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n Із залу суду

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

с. 5

n Квіткова підкова

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

33-річний Роман Богуш каже, що не вбивав, а його змусили в тому зізнатися... поліцейські.
Але, ухвалюючи рішення, суд узяв до уваги перші показання обвинуваченого.

Простими словами так можна перефразувати вирок
Шацького районного суду у справі про вбивство 36-річного
Миколи Клейзуна в селі Машів Ковельського
(колишнього Любомльського) району
Про цей випадок ми б ніколи не дізналися, швидше за все, просто
опублікували б новину, що черговий душогуб втрапив за ґрати. Але
зненацька простого селянина, який любить хильнути зайвого і про
долю якого ніхто не турбується, взялися захищати... родичі загиблого.
Вони найняли адвоката й почали відвідувати кожне судове засідання.
Припускаємо, що всі причетні поліцейські, прокурори і судді неабияк
здивувалися із такого повороту подій

Закінчення на с. 3

n Про це говорять

Суд поновив на посаді нововолинського
прокурора, який «зібрав» мільйон переглядів
відео, що показує,
як він утікав
від поліції

Скриншот із відео ІА «Волинські Новини».

У королівстві півоній
Тамари Мельничук —
понад 250 сімей! с. 10
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ǵǯǮǹȊǵǮǺǼǺǯǼǹǼȀǼǰǮǴǶȀȀȍ
ǽǥǿǹȍȀǥǹȊǸǶǽǼȅǶǻǮǣȀȊǿȍ
Мене звуть Петро. Після 50 років все пішло шкереберть. Здоров’я почало різко погіршуватися, занепад сил, толком поїсти нічого не можу – одразу важкість у шлунку, часто нудить. Довелося таки
піти на обстеження. Діагноз: підвищений цукор і кров’яний тиск,
панкреатит… А лікар каже: «Ну а що ви хочете, типова картина для
людини за 50». Вийшов з поліклініки, сів на лавку і думаю: «Невже
тепер все життя сидіти на таблетках, невже прийшла старість?».
Поки сидів–сумував – не помітив чоловіка, що був поруч та посміхався. Коли помітив – зрозумів, що ми знайомі, та згадати не
міг. Почали розмовляти і я пригадав: це колега дружини. Його і не
впізнати: рум’яний, схудлий, в настрої – наче 15 років скинув. Я
його одразу похвалив. А він мені і каже: «Це все завдяки засобу
академіка Болотова».
Виявилося, що Бальзам Болотова – вже 30 років відомий засіб
для оздоровлення. І завдяки своєму складу здатен допомогти при
багатьох захворюваннях, в тому числі – хронічних!
Вирішив я теж спробувати приймати Бальзам. І жодного разу
не пошкодував! Після перших днів прийому стало налагоджуватися травлення, сил стало більше, настрій краще! Через пару місяців – важкості і нудоти немає, тиск і цукор – нормалізувалися!
Тепер знаю: з Бальзамом Болотова життя після 50 тільки
починається!
ɜɚɪɬɿɫɬɶɞɡɜɿɧɤɿɜɡɝɿɞɧɨɡɬɚɪɢɮɚɦɢɨɩɟɪɚɬɨɪɚ

Ім’я Миколи Троцюка (на фото)
на Волині й не тільки
стало відомим після того,
як він у нетверезому стані
намагався уникнути реєстрації
правопорушення. В результаті
його звільнили з прокуратури,
однак він оскаржив це в суді

с. 7

А

ȼɢɫɧȾɋȿȿʋ

«Жодних прямих доказів
немає, але ти все одно
будеш сидіти»

поштові витрати сплачує отримувач

ɍȼȺȽȺ Ʉɨɠɧɨɦɭɡɚɦɨɜɧɢɤɭ²
ɛɪɨɲɭɪɚȻȻɨɥɨɬɨɜɚɍɉɈȾȺɊɍɇɈɄ
ɉɈȾȺɊɍɇɈɄ

250 ml
320
ɝɪɧ

500 ml
490
ɝɪɧ

ɡɚɦɨɜɥɹɣɬɟɬɟɥɟɮɨɧɚɦɢ (050) 271-28-88
ɚɛɨɁȺɉɂɌɍɃɌȿȼȺɉɌȿɄȺɏɋȼɈȽɈɆȱɋɌȺ

(067) 794-25-27

ɇȿȯɅȱɄȺɊɋɖɄɂɆɁȺɋɈȻɈɆɉȿɊȿȾȼɀɂȼȺɇɇəɆɉɊɈɄɈɇɋɍɅɖɌɍɃɌȿɋəɁɅȱɄȺɊȿɆ
Йому, як і судді, досі не зрозуміло, які саме правила
професійної етики він порушив.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

www.volyn.com.ua

Фото із сайту stb.ua

n Календар
9 ЛИПНЯ

У ці дні трави і квіти мають магічну силу.

Сонце (схід — 5.16, захід — 21.31, тривалість дня — 16.15).
Місяць у Раку. 28/29 день Місяця.
Іменинники: Іван, Денис, Давид, Павло, Петро.
10 ЛИПНЯ

Яке читання без ... помідорів?
Коли завітаєте у вишнівську бібліотеку
Підгайцівської громади Луцького району,
обов’язково огляньте книжкові полиці

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Сонце (схід — 5.17, захід — 21.30, тривалість дня — 16.13).
Місяць у Раку. 29/1/2 день Місяця.
Іменинники: Юрій, Іванна, Іван, Лука,
Марко.
11 ЛИПНЯ

Оксана КОВАЛЕНКО

мене тут 300 читачів! Рахую разом із дітьми, бо ж заберуть односельці мале з садочка – і до мене», – хвалилася під час
знайомства Галина Мельник, головна у книгозбірні
села Вишнів. А я, оглядаючи друковане багатство,
помітила на одній з полиць літрову баночку з помідорами. Перша думка: «Хтось готувався до обіду та
не встиг прибрати». Однак вона виявилася хибною.
Насправді це добре продуманий маркетинговий хід.
Галина Мельник ділиться, що підгледіла його в інтернеті:
– Дізналася, що так можна привабити людину до читання. Побачивши банку, вона дивується:
«Помідори у бібліотеці?!». Потім мимоволі починає
оглядати найближчі речі. Тут у нас рецепти і страв, і
консервації. А поруч ще безліч книг і газет!
Галина Мельник усміхається, а я думаю, як добре,
що за 33 роки роботи не бозна з якою зарплатнею
вона не втомилася відкривати новим поколінням вишнівських мешканців відчуття насолоди від читання.

Сонце (схід — 5.18, захід — 21.29, тривалість дня — 16.11).
Місяць у Раку, Леві. 2/3 день Місяця.
Іменинники: Іван, Сергій, Павло.

«У

12 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.19, захід — 21.28, тривалість дня — 16.09).
Місяць у Леві. 3/4 день Місяця.
Іменинники: Петро, Павло, Михайло.
13 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.20, захід — 21.27, тривалість дня — 16.07).
Місяць у Леві/Діві. 4/5 день Місяця.
Іменинники: Андрій, Матвій, Іван, Петро.
14 ЛИПНЯ
Галина Мельник: «Покажу вам і томати, і книжковий
дощик – лиш заходьте в бібліотеку».

Мешканець Луцької громади оплатив
барельєф Богуну

Фото з фейсбук-сторінки Євгенії ХАРКІВ.

Анатолій Маслічук не пошкодував
заощаджень, бо вважає, що завдяки появі
пам’ятника люди більше знатимуть про
славні сторінки історії свого краю

15 ЛИПНЯ

Сонце (схід — 5.23, захід — 21.26, тривалість дня — 16.03).
Місяць у Діві, Терезах. 6/7 день Місяця.
Іменинники: Степан, Ювеналій.

n Усмішка
– Жінки, бережіть своїх чоловіків! Тільки у
них можна розміняти п’ятсот гривень на три
по двісті.

Олена КАЛЕНЮК

селі Смолява Луцького району минулих вихідних відкрили пам’ятник козацькому полководцю часів Хмельниччини Івану Богуну. Віддати належне цьому воїну вирішив місцевий житель
Анатолій Маслічук, який захоплюється історією тієї
епохи з дитинства, коли знайшов на полі натільну
іконку. Чоловік наголошує, що село Смолява розташоване лише за десять кілометрів від тієї місцини,
де 1651 року відбулася битва під Берестечком. Неподалік є навіть урочище з назвою Богунівка. Йому здається, що місцевий люд мав би більше цінувати своє:
— Ми ходимо по такій історії, що інші народи гордилися б і давали інформацію, а ми можемо пройтися
по тому і навіть не звернути уваги.
Тож Анатолій Маслічук замовив барельєф Івану
Богуну, який виготовили луцькі митці Іван Хом’як
та Петро Біскуп. З бетонної плити на людей, притримуючи коня, шаблю і скіпетр, позирає воїн, який хоробро обороняв ці землі понад три сотні років тому…

Сонце (схід — 5.21, захід — 21.27, тривалість дня — 16.06).
Місяць у Діві. 5/6 день Місяця.
Іменинники: Петро, Ангеліна, Василь,
Костянтин.

У

n Погода

Поки одні пірнають у Світязь, інші
мізкують про його повноводдя

Те, що липень — пора гаряча у всіх
сенсах, люди зафіксували давно.
Приказку «Якщо в липні не спітнієш,
то взимку не зігрієшся» не зрозуміє хіба
дитина чи істинно міський житель. Ті ж
із нас, кому близька праця на землі, живуть нині за дуже насиченим графіком,
цінуючи «суху» пору.
За прогнозом чергового синоптика Волинського обласного гідрометцентру Василя Климюка, 9–10 липня буде мінлива
хмарність без опадів (10-го — без істотних). Вітер південно-східний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі —
від 15 до 20 градусів тепла, вдень — від
27 до 32. За багаторічними спостереженнями, найтеплішою доба 9 липня була в 1947му — плюс 33, найхолоднішою — 1961-го —
6 градусів вище нуля.
11-го — мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний,
7–12 метрів за секунду. Нічна температура
повітря — 14–19 градусів тепла, удень буде
25–30 вище нуля.
У Рівному 9–10 липня очікується ясна
погода, без опадів. Температура повітря
вночі 12–17 градусів тепла, вдень — від
28 до 33 градусів вище нуля. 11 липня
утримається ясна погода. Температура
име
повітря вночі становитиме
нь
близько 19 градусів, удень
буде до 31. Вітер півден-в
но-східний, 7–12 метрів
за секунду.

У курортному волинському селі
відбулася конференція щодо
стану Шацьких озер та заходів,
спрямованих на його покращення
Софія ГАВРИЛЮК

оч місцеві й тішаться, що цього
сезону рівень води у волинській
«перлині» в нормі і їхні пончики такі ж популярні, представники різних структур влади тримають питання
на контролі: 30 червня на зустріч, приурочену озерній темі, приїхав сам голова облради Григорій Недопад із заступником, були і заступник голови
облдержадміністрації, інші чиновники

Х

«Маківка літа»
спекотнішає

На пам’ятнику викарбувані слова цього козака:
«Не схилюсь ні перед ким, окрім як перед Господом
Богом, та й то тільки з доброї волі!».

та науковці. Аналізували багато моментів і, зокрема, постановили створити комісію, яка б контролювала, як тамтешні
суб’єкти господарювання дотримуються природоохоронного законодавства.
А ще вирішили запросити сюди нардепів
з профільного комітету Верховної Ради.
Звучало, що ціна збереження Шацького
поозер’я сьогодні лише 53 млн гривень
і це посильна сума для державного бюджету. Пресслужба обласної ради повідомила, що насамкінець учасники засідання оглянули стан шлюзу-регулятора
каналу озер Світязь–Луки–Перемут,
на проєктну документацію й капремонт
котрого у 2019-му з обласного бюджету
виділили 135 тисяч гривень.

n Золоті слова
«Усі люди діляться
на дві категорії: ті, з
якими легко і так само
легко й без них, і ті, з
якими складно, але
неможливо без них».
Ернест
ХЕМІНГУЕЙ
(1899–1961 рр.),
американський
письменник
і журналіст.

