нашим приїздом жінка
встигла й грибів назбирати.

ки пані Лариси спершу не схвалювали захоплення доньки. Мовляв,
зайва трата часу. Нікому твої роботи
не потрібні. Але, як переконуються,
таки цікавляться люди.
Художниця поділилася планами:
хоче створити портрет жінки, збірний образ сучасниці. І вже нині роз-

Одна з робіт майстрині.

мірковує, як передати розріз очей,
волосся з допомогою гудзиків.
РОБОТУ МОЖНА ЗНАЙТИ,
ТРЕБА ТІЛЬКИ ЗАХОТІТИ

Пані Лариса зізнається, що
олійними фарбами не пише, хоча
пробувала і має навички. Закінчила

тецтво і живопис», — розповідає. —
Діти робили такі гарні речі!
Але її закрили, і жінка залишилася без роботи. Втім, рук не опустила. Вона ж після загибелі чоловіка
в автокатастрофі була єдиною годувальницею сім’ї. Пішла працювати
на «Кромберг енд Шуберт». Звісно
ж, втомлювалася. Однак приїхавши
з Луцька і зваривши вечерю, сіда-

ла творити красу. Бувало, засиджувалася до півночі. Ті, хто знав її,
нерідко дивувалися: «І коли вона
відпочиває?».
— Я завжди знайду роботу
на свої руки, — усміхається співрозмовниця. — Навіть тоді, коли
її, здається, нема. Щоб не сидіти
без діла, їздила на Тернопільщину збирати равликів, на заробітки
у Москву, Польщу, клеїла шпалери
людям.
Одна з подруг якось дуже влучно порівняла Ларису з дубом, який
не гнеться, не піддається вітровіям. Мовляв, ти така ж сильна і міцна. Жінка каже, що життя змусило
її бути такою, не зламатися, коли
залишилася з двома дітьми на руках.
— За гороскопом я Овен, Баран, а то терпляча, витривала
і вперта тварина, — додає. — Коли
вже що задумає — зробить. Я така
ж. Можу довго сидіти за роботою,
а потім взяти вудку і піти на річку,
бо так задумала. Донька дивується:
«І ти кажеш, що втомилася?».
До речі, люди, народжені під
знаком Овна, вольові, вирізняються
незалежністю, впевненістю в собі,
енергійністю, ініціативністю і цілеспрямованістю. Усе це притаманне
пані Ларисі. Ну як після цього не вірити гороскопам?! n
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ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у Луцьку в новобудові 5-кімнатна квартира (10 хвилин
до центру пішки). Тел. 097 10 20 995.
l Продається у Луцьку в новобудові 2-кімнатна квартира. Тел. 066
66 06 303.
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 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.
l Продається дача на масиві «Промінь» (перша лінія, ділянка 33). Тел.:
(0332) 72-67-70, 066 57 24 066.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Мерседес-Бенц Віто-110», бус, турбодизель, пасажир, 1999 р. в., білий
колір. Тел. 068 38 46 177.
l Продається автомобіль ЗАЗ
«Таврія», 1995 р. в., бежевого кольору, на ходу. Тел. 050 67 10 591.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продаються трактор МТЗ-82-1,
прес тюковочний «Клаас Маркант-50», все у доброму стані. Тел.
067 87 91 404.
l Продається у Камінь-Каширському районі трактор Т-25 без кабіни, є документи, в робочому стані.
Тел. 097 64 69 073.
l Продам копачки вібраційні «Кухман» (на два), «Шмутцер» (на два),
«Кромаг», сівалки (13, 15, 17, 26,
30 анкерів), а також на дві комори
«Сімулти», «СЗУ» (сошникові), саджалки «Краммер», грабарки, картоплезбиральні комбайни «Карлик»,
«Болько», «Анна» та дворядні причіпні. Тел.: 096 85 85 455, 097 91 91
343, 098 11 67 547.
l Продається зернозбиральний

комбайн СК-5-М, 1992 р. в. Тел. 068
12 64 964.
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 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 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.

РІЗНЕ
l Продам дерев’яну вагонку та
комплектуючі до неї. Можлива доставка. Тел.: 066 07 40 396, 067 94
80 197.
l Продається вулик «Дадан» у доброму стані (м. Рожище). Тел. 050
63 21 785.
l Куплю брухт чорних та кольорових металів, телевізори, відеомагнітофони, осцилографи, іншу електроапаратуру СССР, плати, радіодеталі, годинники з жовтим корпусом.
Тел. 095 51 06 889.
l Продам торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій,
цеглу (з доставкою). Тел. 050 37 81
998.
l Продам торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова
рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент, глину,

торфокрихту, землю (на вимостку).
Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80
00 567, 050 72 27 271.
l Продам торфобрикет. Можлива
доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24-34-23, 098
48 13 899, 050 52 37 811.
l Продам торфобрикет, щебінь
різних фракцій, пісок, камінь бут,
формак, відсів, цеглу білу та червону, чорнозем, землю на вимостку,
блоки, цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61
14 575, 097 34 43 386.
l Продам жом, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом та в мішках), камінь бут, цеглу
білу та червону (нову та б/в), землю
на вимостку, гній, 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 Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи
(ціни договірні). Тел.: 098 58 76 653,
050 19 32 639.
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 Чищу та реставрую подушки,
ковдри, перини (пересипаю, перешиваю, кварцую). Під’їжджаю до
кожного двору. Тел.: 096 17 01 933,
066 70 45 841.
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 Загублений додаток до диплома (серія КЕ № 003209), виданий
2.07.1993 р. Луцьким державним
педагогічним інститутом імені Лесі
Українки на ім’я Гнатюк Василь Антонович, вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток
(серія НК № 5676823), виданий на
ім’я Соколовський Ігор Євгенович,
вважати недійсним.
l Загублений військовий квиток,
виданий на ім’я Додорук Василь
Юхимович, вважати недійсним.

Відокремлений структурний підрозділ «Волинський фаховий коледж Національного
університету харчових технологій» оголошує набір на 2021–2022 навчальний рік на
денну форму навчання: за освітньо–професійним ступенем «фаховий молодший
бакалавр» на базі 9 і 11 класів зі спеціальностей:
Харчові технології;
Електромеханік з ремонту і обслуговування ліГотельно–ресторанна справа;
чильно–обчислювальних машин.
Туризм;
На базі 9 класів :
Інженерія програмного забезпечення;
Слюсар–електрик з ремонту електроустаткуКомп’ютерна інженерія;
вання;
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Офіціант; бармен;
Фінанси, банківська справа та страхування;
Кухар;
Облік і оподаткування;
Кравець; вишивальник;
Маркетинг.
Оператор з обробки інформації та програмного
За освітньо–кваліфікаційним рівнем «кваліфі- забезпечення;
кований робітник»
Електромеханік з ремонту і обслуговування
на базі 11 класів:
лічильно–обчислювальних машин.
Агент з організації туризму; адміністратор;
ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ:
Касир (в банку);
 за освітньо–професійним ступенем
Пекар; кондитер;
«фаховий молодший бакалавр» на осноМайстер ресторанного обслуговування; кухар; ві 9 кл. — 29 червня —13 липня, на базі 11 кл. —
Офіціант; бармен;
14 липня — 2 серпня;
Оператор з обробки інформації та програмного
за ОКР «кваліфікований робітник» — 14 червня
забезпечення;
— 14 серпня.
Наша адреса: м. Луцьк, вул. Кафедральна, 6,
тел.: (0332) 726163, 721217; +380958595290, +380968477624.

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

Тел. 09703-90-775.

17 червня 2021 Четвер
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Що віщують зорі
Гороскоп на 21–27 червня
ОВЕН. Причиною невдач може стати
ваша зайва довірливість. Інформацію варто
перевіряти. Ви занадто довго поводилися
добре, настав час дати вихід внутрішньому
напруженню, але зробити це треба так, щоб
ніхто із близьких не постраждав. Сприятливий день — понеділок, несприятливий —
четвер.
ТЕЛЕЦЬ. Одним з важливих питань стане узгодження з керівництвом обсягу робіт.
Пора б вам задуматися про майбутній відпочинок. Час може бути наповнений дрібними
справами, повідомленнями, листами. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Схоже, настав момент,
коли варто поміняти дріб’язкове на щось
важливе й істотне. Прислухайтеся до голосу
інтуїції й остаточно вирішуйте, в якому напрямку і з ким ви прагнете йти по життю далі.
Сприятливий день — середа, несприятливий — субота.
РАК. Ви можете виявити в себе нові
здібності. Будьте терплячі, навіть якщо вас
будуть провокувати на конфлікт. У ці дні ситуацією, схоже, будуть управляти інші, тож
не варто завзято відстоювати свої права.
Але ваші інтереси будуть враховані. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— четвер.
ЛЕВ. На вас може очікувати дратівлива
кількість непотрібних контактів. Будьте обачніші у висловлюваннях, бо оточуючі можуть
виявитися занадто сприйнятливі до ваших
слів. До вихідних суєта вляжеться. Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий
— понеділок.
ДІВА. Ви зараз у центрі уваги, грамотний підхід до справи та впевненість у своїх
силах забезпечать вам успіх. Пам’ятайте:
хто не рухається вперед, той котиться назад.
Прислухайтеся до своєї інтуїції, вона підкаже
вірне рішення в особистому житті. Сприятливий день — четвер, несприятливий —
вівторок.
ТЕРЕЗИ. Вам залишилося докласти
для досягнення ваших цілей зовсім небагато
зусиль, і результат принесе очікувані плоди.
Настав час здійснити найсміливіші задуми.
Під тиском обставин ваша точка зору може
змінитися, і нехай вас не бентежить, що хтось
буде через це потерпати. Сприятливий день
— вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. Поступово зростає ваш авторитет у професійній сфері, у вас з’явиться
постійне джерело доходу, причому солідне,
тож добробут забезпечений. Але постарайтеся не звалювати на свої плечі чужих проблем,
особливо якщо ці люди викликають у вас не
найніжніші почуття. Сприятливий день —
понеділок, несприятливий — середа.
СТРІЛЕЦЬ. Можливий прекрасний,
яскравий, насичений тиждень. У вас буде
практично все виходити. Ви зможете добре
заробити. Багато ваших ідей, на які у вас ніколи не вистачало часу, можуть нарешті втілитися в життя. Сприятливий день — п’ятниця,
несприятливий — вівторок.
КОЗЕРІГ. Цей тиждень, швидше за все,
доведеться присвятити лише роботі. Вам
багато потрібно буде зробити, щоб думати
про відпочинок. Утримайтеся від суєти й
балакучості, краще розумно знизити обсяг
виконуваної роботи. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — четвер.
ВОДОЛІЙ. Необдумані дії категорично
неприпустимі. Навіть в сущих дрібницях у тих
випадках, коли ви чините за звичкою. Ідеї, що
відвідали вас, нехай і не реалізовані на даний
момент, варті того, щоб скористатися ними в
майбутньому. Сприятливий день — середа,
несприятливий — понеділок.
РИБИ. Ви будете схильні намагатися
догодити всім відразу. Прагнення гарне, похвальне, але нереальне, чиїмись інтересами
все-таки доведеться пожертвувати, і добре
б, щоб не вашими власними. Не варто погоджуватися на занадто привабливі пропозиції,
у них буде подвійне дно. Сприятливий день
— четвер, несприятливий — вівторок.

Кросворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 5. Найдовша річка Волині. 6. Чохол для стріл. 10. Виклад, опис, зображення чого-небудь у загальних, головних рисах, без деталізації, подробиць. 11. Трава, що відростає на місці скошеної. 12. Річка і штат на
півдні США. 15. Дерево карпатських лісів. 16. Запис подій у часовій послідовності. 17. Вищий навчальний заклад. 20. Обласний центр України. 22. Одиниця сили світла. 24. Молочний продукт. 26. Один із найвідоміших українських
науковців. Був найстарішим президентом державної Академії наук у світі.
27. Друга за довжиною річка Європи. 28. Місто у світі, в якому встановлений
найвищий пам’ятник Т. Шевченку. 29. Давньоскандинавський поет-співець.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. Трафарет, шаблон. 2. Сільськогосподарська машина
для висіву культур. 3. Великий князь київський, син Всеволода Ярославича.
4. Учнівський стіл. 7. Розкол у християнській церкві. 8. Галузь тваринництва,
що займається розведенням собак і поліпшенням їх порід. 9. Тонкий мотузок.
13. Поема Т. Шевченка, написана в Орській фортеці. 14. Високий жіночий голос. 18. Струмінь води, який б’є вгору під тиском. 19. Метеорологічні умови,
властиві певній місцевості. 21. Цінна морська плоска риба з очима на одному
боці голови. 22. Місце стикання двох електричних провідників. 23. Бобова
культура з наших городів. 25. Місто з найдовшим житловим будинком у світі.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 10 ЧЕРВНЯ
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По горизонталі: 5. Віче. 7. Озон. 9. Бокал. 11. Сейф. 12. Нива.
13. «Рапід». 15. Пікап. 18. Казна. 20. Ом. 21. Люципер. 22. Ля. 23. Декан.
25. Пекін. 27. Бухта. 29. Тайм. 31. Зевс. 32. Шепіт. 34. Отит. 35. Морж.
По вертикалі: 1. Піаф. 2. Вебер. 3. Болід. 4. Воїн. 6. Як. 8. Рені.
10. Овен. 14. Падишах. 16. Комік. 17. Полин. 18. Короп. 19. Залік.
24. Етап. 26. Іква. 27. Башта. 28. Астма. 30. «Мати». 31. «Зоря». 33. По.
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Програма телепередач на 21 — 27 червня
ПОНЕДІЛОК, 21 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Невідомі Карпати 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 21:00 Новини 07:05
Т/с «Гордість» 08:05 Д/ц
«Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго» 08:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
09:05 Телепродаж 09:35 Х/ф
«БІЛИЙ ПТАХ З ЧОРНОЮ
ОЗНАКОЮ» 11:20 Д/ц
«Світ дикої природи» 11:45
Х/ф «РІЧАРД ЛЕВОВЕ
СЕРЦЕ: ПОВСТАННЯ» 13:45
Дитинчата панди 14:45,
17:15 Міста та містечка 15:00
UA:Фольк. Спогади 16:05
Концерт. Арсен Мірзоян 17:30
Д/ц «Дикі тварини» 17:55 Т/с
«Римська імперія» 19:30 Ті,
що змінили світ Микола Гоголь
19:55 Ті, що змінили світ:
Серж Лифарь 20:25 Міфи
Другої світової 21:25 Спорт
21:35 Суспільно-політичне
ток-шоу «Зворотний відлік»
23:30 Перша шпальта

1+1

05:35, 06:30 «Життя відомих
людей»
09:00 «ТСН-Тиждень»
10:30 «Світ навиворіт»
12:50 Х/ф «ПІНГВІНИ
МІСТЕРА ПОППЕРА»
14:45 Х/ф «К-9: СОБАЧА
РОБОТА»
16:50 Х/ф «КІН СМЕН:
ТАЄМНА СЛУЖБА»
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
20:13 «Проспорт»
20:15 Х/ф «КІН СМЕН:
17:05 М/ф «Монстри на
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»
канікулах 3»
23:10 Т/с «Анка з Молдаванки»
19:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»
ІНТЕР
05.20, 22.05 «Слідство вели... 21:10 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНЕ»
з Леонідом Каневським» 06.55
«Речдок» 08.45, 18.00, 03.40
МЕГА
Ток-шоу «Стосується кожного»
06.00 Випадковий свідок
10.40 Х/ф «КОХАННЯ БЕЗ
08.30, 02.00 Містична Україна
КОРДОНІВ» 16.05 «Жди
меня. Україна» 17.40 Новини 09.20, 12.20 У пошуках істини
10.10 Речовий доказ
20.00, 03.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Випереджуючи 11.20, 00.00 Секретні
час» 23.50 Т/с «Янголи війни» території
14.20 Друга світова війна:
01.40 Х/ф «ЗА ДВА КРОКИ
свідчення війни
ВІД «РАЮ»
15.15 Розгадка таємниць
УКРАЇНА
Біблії
18.00, 01.00 Сіяя: з нами у
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
дику природу
Україною
19.00 Особливий загін
07:00, 08:00, 15:00, 21:00
21.00 Підземна Одіссея:
Сьогодні
стародавні міста Італії
09:00 Зірковий шлях
02.50 Наші
10:30 Т/с «Кільце з рубіном»
12:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
18:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. УкраїнаАвстрія

ВІВТОРОК, 22 ЧЕРВНЯ

21:35 Європейський дайджест 11:10, 18:00 «Орел і Решка.
21:50 Футбол. Чемпіонат
Перезавантаження»
Європи. Фінляндія13:10 М/ф «Астробой»
Бельгія
14:50 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
СТБ
20:00 «Орел і Решка. На краю
05:20 Т/с «Коли ми вдома»
світу»
05:45 Х/ф «ВІН, Я І ЙОГО
23:45 Х/ф «БУДИНОК
ДРУЗІ»
ПРОКЛЯТИХ»
08:00 Т/с «Папаньки»
2+2
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна06:00 «Джедаі 2019»
Новини»
06:10 Т/с «Карпатський
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
Рейнджер»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я на 09:50 «Загублений світ»
тебе чекала»
14:45 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
ШПИГУН»
ICTV
16:40 Х/ф «МІФ»
05:35, 12:45, 18:45 Факти
19:00 Т/с «Операція
07:40 Х/ф «НОЙ»
«Дезертир»
10:15, 13:00 Х/ф «КОД ДА
23:15 Х/ф «ПЕКЛО»
ВІНЧІ»
13:35 Х/ф «АНГЕЛИ І
ФУТБОЛ-1
ДЕМОНИ»
06:00 Yellow 06:10 Україна
16:10 Х/ф «ІНФЕРНО»
- Півн. Македонія. УЄФА
19:10 Х/ф «ІЛЮЗІЯ
ЄВРО 2020 08:00 Топ-матч
ОБМАНУ»
08:10 Іспанія - Польща. УЄФА
21:30 Х/ф «ІЛЮЗІЯ
ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
ОБМАНУ-2»
15:00, 18:00, 19:45, 21:40,
23:55 Х/ф «ОВЕРЛОРД»
22:45 Футбол NEWS 10:10
НОВИЙ КАНАЛ «HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Д/с «Класика ЄВРО»
06:00, 07:50 «Kids time»
11:40 Італія - Вельс. УЄФА
06:05 Мультфільми
ЄВРО 2020 14:00, 17:00,
07:55 «Орел і решка»
18:10, 20:55 «EURO NON STOP»
10:00 М/ф «Том і Джеррі:
15:15 Угорщина - Франція.
Загублений дракон»
УЄФА ЄВРО 2020 18:50 LIVE.
11:05 Х/ф «КРАСУНЯ ТА
Півн. Македонія - Нідерланди.
ЧУДОВИСЬКО»
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
13:45 М/ф «Монстри на
Фінляндія - Бельгія. УЄФА
канікулах»
ЄВРО 2020 23:55 «Великий
15:20 М/ф «Монстри на
футбол»
канікулах 2»

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:25, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «ЗОРЯНІ ТАЛЯРИ»
10.15, 13.15, 18.15, 23.45
Панянка-селянка
11.15, 16.15 4 весілля
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»