Ведуча рубрики
Оксана КОВАЛЕНКО.
Тел. 72-39-32

www.volyn.com.ua
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Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.

n Із залу суду

Прокурор Володимир Ющик (ліворуч), зачитуючи обвинувальну
промову, зазначив, що злочин було вчинено в стані сильного
сп’яніння.

Сестра вбитого вважає, що матеріали кримінального провадження
не містять належних допустимих доказів на підтвердження винуватості
односельчанина, адже не знайдено навіть знаряддя вбивства.

«Жодних прямих доказів немає, але ти все
одно будеш сидіти»
вадженні дійсно відсутні прямі
докази на підтвердження винуватості Богуша у вчиненні
умисного вбивства Миколи
Клейзуна, однак скоєння цього
кримінального порушення Романом Богушом встановлено
на підставі саме сукупності інших вищенаведених належних
і допустимих непрямих доказів,
які з урахуванням обставин цього кримінального провадження

Закінчення.
Початок на с. 1
Олег КРИШТОФ,
Аліна ВІТИНСЬКА

естра вбитого Валентина
Дячишин вирішила врятувати, на її думку, невинну
людину. Вона розповіла, що
спочатку повірила у версію
правоохоронців, бо думала, що
вони мають беззаперечні докази провини її односельчанина
Романа Богуша, а потім випадково підглянула за проведенням слідчого експерименту
і зрозуміла, що той і приблизно не уявляє, яким чином був
убитий її брат, але вину визнає і «меле» таке, що в голові
не вкладається… Згодом вона
дізналася, що нібито «допоміг»
поліцейським знайти вбивцю
колишній міліцейський посадовець Петро Влащук, з яким
свого часу якраз і був конфлікт
у загиблого:
— Поліцейський Олег Шлапа, коли провернулися від нього,
сказав: «Нам Вакула (прізвисько
Влащука. — Ред.) добре поміг.
Він сказав, хто вбив».
Валентина здивувалася,
коли почула, що підозрюють
Богуша, адже Роман був другом
Миколи, і в голові не вкладалося, що він міг заподіяти її брату
смерть.
Значна частина обвинува-

С

вдома. У Валентини досі збереглося смс-повідомлення, що
це підтверджує.
А чого слідство не знайшло,
так це знаряддя вбивства. І цей
факт викликає чимало запитань.
Ось що сказав у суді прокурор про стан обвинуваченого
на час злочину:
— Допитана в якості свідка
Мінчук Роза повідомила, що …
Клейзун відчинив двері та побачив Богуша, який стояв
на колінах та намагався по стіні піднятися, при цьому Богуш
був у стані сп’яніння… Богуш,
визнав, що вживав 24 грудня
спиртне (самогон), як пояснив
у суді близько 800 грамів протягом дня, а при опитуванні
експертом-психіатром та психологом повідомив, що випив
близько одного літра.
А так обвинувачувач характеризував його розумові здібності:
— Відповідно до висновку
психолого-психіатричної експертизи Богуша встановлено, що він страждає на легку
розумову відсталість з алкогольним обтяженням, що не позбавляє його здатності усвідомлювати свої дії та керувати ними.
Отож виходить, що п’яний
як чіп чоловік із дуже низьким
рівнем інтелекту вбив людину,
потрапивши клинком у сонну
артерію(!), а потім так сховав
знаряддя вбивства, що наші

Богушу призначили дев’ять років
« Роману
позбавлення волі. Однак пані Валентина не буде
здаватися і планує подавати апеляцію.
»

Роману Богушу світить 9 років тюрми, втім односельці не вірять,
що вбивство – його рук справа.

чення базувалася на словах самого Романа. Спочатку він вину
визнав, щоправда, не міг толком
пояснити, навіщо і як вбивав
товариша. А потім заявив, що
на нього тиснули, тому злякався і погодився зізнатися в тому,
чого не робив.
Свідчення селянина суд врахував, але не всі. Там, де чоловік
розповідає, що бився з жер-

твою, — Феміда вірить, а коли
каже, що не вбивав, — ні. Бо,
мовляв, ці твердження нелогічні
і мають намір ввести органи правосуддя в оману.
А те, що під час цієї бійки навіть кава не розсипалася (пачка відкритою стояла на столі,
як стверджує сестра загиблого),
чомусь виявилося неважливим.
— У кримінальному про-

n Змістовне дозвілля

та висунутих на свій захист послідовних версій засудженого
щодо обставин смерті потерпілого, наданих ним під час
додаткового допиту, що не узгоджується з вказаними доказами, дає змогу встановити
винуватість Богуша у вчиненні
умисного вбивства, відповідно
до стандарту доказування поза
розумним сумнівом, — йдеться
у вироку.
Незрозумілих моментів
у справі багато. Ось наприклад:
поліцейські знайшли в оселі підозрюваного телефон загиблого
(апарат окремо, сім-картка окремо). Чим не доказ? Але є нюанс, номер покійника з’явився
в мережі, коли Богуша не було

доблесні поліцейські не змогли
його знайти.
Роману Богушу призначили
дев’ять років позбавлення волі.
Однак пані Валентина не буде
здаватися і планує подавати
апеляцію.
Ми ж не можемо стверджувати, що суд помилився чи
навмисне відправив невинного за ґрати, але якщо є хоча б
маленька ймовірність цього,
не маємо права мовчати. Бо тоді
безпідставно на лаві підсудних
може опинитися кожен, у кого
немає родичів у прокуратурі чи
поліції, а добрих людей, які візьмуться вас захищати лише через прагнення справедливості,
може і не знайтись. n

Фото із фейсбук-сторінки Волинської облради.

У Рівненській громаді носили гігантські
шини, перетягували линву й кидали дротики
У селі Гуща Ковельського району відбувся другий етап
обласного фестивалю з фізичної культури і спорту
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

а змагання приїхали
близько 700 спортсменів
обох статей та різного
віку, були навіть сімейні команди
із 36 громад. Учасники мірялися силами у 9 видах: вправлялися у швидкості, спритності,
влучності та інтелекті. Грали
у пляжний волейбол, дартс,
шашки та боча. Змагалися у риболовному та гирьовому спорті,
крім того, були проведені турніри: «Мама, тато, я — спортивна сім’я», «Козацькі розваги»
та «Перетягування линви».
Як повідомив сільський

Н

голова Рівненської громади
Юрій Фініковський, незважаючи на мінливу погоду, змагання
зібрали більше 1200 людей —
учасників та глядачів. Він подякував усім, хто долучився до організації свята.
До речі, крім спортсменів,
на фестиваль приїхали голова
обласної ради Григорій Недопад з депутатами, спортивна
громадськість області та очільники територіальних громад
Волині.
Переможцями та призерами фестивалю у загальнокомандному заліку стали:

І група (міські):
І місце — Камінь-Каширська ТГ
ІІ місце — Горохівська ТГ
ІІІ місце — Ківерцівська ТГ
ІІ група (селищні):
І місце — Маневицька ТГ
ІІ місце — Старовижівська ТГ
ІІІ місце — Ратнівська ТГ
ІІІ група (сільські):
І місце — Колодяжненська ТГ
ІІ місце — Рівненська ТГ
ІІІ місце — Боратинська ТГ
ІV група (міські):
І місце — Володимир-Волинська ТГ
ІІ місце — Ковельська ТГ
ІІІ місце — Нововолинська ТГ

Під час фестивалю концентрація козаків і козачок у Гущі
була максимальною.
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n Чия земля?

Фото із сайту slovoidilo.ua.
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n Стежимо за руками

Влада віддала завод Бойку
і взялася переслідувати
ще одного бойового генерала
Або що робить Володимир Зеленський,
заховавшись за «антиолігархічним» галасом
Фото із сайту patrioty.org.ua.

Від держави залежить: буде у нас цивілізований ринок землі чи масова скупка
чорнозему новими латифундистами.

З 1 липня аграрні площі
можна продавати!
Лиш на 30-му році Незалежності Україна
дозріла до цього ринку
Василь КІТ

и дасть він змогу створити
і зміцнити прошарок малих
та середніх господарів, які
житимуть у селі і стануть його основою, покаже час. Наразі ж 64% українців виступають проти ринку землі.

Ч

ЩО Ж ПЕРЕДБАЧАЄ ЗАКОН?

 У найближчі два з половиною
роки, до 2024-го, продавати-купувати землю зможуть лише фізичні
особи і не більше 100 гектарів в одні
руки.
 Набувати права власності
на землю, але не продавати її зможуть й інші: держава та територіальні громади.
 Починаючи з 2024 року, скуповувати аграрні площі нададуть
право і юридичним особам, тобто
українським підприємствам. З цього часу в «одні руки» вже можна буде
придбати до 10 тисяч гектарів.
 Іноземці не можуть купувати
землю в Україні до проведення загальнонаціонального референдуму.
 Нинішні орендарі землі матимуть переважне право на її покупку. Вони також можуть передати це право, але повинні письмово
повідомити про це власника землі.
 Ставати власниками площ

сільськогосподарського призначення зможуть і банки. Але за умови, якщо земельний наділ перебував у них як застава.
 Відтепер громадяни, чиї паї
розташовані посеред поля, повинні
мати до них безперешкодний доступ.

два
« Уз найближчі
половиною роки,
до 2024-го, продаватикупувати землю зможуть
лише фізичні особи
і не більше 100 гектарів
в одні руки.

»

 Окрім продажу права власності на землю, українські громадяни
зможуть продавати також право
оренди земельної ділянки та емфітевзис — право користування ділянкою певний строк.
 Розраховуватися за землю при її купівлі можна буде лише
у безготівковій формі. Також українці перед купівлею земельної ділянки будуть змушені надати документи, що підтверджують походження
коштів або інших активів, за які купується земля. n

n Факт

Серед українців, які вважають себе православними, 58% кажуть
про свою належність до помісної Православної церкви України. Ві-

рянами Української православної церкви Московського патріархату (РПЦ) себе
вважають 25%. Ще 12% респондентів називають себе просто православними,
без конкретизації патріархату.

n Пряма мова
Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ,

«

Президент України, про те, чи українці та росіяни – один народ:

У квітні 2014 році в інтерв’ю донецькій пресі:
«Я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке – на том, на котором
сейчас говорим. Понимая друг друга. Мы в принципе не
можем быть против русского народа, потому что мы один
народ».
У липні 2021 року:
«Давайте нарешті розставимо крапки над «і». Ми точно
не один народ. Були б одним народом, то в Москві,
швидше за все, ходили б гривні, а над Державною
думою розвівався б жовто-блакитний прапор.
Тож ми точно не один народ. У кожного з нас
свій шлях».

Генерал Павловський відкидає звинувачення і стверджує, що військова техніка
закуповувалась в рамках чинного законодавства.
Петро МАКАРУК

нтимонопольний комітет дозволив Анатолію Бойку, сину
лідера проросійської партії
ОПЗЖ Юрія Бойка, легалізуватися в якості власника стратегічного
заводу «Зоря», який випускає вибухівку, в тому числі і для оборонної
промисловості. Згідно з розслідуваннями донецького журналіста Дениса Казанського, це підприємство
Бойко прибрав до рук ще за часів
Януковича, але спочатку оформив
на своїх менеджерів, а зараз ним
уже відкрито володітиме його сім’я,
заробляючи, до речі, на війні у буквальному розумінні, хоч сам Бойко
в цьому активно звинувачує інших.
Як таке може бути, щоб Медведчука показово «притиснули», а його
соратнику в цей час дістаються
важливі військові заводи? Денис
Казанський вважає, що Юрій Бойко
та ОПЗЖ діє спільно із владою і погодився бути «слухняною, підконтрольною» опозицією. А навзамін,
продовжуючи для годиться критикувати владу, він вирішує свої шкурні інтереси. До сказаного Денисом
Казанським можемо додати, що
«слухняний» Бойко вигідний Володимиру Зеленському ще й як головний опонент, на тлі якого Володимир
Олександрович виглядатиме більш
виграшно.
«Приручивши» лідера проросійського табору з одного боку,
Володимир Зеленський водночас
продовжує з упертістю Віктора
Януковича, який ганявся за Юлією
Тимошенко, переслідувати свого
головного опонента з національно-демократичної опозиції — Петра
Порошенка. Десятки справ проти
п’ятого Президента розсипались,
тож «дістати» його намагаються
через людей, які працювали з ним.
Йдеться, зокрема, про генерала,
учасника оборони Маріуполя, який
очолював сектор «М», Ігоря Павловського (це, як відомо, не єдиний
бойовий генерал, який зазнає переслідувань, — дискредитуючи командирів, які в найважчі часи не побоялись брати на себе ініціативу та відповідальність, нова влада, здається,
дає недвозначний сигнал нинішнім
офіцерам)…
Так-от, генерала Павловського

А

звинувачують у тому, що він, будучи
на посаді заступника міністра оборони, замовив для армії бойові катери «Кентавр» та машини швидкої
допомоги нібито неналежної якості.
До чого ж тут Порошенко? Просто
завод «Кузня на Рибальському»,
де виготовили катери, належить
саме йому («швидкі» — виробництва
ПАТ «Богдан Моторс»).
Журналіст і колишній народний
депутат Сергій Висоцький дивується цим звинуваченням: «При всьому
цьому той же Зеленський активно
піарився на тлі цих катерів в Одесі

Казанський
« Денис
вважає, що Юрій Бойко
та ОПЗЖ діє спільно
із владою і погодився
бути «слухняною,
підконтрольною»
опозицією.

»

(4 липня на День ВМФ. — Ред.).
А наразі завод добудовує нову партію кораблів. Сюрреалізм! Людину
судять за контракт, який продовжує виконуватися. За постачання
озброєння, яке служить Україні».
«Мотиви «злочину» очевидні.
Шукають, де тут Порошенко, — додає народний депутат Ірина Геращенко. — Що ж, скоро ніхто нічого
не вироблятиме і не закуповуватиме. Бо завжди можна купити закордонне — від гріха подалі. А те, що
українські заводи дають роботу тисячам громадян, сплачують податки
і працюють на наші технології і наш
ВПК, — про це не варто і думати,
коли мова йде про таку захоплюючу справу: продовжити брехню про
«заробітки на війні», — резюмує Ірина Геращенко.
ДО РЕЧІ

За обвинуваченого у державній
зраді Віктора Медведчука прокуратура вимагала 300 мільйонів гривень застави, і його зрештою суд
відправив під домашній арешт у
власний маєток. Бойового ж генерала прокурори зажадали посадити
за грати із заставою у 440 мільйонів! n

www.volyn.com.ua

ЖИТТЯ КОВЕЛЬЩИНИ

n Село і люди

Фото Аліни ВІТИНСЬКОЇ.
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■ Пульс тижня

Ковельчан із Днем міста вітав
Фома з «Мандрів»
Свято було яскравим і цікавим, його організатори
зуміли оживити легенди й перетворити вулиці на
театр
Іван ПЕТРУК

рочистості в народному домі «Просвіта» розпочалися із екскурсу у минуле. Історію виникнення і розвитку міста у формі перформансу
представив глядачам аматорський експериментальний театр «10 ряд, десяте місце». Міський голова Ігор
Чайка вручив Подяки працівникам різних галузей, нагородив жінок, яким присвоєно почесне звання «Мати-героїня». Присутні вшанували пам’ять полеглих
Героїв.
Родзинкою концертної програми став виступ народного артиста України, фронтмена гурту «Мандри» Сергія Фоменка. Демонстрували свої таланти
місцеві співаки і танцюристи.
У парку культури та відпочинку імені Лесі Українки дивували витворами своїх рук народні умільці. А
вранці тут у пам’ять про загиблих українських воїнів влаштували спортивне свято «Murph Challenge
Kovel-2021».
У парку імені Тараса Шевченка створили локацію
«Острів коваля», яка пояснювала походження давньої
назви міста — Ковлє. Звідси стартувала театралізована хода «Ковельські легенди». Біля Галереї мистецтв, куди учасники прийшли із піснями і танцями,
розгорнулося пізнавальне дійство «В’їзна арка». Жителі міста і його гості мали нагоду гарно розважитися
і духовно збагатитися. n

У

Корівки з сімейної ферми Тамари Пилипівни дають смачне і жирне молоко. Але селянське господарство
утримувати стає дедалі важче.

Пані фермерка, яка тримає 26 корів:
«Якщо держава нам
не допомагатиме, пущу їх на м’ясо»
У господарстві Тамари Андрейчук із Дожви, що на Турійщині,
26 голів худоби. Вона заготовляє молоко. За день
в середньому реалізовує 200 літрів. Це продукт, який потрібен
людям, корисний для здоров’я і важливий для економіки
українського села. Крім того, ця жінка не просить у держави
допомоги з безробіття, а навпаки — створила робочі місця
для себе і своїх рідних. Кілька років тому ми вже писали
про маленьку ферму Тамари Пилипівни. На той час це був
доволі стабільний, але малоприбутковий бізнес. Нині,
на жаль, нічого не змінилось. Господиня
не скаржиться на надої, тяжко працює,
але в майбутньому своєї справи
сумнівається. Чиновники, що
відповідають за аграрний сектор,
усе обіцяли волинянці сприяння
і підтримку. Втім, належних
їй державних дотацій селянка
досі не отримала. Пані Тамара
хвилюється, що доведеться пустити
корів на м’ясо
Аліна ВІТИНСЬКА

орік Тамара Пилипівна
не одержала дотації. Нині
фермерам платять по 5 тисяч
гривень на рік за одну дійну корову. У нашої співрозмовниці таких
20. Тож 100 тисяч фінансової помочі були б зовсім не зайвими для
підтримки господарства. Однак їх
вона так і не побачила. Причину,
вочевидь, треба з’ясовувати у чиновницьких кабінетах. Інше питання, яке власниця маленької ферми
вирішує роками, — податки. Річ
у тім, що пані Тамара не має землі.
Є два гектари, які зареєстровані
на чоловіка, а він не є членом сімейного господарства. Жінка нині
платить 5%, а могла б, каже, усього
0,57%, позаяк податок нараховується від оцінки землі. А їй не дають
цієї знижки, бо не має поля. У податковій радять брати в оренду.
«Але ж орендна плата висока, хіба
це вигідно?» — обурюється фермер.
Коли ми приїхали на сімейну
ферму, худоба була на пасовиську.
Доглядати таку кількість — робота
не легка. Чоловік пані Тамари має
першу групу інвалідності, прикутий до ліжка і трудитися, на жаль,
не в змозі. Допомагають діти —
донька із зятем. Корів доять апаратами о 5-й ранку і ввечері о 19-й.

Т

О 7.00 худоба вже на паші. Пасти
її наймають двох хлопців із сусіднього села. Корми заготовляють
самі. Кожна корова має кличку, най-

Так почали займатися домашнім фермерством. Спочатку тримали кілька корівок.
— Худобу легше доглядати, аніж
свиней. Кабанів розводити невигідно. Ціна за кілограм живої ваги,
як була 5 років тому 40–42 гривні,
така і зараз, — розмірковує господиня.
А молоко в неї купують за дещо
вищими цінами, ніж в односельчан,
бо і партії великі, і заготівельники
впевнені, що воно не розбавлене
водою. Нині у магазині літр корисного продукту коштує понад 30 гривень. У людей посередники скуповують по 6. Запитуємо, як фермерка оцінює таку несправедливість.
Тамара Пилипівна навіть відповідати не захотіла, зазначила, що вдома
магазинного молока давно не п’ють
і не купують.
— Воно має неприродно білий
колір. Хіба це молоко? — дивується.
У 2018 році сімейну ферму

Сімейні ферми — робота важка і невдячна. Але
« хто
хоче трудитися — той буде.
»
цікавіші — Красуня, Ласка, Машка,
Аліска, Чорнушка, Василинка, Сорока, Білка, Ласуня. Усі мирні і добрі. Є у господарів і свій бугай. Молоко здають увесь рік без перерви.
«Сімейні ферми — робота важка і невдячна. Але хто хоче трудитися, — той буде», — переконана
Тамара Пилипівна.
Цікавимося, чи не мала думки здати корів. Зізнається, що вже
міркувала про це. Каже, якщо цьогоріч не отримає дотації і податкової знижки, поголів’я доведеться
зменшити. На Турійщину пані Тамара із сім’єю перебралась у 1990-х
роках із Ківерців. Там працювала
в їдальні. Жили у квартирі на третьому поверсі, тому корови навіть
не снилися. Коли переїхали в село,
постало питання, як заробляти
на прожиття.
— Тоді собі сказала: ні я, ні мої
діти на заробітки в Польщу не поїдуть, — пригадує жінка.

Андрейчуків відвідував начальник
департаменту агропромислового розвитку Волинської ОДА Юрій
Горбенко. Гарантували підтримку
і сприяння.
— Обіцяли молокопровід. Просила якогось ангарика на сіно. Однак з того часу нічого не змінилося, — розповідає господиня.
Праця фермера, вважає селянка, не оцінена нині належно.
— Зараз гроші заробляє той,
хто не робить. Це посередники.
А той, хто трудиться, нічого не має.
До слова, у Дожві на все село
в людей буде десь 13 корів. Усе більше селян відмовляються їх тримати.
Невигідно…
Тим часом, за даними управління статистики, за рік в області поголів’я корів зменшилось
на 5,8%, а з 2014-го — аж на 39%.
Сім літ тому було 125 тисяч голів, а станом на перше березня
2021-го — всього 75900. n

Курортний сезон притягує
в озерний край аферистів і злодіїв
Довірливі і необачні волиняни позбулися коштів і
майна
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

ертвою злодіїв у селі Мельники цими днями
став 39-річний власник легковика Hyundaі із
Луцька. Підібравши ключ до замка автівки,
харцизяки поцупили із салону золоті вироби майже
на 18 000 гривень.
А в Шацьку шахраї ошукали 42-річну місцеву жительку на 64 тисячі. Дурисвіти зателефонували їй і
розповіли переконливу байку, щоб отримати реквізити карток. Працівники поліції просять усіх бути
обережнішими, бо часто зловмисники називаються
працівниками банків і видурюють інформацію, в результаті чого рахунки обнулюються. n

Ж

Перепродати бурштин не вдалося
Затримали контрабандиста, який намагався
вивезти до Польщі «сонячне каміння»
Євгенія ЖУРАВСЬКА

родженець Володимира-Волинського незаконно придбав у невідомих осіб 30,7 кілограма
бурштину, загальна вартість якого становила
майже 9,5 тисячі гривень. І відразу ж автомобілем
Ford Mondeo хотів вивезти його до сусідньої держави через пункт пропуску «Ягодин», що у селі Старовойтове на Ковельщині. Причім без необхідних
документів. Та перешкодили працівники Державної
прикордонної служби України. Під час поглибленого
огляду автомобіля вони виявили заховане під ковроліном підлоги водійського та пасажирського сидінь
«сонячне каміння», законність якого не підтверджувалася документами. Тож проти волинянина відкрили
провадження за ч.1 ст. 240-1 Кримінального кодексу
України «Незаконне видобування, збут, придбання,
передача, пересилання, перевезення, переробка
бурштину».
Свою провину обвинувачений визнав і уклав з прокурором угоду, погодившись на штраф і конфіскацію
каміння. Любомльський суд, у якому розглядалася
справа, зобов’язав Сергія Козака сплатити 51 тисячу
гривень, а товар конфісковано. Вирок набере сили,
якщо сторони впродовж 30 днів не подадуть апеляції.
Автомобіль, яким перевозили бурштин, повернуть власнику. n

У
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n Важливо

n Із сфери фантастики

Нововведення для українців:
податок на квартири й автоматичне
списання коштів боржників
Фото із сайту ukrinform.ua.