НТН
05.00 «Top Shop» 05.20 Х/ф
«КАЗКА ПРО ВТРАЧЕНИЙ
ЧАС» 06.45 М/ф «Як козаки...»
09.25 Х/ф «САДКО» 11.05
Х/ф «ОСЛЯЧА ШКУРА»
12.40 Х/ф «ЧІНГАЧГУК ВЕЛИКИЙ ЗМІЙ» 14.25 Х/ф
«ТРИДЦЯТЬ ТРИ» 15.55
«Випадковий свідок» 17.50
«Таємниці світу» 18.20 «Свідок.
Агенти» 19.00 «Свідок» 19.30
Х/ф «ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ»
21.00 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ
ДЛЯ ДОНЬКИ» (16+) 23.10
Х/ф «ВИГНАНЕЦЬ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ

СТБ

06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Невідомі Карпати
06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:40 Новини
07:05, 09:35 Т/с «Гордість»
08:05 Роздивись 08:30 Я
вдома 09:05 Телепродаж
11:30 Край пригод 11:50
ЗаАрхівоване 12:00, 13:10,
18:20 Суспільна студія 15:10,
21:45 Спорт 15:20 Країна
пісень 16:30 Концерт. Ніна
Матвієнко та та Дмитро
Андрієць 17:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:50 Т/с
«Загадковий Доктор Блейк»
19:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 22:00 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 Наші гроші

06:40 Т/с «Комісар Рекс»
10:35 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я
на тебе чекала»

ICTV

14:30 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06:00 Х/ф «ПЕКЛО»
08:05 Х/ф «МАРСІАНИН»
11:00 Х/ф «ВОРОТА
ПІТЬМИ»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 «Гроші 2021»
20:45 Т/с «Брати
по крові-2»
22:25 Т/с «CSI: Місце
злочину»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10, 20:20 Громадянська
оборона
11:00, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:00 Х/ф «С.В.О.Т: В
ФУТБОЛ-1
ОБЛОЗІ»
1+1
06:00,
08:00 Топ-матч 06:10
16:20 Х/ф «НІЧНИЙ ВТІКАЧ»
05:30, 09:25, 10:20 «Життя
Росія - Данія. УЄФА ЄВРО
відомих людей»
НОВИЙ КАНАЛ 2020 08:10 Угорщина 06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Франція. УЄФА ЄВРО 2020
06:00
Х/ф «ТАЄМНИЦЯ
«Сніданок з 1+1»
10:00, 11:00, 15:00, 21:00,
РАГНАРОКА»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
22:45 Футбол NEWS 10:10
08:10
Х/ф
«ВАЛЬХАЛЛА:
14:00, 16:45, 19:30
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
РАГНАРОК»
ТСН: «Телевізійна
13:30 Огляд ігрового дня.
10:15
Х/ф
«ЦАРСТВО
служба новин»
УЄФА ЄВРО 2020 Прем’єра
НЕБЕСНЕ»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій
11:40 Півн. Македонія 13:10 Х/ф «ЧЕРВОНА
день»
Нідерланди. УЄФА ЄВРО
ШАПОЧКА»
17:10 Т/с «Величне століття.
2020 14:00, 20:00, 21:10
15:15
Т/с
«Надприродне»
Роксолана»
«EURO NON STOP» 15:15
16:55 Х/ф «ГОНЩИК»
20:43 «Проспорт»
Д/с «Класика ЄВРО» 15:45
19:10
Х/ф
«КУЛЯ
В
ЛОБ»
20:45 Х/ф «ЗЕЛЕНА МИЛЯ»
Фінляндія - Бельгія. УЄФА
21:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
ЄВРО 2020 17:40 «AUTO
ІНТЕР
23:40 Х/ф «ТАЄМНИЙ
ГОЛ!» 18:10 Україна - Австрія.
АГЕНТ»
05.05 «Телемагазин» 05.35,
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
22.05 «Слідство вели... з
Хорватія - Шотландія. УЄФА
МЕГА
Леонідом Каневським»
ЄВРО 2020 23:55 «Великий
06.00
Містична
Україна
07.00 «Марафон «Перший
футбол»
07.00 Бандитський Київ
день війни» 09.50 Х/ф
09.00 Правда життя
«ЖІНКИ-АГЕНТИ» 12.00,
ТЕТ
10.10, 01.40 Речовий доказ
17.40 Новини 12.25 Х/ф
06.00
ТЕТ
Мультиранок
11.20 У пошуках істини
«ДВАНАДЦЯТИЙ» 15.00
09.20 Х/ф «МІСТ У
12.15 Війна всередині нас
«Речдок» 16.30 «Речдок.
ТЕРАБІТІЮ»
13.10 Друга світова війна:
Особливий випадок»
11.05 Х/ф «БЛАКИТНА
18.00, 19.00, 03.15 Ток-шоу свідчення війни
СВІЧКА»
«Стосується кожного» 20.00 15.00, 19.50 Секретні
12.15 Х/ф «БІЛА ЗМІЯ»
«Подробиці» 21.00 «Речдок. території
14.00 Панянка-селянка
16.00, 20.50 Крізь простір і
Випереджуючи час» 23.50
18.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
Т/с «Янголи війни» 01.50 Х/ф час з Мор аном Фріменом
20.45 Х/ф «ГРА В
«АЛЕГРО З ВОГНЕМ»
16.55, 21.45 Мегааеропорт
ІМІТАЦІЮ» (16+)
зсередини
УКРАЇНА
17.50, 04.55 Особливий загін 23.00 Х/ф «АВІАТОР» (16+)
18.50 Сіяя: з нами у дику
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
НТН
природу
Україною
05.00 «Top Shop» 06.20
22.40 Приховані
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
«Таємниці світу» 06.55
королівства
Сьогодні
23.40 Адольф Гітлер. Шлях
«Свідок. Агенти» 07.50,
09:00 Зірковий шлях
14.55, 17.00 «Випадковий
10:40 Т/с «Кільце з рубіном» 02.45 Страх у твоєму домі
свідок» 08.25 Х/ф «ДОЛЯ
12:40 Агенти справедливості 03.30 Місця сили
ЛЮДИНИ» 10.20 Х/ф
16+
К-1
«ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
14:40, 15:30 Історія одного
ДОНЬКИ» (16+) 12.30, 16.30,
06:30 «TOP SHOP»
злочину 16+
19.00 «Свідок» 13.00 Х/ф
08:00 М/с «Юху та його
20:10 Ток-шоу «Говорить
«ВИГНАНЕЦЬ» (16+) 17.50
друзі»
Україна»
«Будьте здоровi» 19.30 Т/с
09:00, 12:30, 22:00 «Орел і
21:35 Європейський
Решка. Навколо світу» «CSI: Маямі» (16+) 23.00
дайджест
11:35, 18:10 «Орел і Решка. «Акцент» 23.30 Х/ф «ЄДИНА
21:50 Футбол. Чемпіонат
ДОРОГА»
Перезавантаження»
Європи. Чехія-Англія

СЕРЕДА,23 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
08:05 Роздивись 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:40 Новини 07:05, 09:35
Т/с «Гордість» 08:30 Я вдома
09:05 Телепродаж 11:30 Край
пригод 11:50 ЗаАрхівоване
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:30
Концерт. Іво Бобул 17:30 Наші
гроші 18:50 Т/с «Загадковий
Доктор Блейк» 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання»
22:00 Д/ц «Дикі тварини»
23:00 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+

1+1
05:35, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «Анка з Молдаванки»

ІНТЕР
05.05 «Телемагазин» 05.35,
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 «ФРАНЦУЗЬКИЙ
ПОЦІЛУНОК» 14.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджуючи час»
23.50 Т/с «Третього не дано»
01.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЄЧКА
ТА «КАТЮША» 04.25
«Мультфільм»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Кільце з рубіном»
12:40 Агенти справедливості
16+
14:40, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. Португалія Франція

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
06:35 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВікнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я на
тебе чекала»

ICTV

13:05, 19:00, 20:00 «Аферисти в
сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:05 Х/ф «ПОГАНА
КОМПАНІЯ»
23:35 Х/ф «КОНВОЇРИ»

МЕГА
06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
08.45 Правда життя
09.55, 01.35 Речовий доказ
11.05 Там, де нас нема
12.05 Війна всередині нас
13.05 Друга світова війна:
свідчення війни
15.05, 19.50 Секретні території
16.00, 20.50 Крізь простір і час з
Мораном Фріменом
16.55, 21.45 Мегааеропорт
зсередини
17.50, 05.05 Особливий загін
18.50 Сіяя: з нами у дику
природу
22.40 Вижити в дикій природ
23.40 Апокаліпсис: Сталін
00.35 Бойові кораблі
02.40 Страх у твоєму домі
03.25 Бандитський Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:35, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:45 Х/ф «БЕНДЖАМІН
ФАЛЬК І ПРИМАРНИЙ
КИНДЖАЛ»
08:45 Х/ф «У ПОШУКАХ
СКАРБІВ НІБЕЛУНГІВ»
11:10 Х/ф «ГАЛАКТИКА
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»
12:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
20:30 Т/с «Брати по крові-2»
22:15 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 15:45 Топ-матч
06:10 Фінляндія - Бельгія. УЄФА
ЄВРО 2020 08:10 Україна
- Австрія. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:00, 19:45,
21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Чехія - Англія. УЄФА ЄВРО 2020
14:00, 17:00, 18:10, 20:55, 21:25
«EURO NON STOP» 15:15 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
15:55 Д/с «Офіційна історія
УЄФА ЄВРО» 16:50 Yellow 18:50
LIVE. Словаччина - Іспанія.
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
Німеччина - Угорщина. УЄФА
ЄВРО 2020 23:55 «Великий
футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
10.15, 23.15 Серіал «Нове життя
Василини Павлівни»
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»