Із 1 липня українці
почнуть платити
державі за власне
житло, а з 6 липня
банки можуть
автоматично списувати
з рахунків громадян
кошти через борги

Керівник пошти:
деякі листоноші заробляють
1000 доларів
Гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський (на фото)
стверджує: незважаючи на те, що ставка листоноші
тепер трохи більша як 6000 гривень, дехто з них отримує
до тисячі доларів на місяць
Наталка ЧОВНИК

а словами оч
очільника підприємства, прапошти, крім зарплати, одерцівники пош
і чайові. «У листоноші
жують бонуси
бону
6 тисяч — це ж тільки
зарплата. А вона отриті
мує, наприклад, 7
7% з проданого, 15–30% за
якість доставки, коли
вони приймають платек
жі — за кожен платіж
тощо. У нас сьогодні
п
є листоноші, які заробляють понад тисячу доларів»,
доларів» — зазначив Смілянський.
Він додав,
додав що поштарки часто отримують так
т звані чайові: від людей,
приносять пенсію, від
яким вони
в
юридичних осіб. Гендиректор
юрид
стверджує,
що в Києві працівник
ствер
«Укрпошти»
може отримувати з
«Укр
кожної
кожн фірми, яку обслуговує, до
500 ггривень на місяць. n

З

Наталка ЧОВНИК

2021 році нараховується податок на будинки та квартири за
2020 рік. Але платити доведеться лише за надлишкові
метри квадратні. Зокрема,
квартири площею понад
60 кв. м; житлові будинки
площею більше 120 кв. м;
різні типи об’єктів нерухомості загальною площею понад
180 кв. м. Тобто, якщо площа
вашої квартири становить
70 кв. м, то ви платите лише
за «зайві» 10 «квадратів».
Кількість прописаних людей у
житлі не має значення — платить власник, або співвласники, кожен свою частку.
Від сплати цього податку звільняються багатодітні
сім’ї, діти–сироти, діти–інваліди, дитячі садки, школи,
релігійні організації, учасники ООС і їхні сім’ї, громадські
організації інвалідів.
Розмір податку самостій-

www.volyn.com.ua
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За несплату нового податку на українців накладатиметься штраф.
аф.

но визначають місцеві органи
влади, але він наразі не може
перевищувати 70,85 грн за

а6 липня. З цієї дати уряд надав право ряду банків автоматично списувати з рахунків

n Козацькому роду нема переводу

податку самостійно визначають
« Розмір
місцеві органи влади, але він наразі не може
перевищувати 70,85 грн за кожен зайвий кв. м.
кожен зайвий кв. м. Сплатити податок потрібно протягом 30 днів, відраховуючи з
1 липня або 60 днів з дня отримання квитанції.
Ще одне важливе нововведення запрацювало з

Фото із сайту ukrposhta.ua.

Фото зі сайту Рівненської облдержадміністрації.

»

українців кошти через борги
на вимогу виконавців.
Списуватимуть такі борги:
несплачені штрафи, штрафи
за порушення ПДР, борги за
комуналку, заборгованість за
аліментами. n

n Відмазка

Як «слуга народу» Зеленський
став «слугою Татарова»

Фото із сайту censor.net.

Володимир Зеленський
«боягузливо
відмахнувся» від
вимоги звільнити
заступника голови
Офісу Президента Олега
Татарова, під якою
підписалися 25 тисяч
українців

Мільйони українців вважають береги річки Пляшівки священними.

370 років тому під Берестечком
кров лилася рікою
Минулої неділі тисячі українців зібралися на місці
легендарної битви, щоб вшанувати пам’ять козаків

Дарія КЛИЧ

Леонід ОЛІЙНИК

ро це заявив головний редактор видання
Цензор. НЕТ Юрій Бутусов. Журналіст вважає, що
Президент звільняв «без усяких причин десятки чиновників», а звільнити Татарова,
якого головред називає безпосереднім організатором
убивств на Майдані, хабарником і фігурантом криміналь-

П

Якщо Порошенко відсторонював від посади наближених до нього
чиновників, які потрапляли у скандали, то Зеленський і не думає.
Навпаки — кидає суспільству знущальні відписки.

ти з посади одіозного фігуранта кримінального провадження про хабарництво
Олега Татарова з посади

звільняв «без усяких причин десятки
«Президент
чиновників», а звільнити Татарова, якого головред
називає безпосереднім організатором убивств
на Майдані, хабарником і фігурантом
кримінальної справи, — не хоче.
ної справи, — не хоче. «Слуга народу» Зеленський став
«слугою Татарова», — вважає
Бутусов.
Нагадаємо, Володимир
Зеленський відреагував на
петицію з вимогою звільни-

»

заступника голови ОП, під
якою підписалося 25 тисяч осіб. Президент просто
процитував статтю 19 Конституції, що «ніхто не може
бути змушений робити те,
що не передбачено зако-

нодавством», хоч звільнити
скомпроментованого чиновника — якраз у його повноваженнях.
КОМЕНТАР

Віктор
ЧУМАК,
колишній
заступник
Генерального
прокурора:
«Навіть не
сумнівався… Але посилатись при цьому на статтю
Конституції, яку водночас
порушуєш майже щодня,
— це верх цинізму. І найстрашніше, що він цього
не розуміє. Мені стає його
жаль». n

еред зовнішнім іконостасом Георгіївської
церкви на території
заповідника «Поле Берестецької битви» відбулося
богослужіння, яке очолив
предстоятель Православної
церкви України митрополит
Епіфаній. Сюди, у Пляшеву
Радивилівського району Рівненщини, що межує з нашою
областю, щороку приїжджають патріоти з різних куточків
країни. Звісно, найбільше жителів історичної Волині.
«Для мене це святая святих. Я сюди йду, як на прощу.
Приїжджаю у цьому році уже
тридцятий раз… Якщо є такий
українець, для якого це місце
не важливе, — це не є українець. Для кожного притомного українця — це святе місце
і треба сюди їздити», — розповів журналістам рівнянин
Леонід Лебедь.
Коронавірус вніс корек-

П

тиви у перебіг цьогорічних
урочистостей. Скажімо, на
територію заповідника можна
було потрапити, пройшовши
температурний скринінг. Музей і Михайлівська церква
були зачинені.
Щоправда, козацький куліш не відмінили, ним смакували охочі після офіційних
урочистостей.
ДОВІДКОВО:
Берестецька битва відбулася
18—30 червня 1651 року
між Військом Запорозьким
під командуванням Богдана
Хмельницького і союзним
військом Ісляма III Ґерая,
з одного боку, та армією
Речі Посполитої під командуванням Яна II Казимира.
Це була наймасштабніша
битва часів Хмельниччини. Раніше вважалося, що
у ній загинули близько
10000 українських козаків.
Сучасні ж дослідження доводять, що ця цифра значно
перебільшена. n
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n Про це говорять

Скриншот із відео ІА «Волинські Новини».
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Підлітки для піару в соцмережах
масово крадуть автомобільні
ковпачки
У шахтарському місті власники автомобілів
стають жертвами блогерів
Сергій ВИШЕНЬКА

нями мешканець Нововолинська Віталій Кмін на своїй фейсбук-сторінці опублікував відео з камер спостереження, де хлопець знімає ковпачки з двох коліс
його автівки, а потім тікає. У коментарях під дописом багато містян почали бідкатися на ту ж проблему.
Виявилося, що підлітки таким чином привертають увагу до своїх сторінок у соцмережі ТікТок. Вони скручують
ковпачки з ніпелів на автомобільних колесах, знімають
це на відео, а потім хизуються своїм «уловом» в інтернеті.
У пресслужбі ГУНП Волинської області кажуть, що останнім часом такі звернення надходили. Правоохоронці
також зазначили, що хуліганів знаходять дуже швидко й
проводять з ними виховні бесіди. n
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Вислів «заплямувати честь мундира» — архаїчний?

Суд поновив на посаді нововолинського
прокурора, який «зібрав»
мільйон переглядів відео, що показує,
як він утікав від поліції
Ім’я Миколи Троцюка на Волині й не тільки стало відомим після того, як він
у нетверезому стані намагався уникнути реєстрації правопорушення.
В результаті його звільнили з прокуратури, однак він оскаржив це в суді
Софія ГАВРИЛЮК

НЕ ВИНУВАТИЙ?

На ютюб-каналі є відео
з назвою «П’яний волинський
прокурор тікає від поліції».
Зняте воно торік 11 вересня,
а оприлюднене узимку цього
року. На відео видно, як патрульні поліцейські намагалися скласти протокол на працівника Нововолинського відділу Володимир-Волинської
прокуратури Миколу Троцюка.
Правоохоронці вирішили перевірити документи Троцюка,
коли він стояв біля автівки поблизу будинку тещі, однак той
швидко рушив на подвір’я й
намагався сховатися в будинку. Коли ж поліцейські завадили — сів у машину і поїхав
геть. Врешті-решт патрульні
викликали підмогу і, зважаючи
на відмову посадовця здати
алкотест, у присутності свідків, які підтвердили, що запах
спиртного є, склали протоколи
про адміністративні правопорушення, які стосувалися керування транспортним засобом
у стані алкогольного сп’яніння
та невиконання водієм вимог
про зупинку.
ЩО З ФЕМІДОЮ?

Як дослідили медійники
Центру журналістських розслідувань «Сила правди», патрульні передали матеріали
до Нововолинського міського
суду. Проте спершу суддя Андрій Василюк, а потім і його
колега Орися Ференс-Піжук не побажали вирішувати
долю прокурора й заявили
самовідвід. 1 жовтня Волинський апеляційний суд змінив
підсудність і скерував матеріали в Шацький районний
суд. 6 жовтня справа нетверезого прокурора за автоматичним розподілом потрапила
до Наталії Сушик. Однак голова
суду розглянула її аж 23 грудня
(через два з половиною місяці). Миколу Троцюка визнали

винним, але справу закрили,
бо строки притягнення порушника до відповідальності
минули.
У січні цього року Сьома
кадрова комісія обласних прокуратур з атестації прокурорів місцевих прокуратур після
співбесіди з Троцюком, на якій
питали і про цей інцидент, вирішила, що він її не пройшов,
а, відтак, й атестацію. Саме
на цьому етапі перевіряли рівень його професійної компетентності, етики та доброчесності. Тож через постанови про
водіння в нетверезому стані
та через те, що під час співбесіди він нібито не зміг дати
вичерпних відповідей на поставлені щодо цього інциденту
питання, комісія вирішила, що
атестацію посадовець не про-

власних дискреційних повноважень». Тож чиновника, який
може конкурувати з успішними
блогерами, котрі заробляють
на кількості переглядів їхнього
відео у ютюбі, поновили на посаді. Також йому мають виплатити понад 65 тисяч гривень
заробітної плати за час вимушеного прогулу.
У Волинській обласній прокуратурі нам повідомили, що
оскаржуватимуть це рішення
суду в апеляційному порядку.
Між тим, у нововолинській
громаді переймаються долею
поліцейського, який складав
протоколи на посадовця. Йому
оголосили підозру. Як пояснив
керівник Другого слідчого відділу (з дислокацією у Луцьку)
Територіального управління
ДБР Львова Сергій Єфремов,

закрили, бо строки притягнення порушника
« Cправу
до відповідальності минули.
»
йшов. Через це наказом керівника Волинської обласної прокуратури його звільнили.
Однак Троцюк повважав дії
щодо нього несправедливими
й пішов до суду. У матеріалах
його справи, зокрема, є таке:
«Також позивач зазначає, що
у рішенні комісії про неуспішне проходження атестації кадровою комісією не було конкретизовано, невідповідність
яким саме правилам професійної етики стала підставою
для його прийняття»…
І хоч Волинська обласна
прокуратура та Офіс Генерального прокурора подали відзиви на позовну заяву
прокурора, на початку червня
стало відомо, що Волинський
окружний адміністративний
суд аргументи Троцюка взяв
до уваги як дуже вагомі. У рішенні, зокрема, записано:
«Суд вважає, що Сьома кадрова комісія при ухваленні
рішення… вийшла поза межі

патрульний без законного дозволу в рамках провадження
у справі про адмінправопорушення, без дозволу власника домоволодіння порушив
недоторканність житла: «Тут
не йдеться, що потерпілими
у справі є родичі прокурора,
йдеться про дотримання законності працівниками поліції».
P. S. Ця історія більше,
аніж про конкретного чоловіка, який колись вирішив бути
представником закону. Навіть
якщо взяти до уваги чутки, що,
«можливо, він перейшов комусь дорогу і от поплатився»,
стає страшно за те, як він
уявляє справедливість, бо ніхто ж не заливав йому спиртне
і не садив після цього за кермо. На фоні численних схожих
новин з-за кордону, у яких посадовці йдуть у відставку лише
при натяку на скандал, вона
демонструє, як довго ще українському суспільству треба будувати свої важливі вісі. n

На підприємстві загинув
працівник
Чоловік працював вантажником у Нововолинську
Ірусина ПРИХОДЬКО

ещодавно у ТзОВ «Ю.КЕНВЕС», що на вулиці Шахтарській, 55, смертельно травмувався
робітник. Відомо, що на волинянина впали дві
пачки дощок, коли він обробляв деревину. Трагедія
сталася у спеціальному приміщенні для сушіння матеріалів. Від удару вантажник помер миттєво.
Нині фахівці розслідують всі обставини та причини
смерті. Триває слідство. n

Н

Дівчина з Іваничів завоювала
«золото» на чемпіонаті Європи
Спортсменка посіла перше місце з вільної
боротьби серед юніорів
Олена КУЧМА

настасія Алпєєва з Іваничів Володимир-Волинського району навчалася у Волинській школі вищої спортивної майстерності. На початку року
вона здобула бронзову медаль на всеукраїнських змаганнях з вільної боротьби серед жінок. А нещодавно їй
вдалося підкорити і Європу. Дівчина отримала «золото»
на чемпіонаті з вільної боротьби серед юніорів. n

А

Вітаємо!
12 липня 70-річний ювілей зустріне
хороший і турботливий чоловік, люблячий тато, дідусь, житель села Литовеж
Володимир-Волинського району
Петро Іванович
ШАЛАПАЙ.
Дорогий імениннику, бажаємо сонячних днів, бадьорості та наснаги,
міцного здоров’я на довгі роки, терпіння, благополуччя,
поваги, миру, щастя. Нехай ваші дні будуть наповнені
любов’ю рідних, приємними клопотами. Добрих вам днів
і спокійних ночей.
До сотні літ дожить без горя і журби,
Від гір, від сонця, від калини
Всіх благ земних — з роси й води –
Бажаємо усі ми.
З повагою і любов’ю
дружина Галина,
сини Ігор, Сергій із сім’ями.
Р

Е

К

Л

А

М

А

Шукаю водія
для поїздок по Україні та країнах СНД.
Мати категорію СЕ + чіп, стаж водіння.
Тел. 0981717982.
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Погляд
Олег КРИШТОФ,
редактор відділу інтернет-новин
«Газети Волинь»

Коли я тішився
вбивством
Мені доволі часто доводилося
зіштовхуватися з різними проявами
агресії, але у цьому випадку йдеться
про абсолютне зло. Я не бачив
способів йому протидіяти, тому
всіляко намагався уникати зустрічей.
Щоправда, це було дуже непросто.
Адже, щоб дістатися до школи,
необхідно було проходити повз його
оселю. Ви не подумайте, що це в класі
8-9-му я таким боягузом був (утім, що
гріха таїти – був), усе відбувалося в
початковій школі
еличезний тлустий гусак із шиєю як у
барозавра (цей динозавр був травоїдним, а перната скотиняка насправді
хотіла харчуватися українськими другокласниками) чи не вперше дав мені зрозуміти, що життя – зовсім не солодке. Тільки
я виходив із-за повороту, як у мій бік летіла
машина смерті. Витягнувши шию у списоподібне знаряддя, мій запеклий ворог
шипів і на шаленій швидкості наближався.
Я знав, що з його дзьоба виходить дим і
полум’я, але цього не бачив, бо чимдуж біг
до найближчої хвіртки, за якою можна сховатися. Інколи вистрибував на паркан. Тоді
довго чекав, коли йтиме хтось дорослий,
щоб разом із ним подолати небезпечну
ділянку. Все лицемірство дітоненависницького гусака виявлялося в тому, що, коли
повз проходила людина вища метра 40
сантиметрів, той поводився як безневинне
ягнятко, пасся собі на узбіччі й голови не
піднімав.
Мої муки тривали не один місяць, я
завжди був пильним і обачним. Одного
разу, коли побачив кілька гусей біля злощасної садиби, вже обертався, щоб чкурнути геть... Але що це? Де цей моторошний
тупіт лап, де дим і полум’я? Усвідомлення
свого щастя прийшло не відразу. Я ще кілька днів остерігався засідки, потім зрозумів:
мого ворога вбили. Йому відрубали голову,
обскубали пір’я і розчленували. Жахлива
смерть. Але я тоді тішився... n
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Міф чи реальність?
Лікування без операції гіперплазії й аденоми
передміхурової залози, каміння в нирках,
жовчному і сечовому міхурах
БЕЗ БОЛЮ, ПРОКОЛУ, ЛАЗЕРА, КРОВІ
імецькою фірмою vvl GmbH розроблено фізіотерапевтичне обладнання для пацієнтів, яким навіть
малотравматична операція небажана. Проводиться значне зменшення об’єму простати при накладенні
6 акустичних частот для розсмоктування, наприклад від
60 см3 до 35 см3. Розсмоктуються аденоми, камені в нирках, жовчному та сечовому міхурах.
На наступний день пацієнт мочиться вже не 5–6 разів,
а 1–2. Хворому призначається оригінальний натуропатичний комплекс. Протипоказанням є наявність онкології.
ТІЛЬКИ З ГАРАНТІЄЮ І БЕЗ РЕЦИДИВІВ
Гарвард Медікал, КИЇВ
harvardmedical.com.ua Луцьк,
готель «Профспілковий»,
просп. Відродження, 24, конференц-зал,
Вартість і запис за тел. 063–643–3094,
консультація 300 грн.
ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ — 18 ЛИПНЯ о 10.00.
Самолікування шкодить вашому здоров’ю.
Ліцензія МОЗ № АЕ 638497 від 26.03.2015р.
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Більше новин – на сайті
VOLYN.COM.UA

www.volyn.com.ua

n Знай наших!

Олена й Андрій Костюки
з волинського ліцею здобули
на ЗНО три двохсотки на двох
З-поміж учнів нашого краю, які складали зовнішнє незалежне
оцінювання, результат дівчини найвищий. В Україні лише 27 дітей
змогли отримати максимум із двох предметів
Олена КАЛЕНЮК

Скриншот із відео suspilne.media.

атематика й біологія —
знання саме з цих наук
дали змогу учениці Волинського наукового ліцею-інтернату Волинської обласної
ради набрати заповітні двохсотки. Олена Костюк розповіла
журналістам Суспільного, що
з української мови й літератури та англійської набрала
по 197 балів. Ділиться, що математика й іноземна і раніше
давалися їй добре, а вивчення
рідної мови посилила в останній рік у школі. Високі оцінки має
і її рідний брат Андрій Костюк,
який закінчив цей же ліцей. Найвище досягнення — 200 — з географії. Налягав на неї з 9-го
класу, коли готувався до турнірів
і олімпіад з цього предмету. Тепер має намір вчитися в столиці
на юриста (сестра — на психолога). Олена відзначає, що його
результат цілком заслужений,
бо штудіював Андрій цю науку дуже наполегливо. Мізеру
не вистачило й до найвищого
результату з математики та англійської: набрав 198 і 197 балів.
Вчителька двійнят Анастасія
Букарева радіє математичним
успіхам і їхніх однокласників.
— Середній бал класу —
189,57.
Загалом цього року на Волині
рекордна кількість випускників,
які змогли набрати по 200 балів із різних предметів. Наразі 19. Завідувачка відділу ЗНО

М

Брат із сестрою вирішили, що вищу освіту опановуватимуть у Києві.

та моніторингових досліджень
Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла
Корнейко пояснює, що ця цифра може збільшитися, бо триває
додаткова сесія ЗНО та розгляд

мови, географії, по одному —
з фізики та хімії. При цьому у Волинському ліцеї, про який йшлося, — 4 найвищі результати,
у Луцькій гімназії № 14 — три,
стільки ж — у Ковельському ліцеї

Загалом цього року на Волині рекордна кількість
« випускників,
які змогли набрати по 200 балів із різних
предметів. Наразі 19.
»
апеляцій. Приміром, торік випускник, який мав 199 балів,
зумів відстояти ще один і став
десятим, хто мав найвищі досягнення. Нині ж відомо, що
200 з англійської отримало 5 дітей, по 3 максимальні результати є з біології та математики,
по два — з історії, української

Р Е К Л А М А

Боратинська сільська рада повідомляє про
початок громадського обговорення щодо
врахування громадських інтересів у проєктах містобудівної документації: детального
плану території земельної ділянки площею
0,1650 га для будівництва та обслуговування
будівель ринкової інфраструктури (торгово-офісних приміщень та кав’ярні), розташованих у с. Рованці Боратинської сільської
ради Луцького району Волинської області
Із проєктом містобудівної документації
можна ознайомитись і подати пропозиції та зауваження до 05.08.2021 за адресою: 45605,
с. Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, приміщення сільської
ради, каб. № 2, з 9.00 до 16.00. Відповідальний — Саченок Ярослав Григорович, тел. (0332)
70–53–35. Громадські слухання будуть проходити
06.08.2021 об 11.00 за адресою: 45605, с. Боратин, вул. Центральна, 15, Луцький район, Волинська область, актовий зал приміщення сільської
ради.

імені Олени Пчілки. Алла Корнейко підкреслила, що демонструють хороші знання не тільки учні
обласного центру: є найвищий
результат у ліцеях села Підцир’я
Камінь-Каширської міськради
та Торчинської селищної ради,
в навчальних закладах Ківерців
та Турійська. n

Вітаємо!
12 липня святкуватиме 60-річчя
горохівчанин, ексслідчий Горохівського РВ УМВС України у Волинській області підполковник міліції
Петро БАБІЙ!
Шановний Петре Івановичу! Щиро
вітаємо із знаковою датою! Поважаємо вас як друга, котрий цінує колектив, дорожить
честю офіцера і є душею товариства.
Щиро бажаємо вам міцного-міцного здоров’я,
завжди гарного настрою, любові найрідніших людей! Багатійте онуками, мріями й многоліттям! Любіть життя, і нехай доля любить вас,
бо ви того варті! Піднімаємо
келихи за вашу удачу і здійснення всіх побажань!
Ігор БОГОНОС,
голова Горохівської
районної організації
пенсіонерів МВС України
«Ветеран», друзі
з «Газети Волинь».
Фото з сайту «Волинські новини».

Пропозицію руки і серця зробив увечері 6 липня на стадіоні «Авангард»
лучанин Віталій Семенюк своїй коханій Наталії Мурашкевич. Дівчина
була впевнена, що хлопець у відрядженні, а вона з подругами бере участь у
квесті. На поле її вивели із зав’язаними очима, а коли зняла пов’язку, то побачила Віталія. Він у світлі софітів з красивим букетом, ставши на коліно, попросив
бути його дружиною. Пара навчалася в одному класі у правознавчому ліцеї.
Зустрічатися почали з 10-го класу і разом уже 8 років. Наталя прийняла обручку.

НОВИНИ НАДСТИР’Я

www.volyn.com.ua

n Проблема

Фото пресслужби Підгайцівської сільради.

8 липня 2021 Четвер

9

n Пульс тижня

Авто на швидкості влетіло
в піцерію
Аварія трапилася у Луцьку
Дарина ХОМ’ЯКЕВИЧ

а кільці, що на проспекті Грушевського обласного центру, 37-річний водій не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення піцерії. Чоловік
травмувався. Його доправили до міської лікарні. У медзакладі у керманича відібрали зразки крові для встановлення стану алкогольного сп’яніння. Його оглянули
в травмпункті та відпустили додому на амбулаторне
лікування.
За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286, йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху. n

Н

Представники сільради з директоркою ДНЗ Галиною Савчук мріють, щоб будівлі садка й школи ще довго
слугували дітям села.