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:10
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:05, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:05 Т/с «Таємні двері»
15:05, 16:15 Х/ф «КОД ДА
НТН
ВІНЧІ»
20:20 Секретний фронт
05.00 «Top Shop» 06.20 «Будьте
22:50 Т/с «Закляті друзі»
здоровi» 07.50, 14.50, 17.00
«Випадковий свідок» 08.30,
НОВИЙ КАНАЛ 12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
05:00 «Абзац!»
09.00 Х/ф «ЗА ВІТРИНОЮ
06:00, 08:00 «Kids time»
УНІВЕРМАГУ» 10.50, 13.00,
06:05 М/c «Том і Джеррі»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
08:05 «Орел і решка»
17.50 «Вартість життя» 23.00
10:00 Т/с «Грімм»
«Акцент» 23.30 Х/ф «ЛЮДИ В
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ»
ОКЕАНІ»

ЧЕТВЕР, 24 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
17:20 Роздивись 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40 Новини 07:05,
09:35 Т/с «Гордість» 08:05,
11:30 Край пригод 08:20, 11:50
ЗаАрхівоване 08:30 Я вдома
09:05 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:45 Спорт 15:20
UA:Фольк. Спогади 16:35
Концерт. Наталія Валевська
17:30 Розважальна програма
з Майклом Щуром 16+ 18:50
Т/с «Загадковий Доктор
Блейк» 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 22:00 Д/ц
«Дикі тварини» 23:00 Схеми.
Корупція в деталях

1+1
05:35, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:33 «Проспорт»
20:35 «Чистоnews 2021»
20:40 Т/с «Свати»
21:45 «Право на владу 2021»

ІНТЕР
05.05, 04.55 «Телемагазин»
05.35, 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 «100 РЕЧЕЙ І НІЧОГО
ЗАЙВОГО» 14.35 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00, 03.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Випереджуючи час»
23.50 Т/с «Третього не дано»

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЧЕРВНЯ

01.40 Х/ф «ТІ, ЩО ЗІЙШЛИ З
НЕБЕС» 04.25 «Мультфільм»

13:00, 19:00 «Аферисти в
сітях» 16+
15:15 Т/с «Надприродне»
УКРАЇНА
17:00 «Хто зверху?» 12+
21:00 Х/ф «ГРОШІ
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
ВИРІШУЮТЬ ВСЕ»
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00, 23:00 22:50 Х/ф «МЕТРО»
Сьогодні
МЕГА
09:00 Зірковий шлях
10:40 Т/с «Кільце з рубіном»
06.00 Містична Україна
12:40 Агенти справедливості
07.00 Бандитський Київ
09.15 Правда життя
16+
10.15, 01.35 Речовий доказ
14:40, 15:30 Історія одного
11.25 Там, де нас нема
злочину 16+
12.25 Війна всередині нас
20:10 Ток-шоу «Говорить
13.20 Друга світова війна:
Україна»
свідчення війни
21:00, 23:50 Т/с «Тінь
14.15 Бойовий відлік
минулого»
15.10, 19.55 Секретні території
23:10 Слідами
16.10, 20.55 Крізь простір і час
СТБ
з Мораном Фріменом
17.00, 21.45 Мегааеропорт
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
зсередини
06:55 Т/с «Комісар Рекс»
17.55, 04.55 Особливий загін
10:35 «Слідство ведуть
18.55 Сіяя: з нами у дику
екстрасенси» 16+
природу
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
22.40 Вижити в дикій природ
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна23.40 Апокаліпсис: Сталін
Новини»
00.35 Бойові кораблі
16:00, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Як довго я на 02.40 Страх у твоєму домі
03.25 Україна: забута історія
тебе чекала»

ICTV

К-1

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10 Т/с «Смертельна зброя»
11:05, 13:15, 21:30 Т/с «Пес»
14:05 Т/с «Таємні двері»
15:30, 16:15 Х/ф «АНГЕЛИ І
ДЕМОНИ»
20:20 Антизомбі
22:50 Т/с «Закляті друзі»

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:35 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
11:35, 18:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:10 «Kids time»
06:05 М/c «Том і Джеррі»
07:15 «Орел і решка»
09:20 Т/с «Грімм»
11:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ТРОЛІВ: У
ПОШУКАХ ЗОЛОТОГО
ЗАМКУ»

2+2
06:00 Х/ф «СОНЦЕ, ЩО
СХОДИТЬ»
08:45 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПОЛУДЕНЬ»
10:50 Х/ф «МЕДОВИЙ
МІСЯЦЬ У ВЕГАСІ»
12:45 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»

18:50 «Джедаі»
19:25 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20:30 Т/с «Брати по крові-2»
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч 06:10 Хорватія
- Шотландія. УЄФА ЄВРО 2020
08:00, 22:15 Yellow 08:10
Словаччина - Іспанія. УЄФА
ЄВРО 2020 10:00, 11:00, 15:00,
22:00 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Португалія - Франція. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 21:00 «EURO
NON STOP» 15:15 Д/с «Класика
ЄВРО» 15:45 Україна - Австрія.
УЄФА ЄВРО 2020 17:40 Д/ф
«Особлива атмосфера» 18:35
Німеччина - Угорщина. УЄФА
ЄВРО 2020 20:30 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
22:25 Швеція - Польща. УЄФА
ЄВРО 2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «ДИЯВОЛ З
ТРЬОМА ЗОЛОТИМИ
ВОЛОСИНАМИ»
10.15, 23.15 Серіал «Нове
життя Василини
Павлівни»
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»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Вартість життя» 07.50,
14.50, 17.00 «Випадковий
свідок» 08.30, 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 09.00 Х/ф
«ДЕЗЕРТИР» 10.50, 13.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
17.50 «Правда життя»
23.00 «Акцент» 23.30 Х/ф
«ТАЄМНИЦЯ ЗАПИСНОЇ
КНИЖКИ»

UA: ПЕРШИЙ

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

ІНТЕР
05.00 «Телемагазин» 05.30
«Орел і решка. Морський
сезон» 06.20 «Мультфільм»
06.55 «Слово Предстоятеля»
07.00 Х/ф «МІЙ ДРУГ МІСТЕР
ПЕРСИВАЛЬ» 09.00 «Готуємо
разом. Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.00 Х/ф
«А ЗОРІ ТУТ ТИХІ...» 14.30 Х/ф
«ЗАВТРА БУЛА ВІЙНА» 16.15
Х/ф «ОФІЦЕРИ» 18.10 Х/ф «В
БІЙ ІДУТЬ ТІЛЬКИ «СТАРИКИ»
20.00, 02.20 «Подробиці» 20.30

«Місце зустрічі. Бенефіс» 22.10 23:10 Х/ф «ЧЕРВОНИЙ
Т/с «Плата за порятунок» 02.50
ГОРОБЕЦЬ»
Х/ф «ДАМА З ПАПУГОЮ» 04.20
МЕГА
Х/ф «МІЛЬЙОН У ШЛЮБНОМУ
КОШИКУ»
06.00, 08.50 Містична Україна
07.00 Випадковий свідок
УКРАЇНА
09.40, 12.35 У пошуках істини
10.30 Речовий доказ
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
11.40, 23.00 Секретні території
07:25 Реальна містика
14.25, 00.00 Друга світова війна:
07:50 Т/с «Дружини на стежці
свідчення війни
війни»
16.15 Підземна Одіссея:
11:45, 15:20, 21:00 Т/с «Інше
стародавні міста Італії
життя Анни»
17.10 Тваринна зброя
20:00 Головна тема
21:35 Європейський дайджест 19.10 Таємниці королівських
вбивств
21:50 Футбол. Чемпіонат
21.00 Ігри імператорів
Європи. 1/8 фіналу
01.50 Бойові кораблі
02.50 Містична Україна. Прокляті
СТБ
скарби
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
03.40 Місця сили. Софія
06:35, 10:55 Т/с «Папаньки»
Київська
07:55 «Неймовірна правда про
04.25 Прокляття скіфських
зірок»
курганів
17:05 «СуперМама» 12+
05.15 Потойбіччя. Сни
21:00 «МастерШеф. CELEBRITY»
12+
К-1
23:10 «Звана вечеря» 12+
06:30 «TOP SHOP»

ICTV
06:40 Х/ф «ЗОРЯНИЙ
ДЕСАНТ-3: МАРОДЕР»
08:40 Х/ф «С.В.О.Т: В ОБЛОЗІ»
10:25, 13:00 Т/с «Нюхач»
12:45, 18:45 Факти
19:10 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ»
21:35 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-2»
23:25 Х/ф «ПЛАН ВТЕЧІ-3:
ДИЯВОЛЬСЬКА
СТАНЦІЯ»

1+1
05:15 «Світське життя. 2021»
06:05, 09:25, 10:20 «Життя
відомих людей»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:13 «Проспорт»
20:15 «Чистоnews 2021»
20:20 «Одруження наосліп 7»
22:20 Х/ф «КІН СМЕН:
ЗОЛОТЕ КІЛЬЦЕ»

ІНТЕР
05.25, 23.30 «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 «ВІД СІМ’Ї НЕ ВТЕЧЕШ»
14.35, 01.15 «Речдок» 16.25
«Речдок. Особливий випадок»
18.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ
ОКО» 02.45 «Жди меня.
Україна» 03.55 «Україна

вражає» 04.20 «Орел і решка.
Морський сезон»

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
10:45 Т/с «Смак щастя»
14:40, 15:30 Т/с «Сімейний
портрет»
15:25, 23:10 Гра #1
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:15 Т/с «Вірна
подруга»

19:00 Х/ф «ШАНХАЙСЬКІ
ЛИЦАРІ»
21:15 Х/ф «ШАНХАЙСЬКИЙ
ПЕРЕВІЗНИК»
23:10 Х/ф «НОВІ МУТАНТИ»