Чи допоможе дитсадок
у Вишневі дати друге дихання
школі?
У селі Підгайцівської громади Луцького району вирішили
призупинити навчання у малокомплектному навчальному
закладі — натомість інвестують кошти у дитсадок і клуб
Оксана КОВАЛЕНКО

иректорка дитсадка
в селі Вишнів Галина
Савчук цього місяця отримала гарну звістку — будівлю, яку вона роками з невеличким колективом і батьками
підтримують косметичними
ремонтами, нарешті перетворять на красиву й сучасну. Понад 3,5 мільйона гривень виділили з бюджету Підгайцівської
сільської ради. Капіталовкладення значне й дуже вчасне.
Однак велика інвестиція в садок у часі збіглася з рішенням
депутатського корпусу призупинити навчання в місцевій
школі. 9 учнів, які цього навчального року вчилися у рідному селі, наступного — їздитимуть в основному в сусідні
Піддубці.
Тенденція до закриття малокомплектних шкіл властива
багатьом українським селам,
однак місцевому люду усе
одно боляче, тож і селяни, й
депутати шукали компроміс
на громадських слуханнях. Говорили не про закриття, а про
призупинення. Але, приміром,
мешканка Вишнева Любов
Котюк виступала проти будьяких змін:
— Були слухання, але дуже
шкода, що школа не діятиме,
тож добре тут вчили! Мій онук
хоч маленький, а тепер мусить
їздити шкільним автобусом.
Раніше будити доведеться… Ми своє хочемо, а влада
своє…

Д

Директорка ж Вишнівської
початкової школи Світлана
Приймак, яка є і депутатом
сільради, дуже вболіває за те,
щоб у рідних їй стінах панував
гармидер, однак вона знає
ціну цифрам:
— Лише на зарплату нам
не вистачало 300 тисяч гривень державної субвенції,
не говорю уже про потреби
на розвиток. За підрахунками,
учень в нашій школі обходиться в 99 тисяч гривень на рік,
а в тих же Підгайцях — 17.
Різниця відчутна! Хоча мушу

не закривають,
« Школу
а тільки
призупиняють
навчальний
процес.

»

відзначити, що у нас дуже
хороший колектив, віддано
навчали діток. Мали й ноутбуки, усе необхідне! Багато
свят проводили. Але ж школу
не закривають, а призупиняють навчальний процес!
Заступники підгайцівського сільського голови Валентин
Приходько та Леонід Гроголь,
які приїздили у Вишнів оглянути дитсадок і клуб, говорили
й про школярів. Йшлося, що
нинішня інвестиція в дитсадок
спонукатиме людей по-новому оцінити переваги рідного
села. Лунала також думка, що
малокомплектна школа явно
Р

Е

К
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А

М

програє звичайній. Валентин
Приходько розмірковував
як посадовець і як її колишній
учень:
— Нормальний навчальний заклад має мати гарний
спортзал, внутрішній санвузол! Повинно бути багато
гуртків, секцій! Я народився
на Камінь-Каширщині, то добре пам’ятаю, як вперше побачив гітару у вчителя, який
на практику приїхав. Тепер же
є можливості! Чому більшість
обирає великі школи, чому
багато переможців олімпіад
саме звідти? Бо є здорова
конкуренція в учнівському колективі!
— Нестача коштів у малокомплектних освітніх установах покривається за рахунок
тих, що можуть йти на розвиток громади, — додає Леонід
Гроголь. — Тому ми думаємо
про раціональне використання, але хочемо, щоб і клуб тут
належний був, медичний кабінет можна облаштувати, щоб
не занепала будівля й медсестра із садочка трималася
роботи. І головне — щоб у Вишневі будувалися новосели!
Директорка школи Світлана Приймак аналізує, що
багато місцевих працює поза
Вишневом, тож вони віддають
малечу у Піддубці, де більший
навчальний заклад і є група
подовженого дня. Однак якщо
вирішать інакше і якогось року
набереться 17 учнів, то школа
матиме усі шанси сповістити
про себе дзвоником. n

А

Мастильні матеріали; олива для техніки; підшипники різних розмірів
та видів; ремені привідні, клинові, зубчаті, ланцюги привідні,
як зі стандартним кроком, так і нестандарт; метизи (гайки, шайби,
болти, ущільнюючі шайби і т. д.); «свіжі» якісні акумулятори; рукави
високого тиску; рукави бензомаслостійкі, а також різні аксесуари.

смт Шацьк (стоянка
Центрального ринку),
м. Нововолинськ
(приміщення АТП,
1 шахта).

ЗАПЧАСТИНИ
ДО С/Г ТЕХНІКИ ТА ТРАКТОРІВ
Тел.: 0674545012 (Н
Т
(Назар),
) 0979066145 (О
(Олександр).
)

Злодій заліз у хату священника
і вкрав хрест
Подробиці інциденту на Горохівщині
встановлюють правоохоронці
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Берестечку невідомий через відчинене вікно
проник у будинок священника й поцупив хрест
ХIХ століття і вишитий рушник. Як зазначає потерпілий, зниклі речі не мають історико-культурної цінності. Він зазнав збитків на суму 230 гривень. n

У

17-річна дівчина поцупила одяг
із магазину, 26-річний – з подвір’я
ровер, а 13-річні – метал
Завдяки злагодженій роботі правоохоронців
зловмисників встановили за лічені хвилини.
Крадійкою виявилась мешканка ВолодимирВолинського району, велосипедним злодієм –
лучанин, а неповнолітні проживають у Рожищі
Ольга БУЗУЛУК

суботу, 3 липня, до поліції звернувся мешканець
Гіркої Полонки і повідомив, що з його подвір’я
зник велосипед вартістю близько 5 тисяч гривень. Правоохоронці оперативно з’ясували, що крадіжку скоїв 26-річний раніше судимий лучанин. Двоколісного у нього вилучили. Цього ж дня до поліції надійшло
повідомлення про крадіжку від продавчині одного із
магазинів Луцька. Жінка заявила, що невідома особа
поцупила одяг на понад дві тисячі гривень. Дільничний
спільно із патрульними також швидко встановили особу
зловмисниці. Нею виявилася 17-літня мешканка Володимир-Волинського району.
Також днями з будинку у Рожищі викрали електродвигун та кабелі. Зловмисники проникли у приміщення шляхом злому металевої скоби вхідних дверей.
Вчинили злочин 13-річні рожищани. Викрадене підлітки
вже встигли здати на брухт. n

У

Р Е К Л А М А

Пані Іванна

Учасниця битви екстрасенсів 3-го сезону

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

Тел. 096 40 10 108

Наш Telegram-

канал
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ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Квіткова підкова

n Репортаж із глибинки

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

www.volyn.com.ua

Фото з домашнього архіву Миколи БАГНЮКА.

Фото Катерини ЗУБЧУК.

8 липня 2021 Четвер

11

■ Пульс тижня

«Легені Волині» оберігатимуть з повітря
Нещодавно відбулася зустріч керівника
Черемського природного заповідника, що на
Маневиччині, Володимира Мирки з приватним
пілотом Олександром Шумським (він працює
агрономом відомого СГПП «Рать» Луцького
району)
Олена ВОЛИНЕЦЬ

рамках співпраці на волонтерських засадах досягнуто домовленості про патрулювання з повітря
території природоохоронного об’єкта в пожежо–
небезпечний період. У вкритій лісом частині заповідника
заборонено будь–які види рубок, в тому числі санітарні
й очистка від захаращеності, а значна частина території
ЧПЗ — заболочена, що значно ускладнює наземне патрулювання. n

У

Город лучанка перетворила на квітучу оазу.

У королівстві півоній
Тамари Мельничук —
понад 250 сімей!
Коли почула від луцької квітникарки Клавдії Блащук, що її подруга вирощує так
багато сортів, перепитала: «Скільки-скільки»? Одразу закортіло познайомитися
із власницею цієї унікальної колекції, побачити всю красу наяву
Євгенія СОМОВА

ро те, що потрапила за
адресою, підказували
квіти, які видно ще з вулиці. Вони були всюди: кругом
хати, коло теплички. Вісім соток
городу із 10 Тамара Миколаївна
Мельничук віддала їм.
— Люблю їх, — каже. — Прокинуся зранку — і до них. Усі
проблеми і клопоти несу. Поговорю із ними — і на душі легше.
Навіть тиск нормалізується.
Її двір — суцільний квітник.
Рослини тут посаджені так щільно, що боїшся ступити, аби не
розтоптати якусь, і підібрані так,
що цвітуть із ранньої весни до
пізньої осені. Морозник, пуп’янки якого розпускаються навіть
узимку, змінюють першоцвіти,
тюльпани, іриси. Але найбільше
тут півоній. До них у господині
особлива любов. Понад 55 років пані Тамара колекціонує їх.
За цей час зібрала 250 сортів.
Дивуєшся, як зуміла розмістити всю цю красу на невеличкій
площі. Яких кольорів тут тільки
не побачиш! Бордові, вишневі,
рожеві, жовті, червоні, білі і навіть лимонні півонії милують зір.
Причім їхні «шапки» різного розміру і форми: махрові, напівмах-

П

рові, кулясті, трояндо- і бомбоподібні. Є й такі, що нагадують
деревовидні півонії — з одним
або двома рядами пелюсток на
«голівках». Пані Тамара розрізняє їх не лише за кольорами,

чекати, поки зацвітуть, доводиться довго — років 4–5.
Любов до півоній пані Тамарі
прищепила ще бабуся Палажка,
яка чи не першою у селі посадила ці квіти.

кольорів тут тільки не побачиш! Бордові,
« Яких
вишневі, рожеві, жовті, червоні, білі і навіть
лимонні півонії милують зір.

формою «шапки», а й за строками цвітіння. Одні квітують у
травні, інші — у червні–липні.
— Ось цей кущ біля огорожі із пізніх сортів, — веде екскурсію своїми володіннями. —
Пуп’янки лише зав’язуються.
Цвісти буде впродовж липня. А
цей із ніжно–рожевими квітами
— «Сара Бернар», біля нього —
«Генрі Бок–стокс».
За словами жінки, вона зібрала далеко не всі види півоній, які б хотіла мати. Саджанці ж недешеві. Проте не може
встояти, аби не придбати той,
який сподобався. «Заощаджу
на їжі, але таки куплю», — каже.
Декотрі сорти виростила із насіння. Це нескладно. Правда,

»

— Дід товаришував із чехами, які жили у нашій Верхівці, —
розповідає жінка. — Приніс від
них кілька кущів. У селі тільки
вони мали півонії. Бабуся дуже
любила їх. Бувало, сідала з кийком на лавочці і стерегла, аби
школярі не повиривали півоній
на випускний, бо ж діти не зрізували, а витоптували, нищили
кущі. Часом витягували квіти
з корінням. Я захотіла, щоб і в
іншої моєї бабусі, романівської,
було гарно біля хати, і посадила
півонії і в неї. Несла кущі кілометрів чотири на спині у мішку. А
мені ж тоді було років дев’ять.
Без цих величних квітів Тамара Миколаївна не уявляє свого життя. Тож коли у 1965 році

Збирання озимого ячменю розпочали
на Волині. До робіт планується задіяти понад три тисячі
зернозбиральних комбайнів, із них 537 – у сільгосппідприємствах і 2520 – у господарствах населення. Загалом ранні
зернові культури в області займають 269 тисяч гектарів, у
тому числі озимий ячмінь – 6,9 тисячі га, пшениця –
171,1 тисячі, жито – 22 тисячі, ярий ячмінь – 29 тисяч,
овес – 35 тисяч, горох – 5 тисяч гектарів.

вийшла заміж до Луцька, привезла кілька кущиків і посадила
на свекрушиному обійсті.
— Бачите ці повні вишневі
півонії? — показує жінка. — То
із дому, з бабусиного квітника.
Саджанцями пані Тамара
обмінюється із квітникарями з
усієї України, замовляє через
інтернет. Розповідає, що не
раз доводилося розчаровуватися, відкривши посилку із замовленням, адже отримувала
не ту рослину чи не того сорту,
яку хотіла. Особливо часто, за
словами Тамари Миколаївни,
обдурюють чоловіки. Адже для
них квіти — бізнес. Їм головне
продати товар. А для неї вони,
наче діти. Усі різні, але кожна
по–своєму гарна.
Свою любов до півоній жінка передала донькам. Молодша, Ірина, не раз привозила із
Польщі, де працює, новий сорт.
А старша, Оксана, яка живе у
Києві, посадила кілька маминих
кущів під вікнами своєї багатоповерхівки, аби й сусіди могли
милуватися красою.
Моя співрозмовниця зізналася, що не любить зрізати квіти
для букету. Шкодує, бо ж швидко в’януть. Їй значно приємніше
спостерігати за цвітінням, веселковою гамою барв у дворі.
Цікавлюся у пані Тамари
питанням, яке часто задають
квітникарі–початківці: чому не
цвітуть півонії? Каже, що причин багато: старий кущ, занадто кислий грунт. Але найчастіша
помилка — дуже заглиблюють
рослину.
— Садити треба так, — каже
квітникарка, — щоб бруньки були
майже на одному рівні з краєм
ями. При надто глибокому садінні півонії довго не можуть зацвісти або й зовсім не квітують.
А загалом вони невибагливі,
морозостійкі і довго можуть рости на одному місці. Треба тільки розпушувати грунт, виполювати бур’яни, підв’язувати, аби
вітер не вкладав на землю, та
підживлювати. Можна вносити
у грунт суперфосфат, агролайн,
селітру, нітроамофоску. Пані Тамара, щоправда, використовує
переважно органічні добрива —
настій кропиви чи іншого зілля.
Для пришвидшення бродіння
додає ще й трішки дріжджів.
Оце й усі секрети. Аби квіти
гарно росли і пишно цвіли, переконана жінка, їх треба любити
і відчувати, коли їм некомфортно на ділянці. n

Повністю ліквідувати «Шахту №9
«Нововолинська» планують до 30 грудня
2022 року. Із жовтня 2020-го копальня не працює через
вимкнення електроенергії внаслідок мільйонних боргів.
Вугілля гірники тут не добувають. Раніше профспілки та
колектив шахти №9 влаштовували акції протесту проти
виведення її зі структури «Волиньвугілля» в окреме держпідприємство, бо це призведе до закриття.

У лобненській гімназії буде
нова їдальня
Це стане можливим завдяки капітальному
ремонту існуючої шкільної будівлі з частковим
її переплануванням
Олена ВОЛИНЕЦЬ

Сестра Олександра Мушки, на честь якого назвали вулицю,
береже пам’ять про брата-афганця.

Хазяйська жилка Миколи Багнюка — від його діда, який «за Польщі
був крепким господарем».

«У війну, якраз на Чесного Хреста,
наші Фаринки геть спалили»
Закінчення.
Початок на с. 20
Катерина ЗУБЧУК

оя співбесідниця згадує біду, яка сталася
в травні у Пнівному:
згоріла хата — багатодітна
сім’я залишилася без даху
над головою. Байдужих не
було, коли збирали кошти,
аби допомогти погорільцям.
Коли ж мова зайшла про минуле Фаринок, то Любов Іларіонівна сказала, що «то вже
до баби Ніни треба йти». І ось
ми на обійсті Ніни Василівни Лебич, яке вражає хутірським роздоллям. Почувши,
що буде й знімкування, жінка,
котра вже розміняла дев’ятий
десяток літ, кинулася швиденько до хати із словами:
— Зачекайте, я хустку ліччішу зав’яжу.
І вже в тій «ліччішій» хустці
про своє життя розповідала,
про те, що 35 літ, як поховала
чоловіка, тож п’ятеро дітей,
вважай, «сама поладнала, а
тепер сама в хаті зосталася».
Хоч, правда, без нарікань на
долю говорить про свою самотність у старості. Не покинули її діти напризволяще:
неподалік син із сім’єю живе,
то він «і понаорював, і заволочив, аби все, що треба, посадити».
Жінка з молодих літ у
колгоспі трудилася, взимку
«пакулля (льон. — Авт.) на
агрегаті переробляла, все
здоров’я віддала». У війну ще
зовсім малою була, але щось
сама запам’ятала, щось від
дорослих не раз чула, і дотепер не забувся той день, про
який розповідає:
— У сорок третьому, якраз
на Чесного Хреста, Фаринки
геть спалили.
Червоні партизани йшли з

М

одного боку, а хлопці з боївки
української — з другого. О,
що тут було, то хай Бог боронить! Запалювали снопка,
заходили в хату і все пускали
з димом. Багатьох забили
тоді…
Про вересневу трагедію
фаринчанам нагадує могила
в лісі за селом, де були похоронені загиблі вояки УПА.
«ХАЗЯЙНУВАТИ НА ЗЕМЛІ
НЕЛЕГКО, АЛЕ ЦЕ ПРАЦЯ
Й ДЛЯ ДУШІ»

Давно нема у Фаринках
колгоспу, на фермах і полях
якого люди трудилися, як казала баба Ніна, — здоров’я
своє віддавали. Де ж тепер
копійку заробляють на прожиття? Багато хто, особливо
з молодших, їздить на заробітки. Мешканців села мож-

ватися не просто з добрим
господарем, а й із романтиком, хоч, може, для когось
гарування в полі ну геть не
в’яжеться з цим станом душі.
Сім’я Багнюків живе у Фаринках з 1988 року. Любов Іларіонівна родом із Тоболів. У
1983–му з дипломом вчителя
початкових класів приїхала на
роботу в Соснівку, де й зустріла свого Миколу. Через рік
вони одружилися. Двоє синів
у них народилося. Збиралися
в Соснівці вже будуватися.
— А у Фаринках, — розповідає чоловік, — жив мій
дядько з дружиною. У них не
було дітей, тож він покликав
нас до себе, аби доглянули до
смерті. Так ми й стали фаринськими. Тут уже побудувалися, дітей виростили — тепер
сини зі своїми сім’ями жи-

вересневу трагедію фаринчанам нагадує
« Про
могила в лісі за селом, де були похоронені
загиблі вояки УПА.
на зустріти в Києві. Є вони в
Польщі, Литві, Німеччині. І,
звичайно, підсобне господарство виручає. Ось якраз
із такими хотілося зустрітися,
хто вдома дає собі раду. Виявилося, що й шукати далеко
не треба: чоловік завідувачки початкової школи Любові
Багнюк — з тих, хто не лише
свій пай обробляє, а ще й ділянки односельців орендує.
Загалом до семи гектарів засіває, засаджує. Тож напросилася на зустріч із Миколою
Григоровичем. І не прогадала, бо не від кожного почуєш
слова, сказані ним:
— Хазяйнувати на землі
нелегко, але це праця й для
душі.
Тож пощастило поспілку-

»
вуть у Камені–Каширському,
Луцьку. А я от дочекався пенсії (був і бригадиром в колгоспі, і трактористом, багато літ
кочегарив у школі) і полем зайнявся. Картоплю вирощую,
жито, тритикале…
Дружина уточнює:
– І не просто вирощує, а
й тішиться… Сорти картоплі
підбирає — щось вимінює,
інше купує. Що краще родить,
добре зберігається — то те
залишаємо, решту вибраковуємо.
Микола Григорович додає:
— Прийде неділька — їду
в поле й дивлюся, як росте
моя картопля, чи квітне вже,
чи жук ще не напав. Все мені
цікаво…

— Може, у вас дід куркуль
був? — допитуюся жартома,
бо ж не кожен з такою любов’ю працює на землі. І у
відповідь чую:
— Дід мій по батьковій лінії
мав багато поля й був крепким господарем.
Он звідки ця жилка! Внук
дожив до того часу, коли знову можна самому хазяйнувати. Того дня Микола Григорович ремонтував трактор, якому більш як сорок років — «в
колгоспі довго служив, а вже
30 літ — у мене».
… Звертаю увагу, що вулиця, на якій живе сім’я Багнюків, носить ім’я Мушки.
Виявляється, названа
вона на честь Олександра
Мушки, який загинув в Афганістані. І можна ще одну історію писати про життя фаринчан, яку почула в сусідньому
будинку, де мешкає зі своєю
сім’єю молодша сестра героя
Світлана, — у заміжжі вона
Дроздік. Батьків уже нема в
живих, а вона береже пам’ять
про брата.
— Одинадцять місяців
прослужив Саша в Афганістані, — розповідає жінка,
й голос її бринить на нотці
сліз. — Загинув він 17 лютого
1984–го.
А виріс Сашко на Залужі
— так називався цей куток
багато літ до того, як уже на
початку 1990–х років вулиці
присвоїли його ім’я (у Фаринках увічнено пам’ять і
ще одного героя–афганця
— Олександра Ковальчука).
Світлана показує яблуню, яку
посадив колись брат. Його
багато років уже нема — назавжди залишився молодим.
А маленьке деревце стало
деревом, яке щовесни цвіте,
дарує плоди. Родина знає,
що це Сашині яблука, яких він
так і не скуштував. n

Любешівській селищній раді відбулася процедура
відкритих торгів на виконання зазначених робіт
у гімназії села Лобна. Загальна сума становить
1677958 гривень. Як повідомили в Управлінні гуманітарної політики Любешівської селищної ради, переможцем
аукціону визначено ТОВ «ВОЛИНЬЕКОБУД», який запропонував цін, майже на 200 тисяч меншу.
Ремонтні роботи заплановано розпочати вже у липні
цього року. Проводитимуться вони за кошти залишків
освітньої субвенції, які утворилися станом на 1 січня
2021–го. n

У

Аматори сцени довели
свою професійність
Відбулася переатестація народних самодіяльних
колективів Центру культури та дозвілля
Любешівської селищної ради на підтвердження
звання «народний»
Марина ЛУГОВА

а розгляд атестаційної комісії, повідомляє сайт
територіальної громади, були представлені ансамбль народної музики «Медодзвін», театр мініатюр, вокальне чоловіче тріо «Соколи», фольклорний
колектив «Живиця», ансамбль народного танцю «Терниця», фольклорний колектив «Оргінії», ансамбль народної
пісні (керівники відповідно Олександр Матюк, Ірина Матюк, Сергій Швайко, Галина Черевко, Ніна Сащук, Віра
Круковець, Марія Дусик).
Черговий раз аматори сцени довели свою професійність і вокальну майстерність та підтвердили статус
«народний». Комісія відзначила їхню високу виконавську
майстерність та сценічну культуру. n

Н

У 100 літ бабці Марфі заспівали:
«Многая літа!»

Фото із сайту Любешівської ТГ.

Такий поважний
ювілей відзначила
жителька села Цир,
що на Любешівщині,
Марфа Федорівна
Ветлянчук
Богдана КАТЕРИНЧУК

цієї нагоди ювілярку
поздоровили представники Любешівської селищної ради та
місцеві аматори сцени.
Вітаючи Марфу Федорівну з особистим святом, заступник селищного голови з питань діяльКвіти й добрі слова розчулили
ності виконавчих органів
ювілярку до сліз.
Володимир Сергійчук
побажав їй міцного здоров’я, бадьорості духу та родинного тепла. Він зазначив, що саме в таких людей нинішньому поколінню потрібно вчитися мудрості. Музичні вітання та вірші, які
пролунали на честь довгожительки від аматорського
колективу села Цир, розчулили іменинницю та її родичів до сліз. n
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n От напасть…

Фото із сайту vgorode.ua.

www.volyn.com.ua

n Такі реалії

Наркоторговці
відстрілювалися
від правоохоронців
У Рівному затримали лідерів злочинних
угруповань, які вимагали кошти, викрадали
майно і збували контрабандний кокаїн із країн
Латинської Америки
Фото із сайту Служби безпеки України.

Протиотрута від укусу плазунів у медзакладах області є в достатній кількості, і все ж,
перебуваючи в лісі, будьте пильні.