МЕГА

06.00 Містична Україна
07.00 Бандитська Одеса
09.05 Правда життя
10.00, 01.35 Речовий доказ
11.10 Там, де нас нема
12.10 Війна всередині нас
13.05, 00.35 Бойові кораблі
14.55, 19.50 Секретні території
16.55, 21.45 Мегааеропорт
зсередини
17.50 Особливий загін
СТБ
18.50 Сіяя: з нами у дику
05:25 Т/с «Один обман на двох» природу
20.50 Останній день Помпеї
09:30 Т/с «Життя прекрасне»
14:20, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 22.40, 04.55 Вижити в дикій
природ
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна23.40 Апокаліпсис: Сталін
Новини»
02.40 Страх у твоєму домі
20:15, 22:50 Т/с «Коханка у
03.25 Україна: забута історія
спадок»

ICTV

К-1

06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45
Факти
09:15, 19:25 Надзвичайні
новини
10:10, 20:10 Дизель-шоу 12+
11:40, 13:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
13:30 Т/с «Пес»
14:40 Т/с «Таємні двері»
16:10 Х/ф «ІНФЕРНО»
23:00 Скетч-шоу «На трьох-10»
16+

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:25 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50, 22:00 «Орел і Решка.
Навколо світу»
14:30 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
18:10 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
20:10 «Орел і Решка. На краю
світу»

НОВИЙ КАНАЛ
05:00 «Абзац!»
06:00, 07:50 «Kids time»
06:05 М/c «Том і Джеррі»
07:55 «Орел і решка»
10:05 Т/с «Грімм»
11:00 «Хто проти блондинок?»
12+
13:00 «Аферисти в сітях» 16+
15:00 Х/ф «ПРИНЦ ВАЛІЄНТ»
16:50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСІЇ:
ПІСКИ ЧАСУ»

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:40 Х/ф «БРАМА ВОЇНІВ»
08:45 Х/ф «КОД
ДОСТУПУ»КЕЙПТАУН»
11:00 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА»
12:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:25 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР. В
ПОШУКАХ СКАРБІВ
УГАРІТА»

21:20 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
ПРОКЛЯТТЯ
ГРОБНИЦІ
ЕХНАТОНА»
23:20 Х/ф «ДЖЕК ГАНТЕР.
НЕБЕСНА ЗІРКА»

ФУТБОЛ-1
06:00 Yellow 06:10 Франція
- Німеччина. УЄФА ЄВРО
2020 08:00 Топ-матч 08:10
Італія - Вельс. УЄФА ЄВРО
2020 10:00, 11:00, 15:00,
22:00 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Німеччина - Угорщина. УЄФА
ЄВРО 2020 14:00, 21:00 «EURO
NON STOP» 15:15 Д/с «Класика
ЄВРО» 15:45 Швейцарія Туреччина. УЄФА ЄВРО 2020
17:40 Д/с «Офіційна історія
УЄФА ЄВРО» 18:35 Словаччина
- Іспанія. УЄФА ЄВРО 2020
20:30 Огляд ігрового дня.
УЄФА ЄВРО 2020 22:15 Півн.
Македонія - Нідерланди. УЄФА
ЄВРО 2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.15 Х/ф «КРАСУНЯ»
10.15, 23.15 Серіал «Нове
життя Василини
Павлівни»
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»

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Правда життя» 07.50, 14.45,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «ОПІКУН»
10.45, 13.00, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 21.30 «Мир чи
війна» 23.30 Х/ф «ІПОДРОМ»

НЕДІЛЯ, 27 ЧЕРВНЯ

СУБОТА, 26 ЧЕРВНЯ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:10 Мультфільм
08:05, 14:35 Д/ц «Дикі Дива.
Дикі тварини в зоопарку СанДієго» 08:30 Д/ц «Боротьба за
виживання» 09:05 Телепродаж
09:35 Візуальний код 10:15
#ВУКРАЇНІ 10:40 Д/ц «Найбільші
міграції в природі» 11:45 Х/ф
«КНИГА БУТТЯ. СТВОРЕННЯ
СВІТУ» 13:35 Таємниці Папи
Івана Павла 15:00 UA:Фольк.
Спогади 16:05 Концерт «Кобза»
17:00 Міста та містечка 17:20
Д/ц «Світ дикої природи» 17:50
Т/с «Римська імперія» 19:30 Х/ф
«СВАТАННЯ НА ГОНЧАРІВЦІ»
21:25 Пишемо історію. На шляху
до Незалежності 21:50 Пишемо
історію. Чий насправді Крим
22:05 Пишемо історію. Скіфи.
Воїни степів 22:20 Пишемо
історію. Україна 1919 р. 22:30
Д/с «Секрети історії. Портрети»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
17:20 Роздивись 06:30
Мультфільм 07:00, 08:00,
09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:40 Новини 07:05,
09:35 Т/с «Гордість» 08:05,
11:30 Край пригод 08:20,
11:50 ЗаАрхівоване 08:30
Я вдома 09:05 Телепродаж
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт
15:20 UA:Фольк. Спогади
16:30 Концерт. Анатолій
Гнатюк 17:30 Перша шпальта
18:50 Т/с «Загадковий Доктор
Блейк» 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 22:00 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 #ВУКРАЇНІ

08:00 М/с «Кротик і Панда»
08:30 «Ух ти show»
09:15 «Орел і Решка.
Шопінг»
10:10 М/ф «Кіт Грім та
зачарований дім»
11:50 Х/ф «ЩУРЯЧІ
ПЕРЕГОНИ»
13:50 «Орел і Решка. Дива
світу 2»
23:00 «Орел і Решка. Дива Світу
2. Невидане»

БОРОТЬБА ЗА
МАЙБУТНЄ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:20 Топ-матч
06:10 Швейцарія - Туреччина.
УЄФА ЄВРО 2020 08:10 Швеція
- Польща. УЄФА ЄВРО 2020
10:00, 11:00, 15:00, 18:00, 19:45,
21:20, 22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Україна - Австрія. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 17:00, 18:10, 20:55,
21:25 «EURO NON STOP» 15:15
Yellow 15:25 Д/с «Офіційна
історія УЄФА ЄВРО» 16:30 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
18:50 LIVE. Матч 1. 1/8 фіналу.
УЄФА ЄВРО 2020 21:50 LIVE.
Матч 2. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО
2020 23:55 «Великий футбол»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.10 М/ф «Легенди країни Оз:
Повернення Дороті»
10.55 Х/ф «БІЛОСНІЖКА»
12.05 Х/ф «АЛОХА»
14.05 Х/ф «ЭКІПАЖ» (16+)
16.50 Х/ф «ГРА В ІМІТАЦІЮ»
(16+)
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
під Полтавою
19.30, 20.30 Танька і Володька
22.00 Х/ф «АВІАТОР» (16+)

НТН

05.15 Х/ф «СУТО АНГЛІЙСЬКЕ
ВБИВСТВО» 08.00 Х/ф
НОВИЙ КАНАЛ
2+2
«ЛЮДИНА В ЗЕЛЕНОМУ
05:20 «Вар’яти» 12+
06:00 «Шалені перегони 2018»
КІМОНО» 09.25 Х/ф «СУМКА
08:00, 10:00 «Kids time»
07:00 «Джедаі 2019»
ІНКАСАТОРА» 11.10 Х/ф
08:05 М/ф «Смурфики 2»
08:00 «Джедаі 2020»
«ПРАВО НА ПОСТРІЛ» 12.45
10:05 «Орел і Решка. Земляни»
09:40 «Загублений світ»
«Випадковий свідок. Навколо
11:10 «Орел і Решка. Чудеса
12:45 Х/ф «РОБІНЗОН КРУЗО» світу» 14.00 Т/с «Смерть у
світу»
раю» (16+) 18.10 «Переломні
14:20 Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ»
12:10 «Орел і решка»
80-ті» 19.00 «Свідок» 19.30
16:30 Х/ф «ПО СЛІДУ»
14:20 М/ф «Коко»
Х/ф «НЕВЛОВИМІ МЕСНИКИ»
18:40 Х/ф «3 ДНІ НА
16:20 Х/ф «КРІСТОФЕР РОБІН»
21.05 Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
ВБИВСТВО»
18:35 Х/ф «ХАННА.
СПЕЦНАЗ» (16+) 22.55 Х/ф
21:00 Х/ф «КІНЕЦЬ СВІТУ»
ДОСКОНАЛА ЗБРОЯ»
«ДІМ СОНЦЯ, ЩО СХОДИТЬ»
23:20 Х/ф «СЕКРЕТНІ
21:00 Х/ф «АННА»
(16+)
МАТЕРІАЛИ.

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 21:00 Новини 07:10
Мультфільм 08:20 Д/ц «Дикі
тварини» 09:00 Божественна
літургія Православної церкви
України 11:00 Недільна літургія
Української греко-католицької
церкви 12:30 Недільна свята
меса Римсько-католицької
церкви в Україні 13:30, 13:55,
14:10 Незвідана Україна.
Холодний Яр 14:30 Телепродаж
15:05 Країна пісень 16:20
Концерт. Хорея Козацька 17:20,
23:30 Д/ц «Світ дикої природи»
17:50 Т/с «Римська імперія»
19:30 Д/ф «Весільний спадок»
21:30 Дорога до Токіо 22:00,
22:30 Ті, що змінили світ: Іван
Пулюй 23:00 Розважальна
програма з Майклом Щуром
16+

1+1
05:00, 19:30 «ТСН-Тиждень»
07:00 «Життя відомих людей»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-Забава»
09:45 «Світ навиворіт»
18:30 «Світське життя. 2021»
21:00 Х/ф «ШПИГУНКА»
23:20 Х/ф «УПІЙМАЙ
ШАХРАЙКУ, ЯКЩО
ЗМОЖЕШ»

ІНТЕР
05.50 «Мультфільм» 06.15
Х/ф «МІЙ ДРУГ ДЕЛЬФІН
ЕХО» 08.00 «уДачний проект»
09.00 «Готуємо разом» 10.00,
11.00, 12.00 «Інше життя» 13.00
«Речдок. Випереджуючи час»
17.30 Х/ф «007: ЗОЛОТЕ
ОКО» 20.00 «Подробиці тижня»
22.00 Х/ф «В БІЙ ІДУТЬ
ТІЛЬКИ «СТАРИКИ» 23.55 Х/ф
«ОФІЦЕРИ» 01.50 «Речдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні

06:50 Реальна містика
10:30 Т/с «Бабка»
15:00, 21:00 Т/с «Шукаю тебе»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
21:35 Європейський дайджест
21:50 Футбол. Чемпіонат
Європи. 1/8 фіналу

СТБ
05:30 Т/с «Папаньки»
12:50 «МастерШеф.
CELEBRITY» 12+
15:00 «СуперМама» 12+
19:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:00 «Один за всіх» 16+
23:55 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:20 Не дай себе обдурити
07:10 Більше ніж правда
08:00 Антизомбі
09:00 Секретний фронт
10:00 Громадянська оборона
11:00, 13:00 Х/ф «НОЙ»
12:45, 18:45 Факти
14:00 Х/ф «ІЛЮЗІЯ ОБМАНУ»
16:10 Х/ф «ІЛЮЗІЯ
ОБМАНУ-2»
20:35 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-5:
ЕНЕЗА»
23:10 Х/ф «ТЕРМІНАТОР-3:
ПОВСТАННЯ МАШИН»

НОВИЙ КАНАЛ
05:55 «Вар’яти» 12+
06:20 «Таємний агент» 12+
07:40, 09:10 «Kids time»
07:45 М/c «Том і Джеррі»
08:05 М/ф «Том і Джеррі:
Загублений дракон»
09:15 М/ф «Коко»
11:20 М/ф «Монстри на
канікулах»
13:00 М/ф «Монстри на
канікулах 2»
14:45 М/ф «Монстри на
канікулах 3»
16:40 Х/ф «АННА»

19:00 Х/ф «АГЕНТ ЄВА»
21:00 Х/ф «ПАДІННЯ
ОЛІМПУ»
23:30 «Improv Live Show» 12+

МЕГА
06.00 Прокляття відьом
07.00 Випадковий свідок
08.40, 02.50 Містична Україна
09.30, 12.35 У пошуках істини
10.25, 05.15 Речовий доказ
11.35, 23.00 Секретні території
14.25, 00.00 Друга світова
війна: свідчення війни
16.15 Бойовий відлік
17.10 Тваринна зброя
19.10 Таємниці королівських
вбивств
21.00 Ігри імператорів
01.50 Бойові кораблі
03.40 Таємниці кримінального
світу

Півн. Македонія - Нідерланди.
УЄФА ЄВРО 2020 08:00, 16:50
Yellow 08:10 Чехія - Англія.
УЄФА ЄВРО 2020 10:00,
11:00, 15:00, 18:00, 19:45, 21:20,
22:45 Футбол NEWS 10:10
«HIGHTLIGHT SHOW» 11:10,
13:30 Огляд ігрового дня. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 11:40
Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 17:00, 18:10, 20:55,
21:25 «EURO NON STOP» 15:15
Огляд ігрового дня. УЄФА ЄВРО
2020 15:55 Д/с «Офіційна
історія УЄФА ЄВРО» 18:50 LIVE.
Матч 3. 1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО
2020 21:50 LIVE. Матч 4. 1/8
фіналу. УЄФА ЄВРО 2020 23:55
«Великий футбол»

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
10.50 М/ф «Риф 3D: Приплив»
К-1
12.20 М/ф «Втеча з джунглів»
06:30 «TOP SHOP»
14.00 Х/ф «ФОКСТЕР
08:00 М/с «Кротик і Панда»
І МАКС»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
15.40 М/ф «Історія іграшок»
10:35 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА»
17.15 М/ф «Історія іграшок 2»
12:25 М/ф «Кіт Грім та
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу
зачарований дім»
під Полтавою
14:00 «Орел і Решка. Дива
19.30, 20.30 Танька
світу 2»
і Володька
23:15 «Орел і Решка. Дива Світу
22.00 Х/ф «ЗАБУТИ САРУ
2. Невидане»
МАРШАЛ» (18+)

2+2
06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2019»
08:00 «Джедаі 2020»
08:55 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «СПИС ДОЛІ»
16:10 Х/ф «ВОЛОДАР МОРІВ:
НА КРАЮ СВІТУ»
18:55 Х/ф «ТРИНАДЦЯТИЙ
ВОЇН»
20:55 Х/ф «РОБІН ГУД»
23:00 Х/ф «СЕКРЕТНІ
МАТЕРІАЛИ: ХОЧУ
ВІРИТИ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 15:45 Топ-матч 06:10

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
«ОДИН ШАНС ІЗ ТИСЯЧІ»
07.30 «Слово Предстоятеля»
07.35 «Випадковий свідок.
Навколо світу» 10.00 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 14.15
Х/ф «БОЖЕВІЛЬНИЙ
СПЕЦНАЗ» (16+) 16.05 Х/ф
«ПРИХОДЬТЕ ЗАВТРА»
18.00 Х/ф «НЕВЛОВИМІ
МЕСНИКИ» 19.30 Х/ф «ЗНОВУ
НЕВЛОВИМІ» 22.00 Х/ф
«СОРОЧИНСЬКИЙ ЯРМАРОК
НА НТН» 23.50 Х/ф «ДІМ
СОНЦЯ, ЩО СХОДИТЬ» (16+)

n Варто знати

n Поради фахівця

У теплу погоду зеленці треба вибирати
навіть двічі на день.

Фото Валентини БОРЗОВЕЦЬ.

Фото із сайту cash-flow.com.ua.

Фото із сайту freeradio.com.ua.

ОГІРКИ ДО ОСЕНІ
Зниженню плодоношення можна
зарадити
часом листя на них починає жовкнути,
врожай меншає. Та це лихо можна попередити. Перш за все спробуйте видаляти листя (не лише пожовкле чи сухе) на пагонах, де вже немає цвіту та зав’язі. Воно не
дає жодної користі, а лише витягує поживні
речовини. Після квітконосів чи плодів залишайте не більше 2–3 листків.
Про користь мульчування знають усі. І
в цьому випадку воно помічне. Особливо у
період, коли ночі вже стають холодними, а
вдень ще спекотно. Перепад температури
негативно впливає на стан кореневої системи рослини, що позначається на врожаї.
Мульча допоможе, але її шар повинен бути
3–5 см.
Наприкінці плодоношення зеленців варто підживлювати позакореневим способом,
тобто обприскуванням. Бо з похолоданням
рослини гірше всмоктують з ґрунту поживні
речовини. Підживіть їх настоянкою з бур’янів
чи перегною або розчином дріжджів.
Своєчасно зривайте зеленці. Думка, що
рослини плодоноситимуть довше, якщо не
зривати плодів, – хибна. У теплу погоду огірки
треба вибирати щодня або й двічі на день. n

З
Сергій Левківський знає,
як побороти фітофтору.

Фітофтороз уражує листки, стебла й особливо сильно плоди.

Як захистити картоплю
і томати в період вегетації
Фітофтороз та альтернаріоз вважають найбільш
небезпечними хворобами, які можуть призвести
до повної втрати врожаю пасльонових
Валентина БОРЗОВЕЦЬ

огода цьогоріч не дуже
радує селян. Вони щодня думають, як виростити хороший врожай, як його
захистити від хвороб та шкідників. Особливо хвилюються
за картоплю, яка потерпає від
фітофтори, котра вражає ще й
томати. Про це розмова з Сергієм Левківським, провідним
фахівцем відділу фітосанітарних процедур ДУ «Волинська
обласна фітосанітарна лабораторія».
— Не лише фітофтороз, але
й альтернаріоз вважають найбільш небезпечними хворобами картоплі та томатів в Україні,
які можуть призвести до повної втрати врожаю. Розкажу
насамперед, як їх розрізнити.
Фітофтороз уражує листки,
стебла й особливо сильно плоди томатів і бульби картоплі.
На листках утворюються бурі
плями, які розміщені переважно на краю листкової пластини,
а з нижньої сторони — білуватий наліт, — пояснює Сергій
Феодосійович. — Гнилизна росте при дозріванні, перевезенні і збереженні помідорів. Для
цієї хвороби сприятливі холодні ночі і порівняно теплі дні при

П

« Найбільш
ефективним
та дієвим методом
є використання
фунгіцидів, тобто
засобів захисту
рослин.

»

високій вологості повітря (часті дощі, тривалі тумани і рясні
роси). У теплицях фітофтороз
сильно розвивається при дощуванні і вологості повітря
понад 70 відсотків. Тому там
необхідно систематично провітрювати. Джерелом інфекції
можуть бути заражені ґрунт,
насіння, бульби, плоди та залишки рослин.
Щодо альтернаріозу або
сухої плямистості, то він вражає помідори та інші пасльонові культури. На нижніх листках утворюються плями бурого
кольору, які поступово збільшуються. На стеблах з’являються
овальні плями, що викликає у
них суху гниль. Плоди страждають в кінці вегетації. На них,
частіше біля плодоніжки, утворюються темні, вдавлені, округлі плями.
— Сергію Феодосійови-

чу, розкажіть, як боротися
із цими проблемами, аби
не втрати врожай?
— Найбільш ефективним
та дієвим методом є використання фунгіцидів, тобто засобів захисту рослин. Щодо картоплі, то слід керуватися двома
головними правилами: початок
обприскувань має бути до проявів хвороби в полі, завершення — не раніше природного
відмирання бадилля або його
передзбирального знищення.
Обробляти площі треба
тричі за сезон. Перший раз —
від сходів до початку змикання
бадилля в рядку з інтервалом
7–10 днів «Ридомилом Голд 68»
в поєднанні з біопрепаратом
«Планриз». Вдруге — з цього
моменту і до цвітіння. Зелена
маса в цей час подвоюється кожні 4–5 днів. У цю фазу
слід застосовувати фунгіциди
не менше 2–3 разів, це забезпечить захист та приріст нових
листків. Третій раз — від цвітіння до відмирання бадилля.
Щоб зберегти його зеленим
і здоровим, найкраще застосовувати «Ревус Топ». На ділянках, де вже використовують картоплю для харчування,
обробку слід проводити лише
біопрепаратами.

Якщо говорити про томати, то варто обов’язково чергувати ці засоби або застосовувати декілька у комплексі.
Перше обприскування слід
провести у фазу формування
стебла та листків препаратом
«Ридомил Голд 68» або «Блу
Бордо». До хімікатів обов’язково додайте молочної сироватки, це довше утримає діючу
речовину на листку. Крім того,
вона утворює на поверхні тонку плівку, на якій важко утримуватися спорам патогенних
грибів.
— Як часто потрібно проводити обробку томатів від
хвороб?
— Її необхідно робити систематично через 7–10 днів, залежно від погодних умов. При
стійкій прохолодній сухій погоді
можна обприскувати рідше.
— Нині все частіше використовують біологічні
препарати, які є не шкідливими для здоров’я людини
і навколишнього середовища. Що ви скажете з цього
приводу?
— Для більшої ефективності хімічні препарати застосовують в комплексі з біологічними,
зокрема такими, як «Планриз»,
«Триходермін» та «Фітоспорин». Таке поєднання зменшує
кількість обприскувань. Біологічні засоби містять спори
і міцелій гриба, який пригнічує
розвиток фітопатогенних організмів. Крім того, ці препарати
захищають рослини від хвороб, що передаються через
насіння, ґрунт та повітрям.
Наголошую, що якщо продукцію використовують для
харчування, то в цей час обробляти картоплю та помідори
варто лише біопрепаратами
«Планриз», «Триходермін»,
«Фітоспорин» разом із молочною сироваткою. Перевага
біологічних методів в тому, що
їх можна застосовувати від
початку і до завершення плодоношення. Біозасоби зовсім
не шкідливі для здоров’я людини і навколишнього середовища. n

n На часі

ПІДЖИВІТЬ БУРЯКИ
Якщо хочете мати добрі коренеплоди,
удобрюйте землю
На початку росту, коли рослина потребує азоту, можна підживити столові буряки
розчином коров’яку (1:8) або пташиного
посліду (1:12). Добрива вносьте з розрахунку 12 л розчину на 10 кв. м. Коли на буряках
зімкнеться бадилля, пора вносити калійні
добрива. Тож посипте рядки деревним попелом. Норма: 1 склянка на 1,5 кв. м. Після
того полийте ґрунт.
Щоб буряк не відчував браку бору, міді
та молібдену, додайте мікроелементи позакореневим способом. Поживні речовини з
листка рослина вбирає швидше, аніж коренем з ґрунту. Так само можна внести й калій.
Для цього приготуйте вапняне молоко (200
г вапна на відро води). Розчин нейодованої
солі (60 г на відро води) не лише підживить
рослини натрієм, але й захистить від літньої
мухи та метелика білявки. n

Сторінку підготував
в
Сергій НАУМУК.
Тел. 72A38A94.
РЕКЛАМА

Р Е К Л А М А

Продаємо добові та підрощені курчата, каченята, гусенята, індичата:
курчата (бройлер, м’ясояєчна іспанка-редбро, мастер,
голошия);
каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, чері веллі);
гусенята (лінда, сіра);
АКЦІЯ!
індичата (бройлерні БІГ6, канадські чорні).
Концентрат БМВД
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці готові
від 27,96 грн
корми, концентрати, премікси ДБМВ, засоби для дезінфекКомбікорм
ції приміщень, лампи для обігріву, годівниці, поїлки, сухе
13,99 грн
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).

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.

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

www.volyn.com.ua
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Вітаємо!

n Нехай смакує!

«Йде неділенька Зелена…»

13 червня зустрів 70-ліття
дорогий тато, чоловік, дідусь,
прадідусь, житель села Одеради Луцького району
Олександр Серафимович
НЕЧИПОРУК.
Любий тату, дідусю, прадідусю, дякуємо вам за турботу і любов, добре
серце, за те, що завжди поруч. Ми маємо
підтримку, допомогу в житті від вас щодня.
Нехай Господь оберігає від усіх негараздів,
хай кожен день буде наповнений гарними
новинами, а домівка — родинним затишком і Божою благодаттю на довгі та щасливі
роки. Спасибі, що навчили по совісті жити
дітей, обдаровуєте благословенням онуків
і правнуків.
Хай поруч з вами ангел ваш завжди летить і береже вас від біди повсюди. Нехай
несе вам радість кожна мить і благодать Господня з вами буде.
З шаною
та любов’ю
дружина, дочки,
син, зяті, внуки,
правнуки.

І знов діждали свята! Якщо на Різдво й Великдень господині намагаються
зготувати якнайбільше ситних м’ясних страв, то влітку, на Трійцю, хочеться
чогось легкого, яскравого, апетитного. Пропонуємо цікаві рецепти салатів
і закусок, що стануть окрасою святкового столу
Фото з сайту google.com.ua.

«ЗАГАДКА»

Фото kolizhanka.com.ua.

Інгредієнти: 4 яйця, 2 огірки,
150 г копченої ковбаси, пучок зеленої цибулі, 100–120 г консервованої кукурудзи, майонез і сіль —
до смаку.
Приготування. Яйця розбити
в тарілку, посолити, добре збити
і вилити на розігріту змащену сковорідку. Підсмажити яєчню з двох
боків, як млинець, вимкнути й охолодити. Огірки порізати соломкою.
Так само — охолоджену яєчню
та ковбасу. Дрібно посікти пучок
зеленої цибулі. Всипати в ємність
до всіх інгредієнтів приблизно пів
банки консервованої кукурудзи.
Присолити до смаку, заправити
майонезом і перемішати. Готовий
салат викласти гіркою на блюдо
і прикрасити на свій смак.
САЛАТ ІЗ РУКОЛИ
Й ТЕЛЯЧОГО ЯЗИКА

Фото kolizhanka.com.ua.

Інгредієнти: 300 г вареного
язика, 10 варених перепелиних
яєць, 10 помідорів чері, пучок
руколи, 150 г майонезу, сіль, перець — за смаком.
Приготування. Перепелині
яйця та чері розрізати навпіл, додати руколу. Відварений язик покраяти тонкими брусочками. Змішати всі інгредієнти, посолити,
поперчити, заправити майонезом.
«ГНІЗДО ГЛУХАРЯ»

Фото із сайту tipichnijkulinar.com

Інгредієнти: 3 яйця курячих,
50 г кропу, 2 картоплини, 150 г
майонезу, 1 плавлений сирок,
1 куряче філе, 100 г шинки, 200 г
маринованих печериць, 2–3 зубочки часнику, пучок зеленого
салату, сіль та перець — до смаку, 2 ст. л. олії.
Приготування. Почистити

САЛАТНИЙ ТОРТ
«ЧАРОДІЙКА»

Інгредієнти: 1 банка консервованої кукурудзи, 350 г маринованих печериць, 1,5 скл. вареного
рису, 5 яєць, 3 курячі стегенця, 1 банка ананасів (порізаних
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Відзначив 11 червня 40-річчя турботливий батько, прекрасний сім’янин
Олександр
Володимирович
БОЯРСЬКИЙ.
Бажаєм залишатися
успішним,
Не зупинятись ні на мить,
І підніматись вище й вище
По сходинках кар’єрних йти вперед.
Хай поважають, люблять і цінують
І друзі, і колеги, і сім’я.
Хай доля лиш найкраще подарує,
Тож зичим щастя
і яскравого
життя.
З повагою
колектив
агентства
нерухомості «ЕРА».

З Трійці розпочинається справжнє літо.

картоплю і натерти на найбільшій тертці або порізати дрібною
соломкою. Посмажити невеликими порціями на розігрітій
сковороді з олією до рум’яного
кольору, вибрати на паперовий
рушник, щоб позбутися зайвого жиру. Яйця зварити накруто
й охолодити. Плавлений сир
і яєчні жовтки потерти, посікти зелень, часник пропустити
через прес. Змішати сир, жовток, часник, зелень, майонез,
за потреби досолити, вимішати
і, змочивши руки водою, скачати
маленькі кульки у формі перепелиного яйця. Скласти на блюдо,
накрити харчовою плівкою, щоб
не обвітрювалися, і поставити
в холодильник. Яєчні білки натерти на крупній тертці, а варене
м’ясо нарізати шматочками і розібрати на окремі волокна. Шинку покраяти соломкою, а мариновані гриби — скибочками.
Куряче філе, гриби, терті білки
і шинку перемішати в мисці з майонезом, приправивши до смаку. Формувати страву незадовго
перед подачею, щоб картопля
зосталася хрусткою. На блюдо
викласти листя салату, на них —
приготовлений салат, зробити
в ньому заглиблення, посипати
смаженою картопляною стружкою, а в центрі розмістити «перепелині яйця».
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Фото mirmir.spase. com

кубиками), сметана, майонез —
до смаку.
Приготування. Курячі стегенця і яйця відварити й охолодити. М’ясо відділити від кісток
і покраяти. Гриби дрібно нарізати
довільними шматочками. Кожен
інгредієнт змішати зі сметаною чи
майонезом (або їх сумішшю) й
укласти пластами в салатницю,
прикрасити натертими на дрібній
тертці яйцями і шматочками ананаса. Поставити в холодильник
на кілька годин.

Завтра відзначає 50-річний
ювілей жителька села Кухарі
Ковельського району
Любов Володимирівна
ЧИРУК.
Вітаємо нашу дорогу іменинницю зі святом.
Нехай цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні й літа,
А тиха радість, чиста і висока,
Щоденно хай до хати заверта.
Бажаємо здоров’я, сонця у зеніті,
Любові, доброти і щастя повен дім,
Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, радість і достаток
Сиплються до вас,
немов вишневий цвіт,
Хай життєвий
досвід творить
з буднів свято,
Господь дарує
довгих-довгих літ.
З повагою
мама та вся
родина
Мартинюків.

ТАРТАЛЕТКИ З ТУНЦЕМ

Фото ukrcwm.com

Інгредієнти: 160 г консервованого тунця, 2 огірки, 3 варені яйця,
кілька листків салату, зелена цибуля,
кріп, петрушка — за смаком, 1 ст. л.
майонезу.
Приготування. Дрібно наріжте
яйця, огірки (зцідіть сік) і зелену цибулю. Складіть інгредієнти в глибокий
посуд, додайте подрібнений консервований тунець, посічені кріп та
петрушку і майонез. Ретельно перемішайте і наповніть сумішшю тарталетки. Прикрасьте страву листям салату.
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Фото Євгенії СОМОВОЇ.
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n Ті, що тримають небо

«Мої співаки й щодня
приходили б на репетицію —
енергії у них вистачає»
Так відгукується про учасників хору ветеранів
війни та праці «Дзвони пам’яті» КаміньКаширського Будинку культури керівник
колективу Лідія Сацик. А вже про те, що ця
енергія — і від любові до пісні, з якою нерозлучні
в житті, і від того, що в колективі почуваються,
як у хорошій, дружній родині, де ніколи
не забудуть привітати з днем народження,
а в трудну хвилину завжди підтримають,
розповідали самі аматори сцени
Катерина ЗУБЧУК

Майстриня втілює на полотні ідею зв’язку з родом.

З легкої жіночої руки
виростають ґудзикові дерева
Колківчанка Лариса Бєльська створює дивовижні
картини
Євгенія СОМОВА

«У НАШІЙ РОДИНІ Є
КІЛЬКА ХУДОЖНИКІВ»

Про те, що в оселі живе
мисткиня, здогадуєшся,
щойно переступиш поріг.
Творчу натуру господині
бачиш уже в дизайні житла, у підборі шпалер. Таких,
як у неї, ніде і за ніякі гроші
не купиш. Вони ж із журнальних ілюстрацій!
— Їм уже багато років, —
вловивши мій погляд, каже
пані Лариса. — Обклеїла
доньчину кімнату, коли вона
ще була в 11-му класі. Гарні шпалери тоді тяжко було
дістати, а в нас на горищі
лежала купа журналів «Наталі». От і виникла у мене
ідея: чому б не скористатися ними. Склала листок
до листка — і кімната поклеєна. Однолітки доньки
заходили — і в них щелепа
відвисала: «Яка у тебе класна кімната!»
У будинку багато картин — і своїх, і подарованих.
Мене зацікавило полотно,
написане олійними фарбами. На ньому — зимовий
пейзаж.
— Це не моя робота, —
пояснила господиня, —
а дядька Богдана, подарував
її мені. Живопис — то його
хобі, а за фахом він військовий. Служив у Росії, а коли
вийшов у відставку, переїхав
на Волинь, до Луцька.
Слово за словом —
і я дізналася, що у родині
Бєльських є кілька художників. Найвідоміший — Едуард,
двоюрідний брат пані Лариси, котрий живе нині у Словенії. Він один із найуспішніших у Європі українських
живописців-авангардистів.
Його роботи неповторні,
бо ж творить їх без пензля
і звичного всім мольберта:
розстеляє на підлозі полотно, далі в хід ідуть тюбики
з фарбами, щітки і шпатель.
Кілька штрихів — і картина
готова. Одна з його робіт є
і в колекції Лариси.
— У брата часом допитуються: «Чим ти заслужив

у Бога (чи, може, завинив,
є ж такі, котрі не розуміють
його стилю), що так малюєш? Едуардові картини мають шалену популярність
у світі і коштують не менше
тисячі євро, — розповідає.
Про такий успіх, звісно, сестра і не мріє. Вона,
як каже, працює для себе,
для власного задоволення, хоча її роботи охоче замовляють і купують. Є вони

гостював на Батьківщині.
Едуард, оглянувши роботи
Лариси, порадив їй шукати
свій стиль, придумати щось
таке, чого немає в інших.
Інакше, мовляв, загубишся
серед численних майстрів
хенд-мейду.
— От я й вирішила робити картини з ґудзиків, —
розповідала жінка. — Серед
них же є багато антикварних,
цікавих.

до рукотворів у мисткині давня.
« Любов
Розповіла, що раніше творила картини з круп,
насіння дерев і рослин.
»
і в односельців, у рідних,
усіх, хто закоханий в хендмейд, хоче відчути тепло рук
майстрині.
Картини Лариси Бєльської незвичні, бо написані
не фарбами, а …ґудзиками (виявляється, їх можна
не лише пришивати до одягу!). Втім, коли дивишся
на них здалеку, не помічаєш
цього.
«ЗОБРАЖЕННЯ
МАЄ ВИГЛЯДАТИ
РЕАЛІСТИЧНО»

Любов до рукотворів
у мисткині давня. Розповіла, що раніше творила
картини з круп, насіння дерев і рослин. Викладала
на полотні кошики з квітами, звірів, грибочки. Навіть
на власну виставку спромоглася. Витвори з природних
матеріалів подобалися людям. Але довелося відмовитися від них, бо ж насіння
і крупи до смаку шкідникам.
Щоб картина довго зберігалася, не тьмяніли барви,
не вигорали під сонячним
промінням, її доводилося
лакувати. Тож перейшла
на монети. Почала робити грошові дерева. Перше
створила із центів, злотих,
українських копійок. А недавно, ще й року немає, взялася за ґудзики, бо ж назбирався цілий мішок.
Такий задум виник після
зустрічі з братом, котрий

До речі, ці звичні для нас
сьогодні атрибути винайшли
у часи середньовіччя. Але
спершу вони виконували
функцію амулета, оскільки мали круглу чи овальну
форму. Наші предки вбачали в цьому магічний зміст:
вважали їх символом родючості та достатку. А застібками стали у ХІІІ столітті. Тоді
у моду ввійшов одяг, який
щільно облягав тіло.
…На її полотнах — лісові
мотиви. І пояснення цьому
просте, бо ж любить природу.
— Я ж місцева, колківська, — каже мисткиня. —
Виросла серед лісів. Далеко
йти не треба. Вони довкола.
Сів на велосипед — і невдовзі вже в лісі або на Білому березі. Встану вдосвіта —
і о дев’ятій ранку вже вдома
із грибами чи ягодами.
Люблю збирати їх, ловити
рибу. Бувало, йду з вудкою,
а дядько Всеволод гукає:
«О, вже прийшла риб’яча
смерть».
Мою увагу привернула картина із зображенням
старезного розлогого дуба.
Його стовбур і гілки художниця «намалювала» шнурами різної товщини і фактури,
а листя — ґудзиками. Підбирала ретельно, щоб за тоном
відповідали природному кольору, розкладала за принципом мозаїки, клеїла…
Закінчення на с. 18

«НАШ ХОР — ДІТИЩЕ
ЗАСЛУЖЕНОГО
ПРАЦІВНИКА КУЛЬТУРИ
УКРАЇНИ ТЕТЯНИ
СМОЛЯРЧУК»

Наступного року хор
ветеранів відзначатиме
20-літній ювілей. За роки
свого існування він добре
знаний на Камінь-Каширщині. І на обласній сцені
не раз виступав як учасник
фестивалів, які проводили-

керує оркестром народних інструментів. Але вона
ствердно говорить, що відданості справі й дисципліні
молодим можна повчитися
в учасників хору ветеранів.
Люди поважного віку — співаки, які, за її словами, й
щодня приходили б на репетицію, якби треба було, —
енергії у них вистачило б.
— Зазвичай ми збираємося двічі на тиждень,
а останній рік — тільки
раз, — каже Лідія Сацик. —
Пандемія наш графік підко-

справі й дисципліні молодим можна
« Відданості
повчитися в учасників хору ветеранів.
»
ся до Дня Перемоги. Лідія
Сацик керує колективом
четвертий рік. Тож, не перебираючи на себе усіх його
заслуг, розповідає:
— Ініціатором створення
хору ветеранів була тодішня завідувачка районного
відділу культури Євгенія
Смолярчук. А перший керівник — заслужений працівник культури України Тетяна Смолярчук, яка, на жаль,
рано відійшла у засвіти.
Це її дітище. До речі, син
Тетяни Дмитрівни Дмитро
і сьогодні акомпанує нам
на баяні.
Лідія Йосипівна працює
ще і в музичній школі. І там

ректувала. Травень почався
для нас участю в концерті
до Дня матері і Дня пам’яті
та примирення. У репертуарі хору понад сорок пісень
і багато якраз про маму —
продовжувачку роду людського, як і патріотичних —
про мужність, героїзм нашого народу.
До речі, у тому ж місяці в
центрі культури та дозвілля
Камінь-Каширської міської
ради відбувся святковий
театралізований концерт,
на якому ми, як і ряд інших
аматорських колективів,
підтвердили статус «народний».
Закінчення на с. 15

Фото з архіву центру культури та дозвілля Камінь-Каширської міськради.

Четвертий рік колективом керує Лідія Сацик (у центрі).

:)) Анекдоти
:)):)):))
— Червоне вино — до м’яса,
біле — до риби.
— А горілка з пивом?
— До неприємностей.
:)):)):))
На Василя, який двадцять
років живе в однокімнатній
квартирі з дружиною і тещею,
комарі вже не сідають.

:)):)):))
Як говорить одна моя знайома домогосподарка: «В будьякій незрозумілій ситуації йди
варити їсти. Що би не сталося,
все одно після цього всі захочуть перекусити».
:)):)):))
— Що так приваблює людей в
кар’єрі синоптика?
— А де ще можна помилятися
в п’ятдесяти випадках зі ста і
при цьому не втратити роботу?