14-річну дитину вкусила
змія
Інцидент стався в лісі біля села Бродниця
на Зарічненщині, коли дівчинка збирала ягоди
Ірина ПАСІЧНИК

игнал про допомогу на лінію «103»
надійшов 2 липня об 11.37. За інформацією лікарів, на школярку
в лісі напала змія. Їй попередньо діагностували травму правої нижньої кінцівки
в ділянці гомілки внаслідок укусу плазуна. Дитина весь час залишалася у свідомості. Бригада Зарічненської підстанції
екстренної медичної допомоги надала
постраждалій необхідну допомогу і госпіталізувала її до лікарні. Стан дівчинки
медики оцінили як середньої важкості.
Тим часом мешканці Рівненщини
розповідають, що змії зараз досить
активізувалися. 29 червня близько
12.00 до Служби порятунку за номером
101 надійшло повідомлення про те, що
у квартирі 5-поверхового житлового
будинку на вулиці Воробинській в місті
Дубровиця — плазун. Власниця оселі
не змогла самостійно впіймати його,
тож викликала рятувальників. У ході
«спецоперації», яка тривали близько
10 хвилин, непроханого гостя зловили.
До надання допомоги було залучено
троє бійців ДСНС. Вони з’ясували, що
господиню налякав вуж. До речі, від
людей, які влаштували на нього полю-

С

вання, він заховався всередину газової
плити.
У соціальних мережах мешканці
обласного центру також пишуть, що
бачили вужа просто посеред вулиці
Відінської. У Рівному плазуни мешка-

До речі, від людей, які
« влаштували
на нього

У кримінального авторитета вилучили і дурман, і зброю, і гроші.
Мирослава КОЗЮПА

полювання, вуж заховався
всередину газової плити.

»

ють поблизу водойм. Адже там є жаби,
на яких вони полюють.
Екстрена допомога та приймальні
відділення лікарень області, зазначають в облдержадміністрації, забезпечені усім, аби надати допомогу в разі
укусу змії, в тому числі й сироваткою
від отрути. А рятувальники нагадують:
основна прикметна риса вужів легко
впадає в очі — це яскраві «вушка» жовтого або оранжевого кольору. Якщо
зустрівся плазун із такими ознаками —
не бійтеся. Якщо їх немає, то швидше
за все, це — гадюка. І тоді слід просто
відступити в сторону, давши їй можливість відповзти. n

триманий із-за кордону порошок члени банди під керівництвом кримінального
авторитета збували на території
Рівненщини та Волині. Під час обшуків у них вилучили партію наркотиків, 3 одиниці вогнепальної зброї,
технічні пристрої для блокування
радіосигналу та гроші, одержані
злочинним шляхом. Відомо, що під
час затримання лідер угруповання
чинив опір правоохоронцям, відстрілювався та намагався втекти
з місця події.
Крім того, рівненські поліцейські
повідомили про підозру учасникам
злочинної організації, лідер якої —
39-річний неодноразово засуджений місцевий кримінальний авторитет — позиціонує себе так званим

О

смотрящим за одним із районів області. Його затримали у лютому цього року. Серед спільників — 5 вихідців із регіону, які причетні до вима-

із-за кордону
« Отриманий
порошок члени банди
під керівництвом
кримінального
авторитета збували
на території Рівненщини
та Волині.

»

гання у громадян 40 тисяч доларів
та до 6 епізодів викрадення майна
на понад мільйон гривень. Їм загрожує від 12 до 15 років позбавлення
волі. n

n Пульс тижня

Поліцейський намагався
продати речові докази
Правоохоронець 3 роки катався
на вилученому квадроциклі, а потім
вирішив на ньому ще й заробити
Ірина ПАСІЧНИК

івненська прокуратура скерувала до суду
обвинувальний акт стосовно колишнього
начальника сектору логістики та матеріально-технічного забезпечення одного із
відділів обласної поліції, який кілька років нелегально використовував транспортний засіб.
Досудовим розслідуванням встановлено,
що обвинувачений у жовтні 2018 року, маючи
доступ до складських приміщень поліції, взяв
у власне користування квадроцикл Yamaha
Big Bear, який був речовим доказом у кримінальному провадженні. Через 3 роки вирішив
продати його місцевим жителям за
900 доларів.
Спритнику інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим
становищем. n

Р

Жінка провела
у каналізації
всю ніч
На двометровій глибині серед
різного непотребу рівнянка
просиділа до ранку

Жартівнику-підривнику
призначили психолого-психіатричну
експертизу
2 липня близько 13.40 до поліції зателефонував
46-річний житель Дубенщини, який повідомив, що
висадить у повітря відділення поліції в райцентрі

Мирослава КОЗЮПА

Мирослава СЛИВА

рикрий інцидент стався
в обласному центрі. Місцева
мешканка сіла на бетонну
брилу і провалилась у каналізаційний люк. Вибратися самотужки потерпіла не змогла, адже завглибшки
колодязь два метри. Тож довелося
полонянці провести внизу цілу ніч.
Вранці перехожі почули її крики
та викликали рятувальників.
Один із них спустився до потерпілої, підняв жінку, а інші підхопили
її зверху. Каретою швидкої допомоги звільнену бранку доправили
до лікарні. n

адмінбудівлі відразу евакуювали понад 50 відвідувачів та
правоохоронців. Під час ретельного обстеження приміщення відділку та прилеглої території будь-яких вибухонебезпечних предметів знайдено не було.
Зловмисника поліцейські виявили за місцем проживання в
селі Судобичі. Як з’ясувалося, він уже неодноразово потрапляв
у поле зору правоохоронців за вчинення злочинів проти життя і
здоров’я особи та крадіжки. Також притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, дрібне хуліганство
та тричі – за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб.
Чоловіка затримали, йому призначатиметься судова психолого-психіатрична експертиза. Свій вчинок хуліган пояснив,
що не задоволений роботою поліції і таким чином вирішив поквитатися. Зловмиснику може загрожувати позбавлення волі
на строк від 2 до 6 років. n
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Фото з архіву ГК ТМ «Вілія».

n Передовий досвід

Повелитель бджіл Олександр Бойко.

Керівник господарства ТОВ «Волинь Нова» Іван Мисевич.

Фацелія — орієнтир на сидерати
«У цьому році ГК ТМ «Вілія» вперше посіяла цю рослину, яка є універсальним сидератом,
на площі 40 га в колишньому Горохівському та Ковельському районах. Основне завдання
посіву — зібрати якісне насіння, щоб надалі працювати із нею», — розповідає керівник
господарства ТОВ «Волинь Нова» Іван Мисевич
Світлана ДЕМ’ЯНЕНКО

ане Іване, чому саме
тепер почали сіяти цю
культуру?
— Ми бачимо тенденцію росту
цін на мінеральні добрива, а фацелія — це універсальний сидерат,
який вирощують перед посадкою
основної культури для збагачення ґрунту корисними елементами. Він відновлює запаси гумусу,
покращує структуру та підвищує
родючість верхнього орного шару
ґрунту.
— Коли плануєте збирати
її насіння і які подальші дії?
— У серпні ми будемо збирати
насіння фацелії й відразу після ріпаку висіватимемо її уже на сидерати під ярі культури. Якщо це під
пшеницю, то вона ростиме 1,5–
2 місяці, після чого ми її приоремо
і ця зелена маса змішається з ґрунтом. Вона і служить мінеральним
добривом, яке з повітря бере азот
і засвоюється в рослині. Коли
рештки її потрапляють в ґрунт, наступна рослина, яка висівається,
уже коренем бере сидерати.
— Яку площу в цьому році
відведете під фацелію?
— Плануємо засіяти близько
4 000 га землі під врожай 2021 року.
— Чи потрібно вносити
ще якісь добрива?
— Додаткові треба вносити,
але в значно меншій кількості.
— Чому в компанії почали використовувати фацелію як сидерат?

-П

— На сьогодні уже багато хто
застосовує цю рослину, особливо
де ґрунти поганої якості, де пісок,
глина. Сидерати використовуються для органічного рослинництва,
і відповідно у нас компанія йде
в ногу з часом, тому також вирішили спробувати й на своїх землях.
І, на мою думку, для чого купувати
дорогі добрива, коли їхню вартість
можна зменшити сидератами.
І тим більше, якщо цю технологію
використовувати із року в рік, підвищується врожайність культур.
— Чи маєте вже практику
у такій важливій справі?
— Так. Минулого року компанія

пасічник, повелитель бджіл
Олександр Бойко.
— І коли ви почали займатися бджолярством?
— Я народився і бджоли вже
були у нас, батько займався ними
з дитинства. У 14 років він зробив
сам вулик, який служить і досі,
в ньому — найбільша сім’я бджіл,
яка приносить найбільше меду.
В батька було 40 сімей. Я ріс разом
із комахами, цікавився ними. Але
після закінчення школи вступив
в Луцький національний технічний
університет на спеціальність «Облік і аудит». Після університету
спробував професію економіста,

є одним із найбагатших медоносів
« Фацелія
і якщо посіяти її на ранніх термінах, то можна
зібрати близько 500 кг меду з 1 га.
»
спробувала на одній із дільниць застосувати сидерати, а саме: суміш
фацелії, суданської трави та льону
олійного, після того, як вони були
зароблені в ґрунт, через місяць
часу ми побачили набагато більше органічних решток в ньому, він
став пухкішим і, що цікаво, з’явилося набагато більше земляних
черв’яків, які корисні для його розпушення.
— А ще фацелія є одним із найбагатших медоносів, і якщо посіяти її на ранніх термінах, то можна зібрати близько 500 кг меду
з 1 га, — розповідає волинський

пізніше працював у державній
установі, але паралельно займався бджолярством. Від батька у спадок отримав 18 сімей, і щороку їх
кількість збільшувалася. У 2013-му
народився син і я пішов в декретну
відпустку. На той час мав 40 сімей,
а на сьогодні вже 180.
— Скільки часу ви приділяєте бджолам? І яка тривалість
вашого робочого дня?
— У сезон дуже багато часу йде
на догляд, практично весь світловий день, а інколи і його бракує.
Але у мене зараз є помічник — мій
старший син, який допомагає
Р Е К Л А М А

Запрошуємо на роботу
охоронників
Метод роботи – вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта)
забезпечує підприємство.
Тел.: 067 361 88 59,
067 361 47 27.

Підприємство
запрошує на роботу
електрозварювальників, автоелектриків та
водіїв категорій С,Е.
Тел. 096-001-86-78.

збивати рамки, звичайно, не безкоштовно (сміється — Авт.). Також
запаює вощину в дріт.
— Як ви дізналися про поле
із фацелією?
— Я сам мешканець Горохова,
але уродженець села Терешківці,
і торік тут купив будинок. Родичі
сказали, що неподалік в селі Ощів
посіяли фацелію. Я зрозумів, що
це поле ГК ТМ «Вілії», а з Євгеном
Дудкою ми навчалися на одному
потоці. І коли звернувся до нього, чи можна завезти бджіл, він
не відмовив та ще й запропонував
майбутню співпрацю, щоб цей напрямок зробити масштабнішим.
— Розкажіть нам про своїх
підопічних?
— Одна сім’я бджіл на сході країни збирає 80–100 кг меду,
а у нас на Волині 10 кг — це нормально, але якщо їздити на поля,
то в рази збільшуються медозбори, вони витрачають менше часу
на переліт і відповідно менше
зношуються. Продуктивність їх
залежить і від породи. Після перецвітання фацелії переїжджаємо
на поля соняшника. І тим самим
збільшуємо медозбори. В середньому три рази на рік я викачую
мед: весняний — із садків, літній — соняшниковий, а в цьому
році й з фацелії, осінній — гречаний. Бджоли, які працюють влітку,
живуть 30–40 днів. А ті, що зимують, — приблизно 6 місяців. У лютому матки починають класти яйця
і вигодовують молодих бджіл.

— А взимку бджоли сплять?
— Кажуть, що вони ніколи
не сплять. Взимку у вулику має бути
достатня кількість меду, вони знизу сідають на нього, коли холодно,
збиваються в клубок. Чим більший
мороз, тим більше клубок стискається, та бджола, що на периферії
змерзла, залазить всередину грітися, а та, що з середини нагріта,
переміщається наверх і гріє інших.
Це безперервний процес. Взимку
потрібно лише контролювати, щоб
була достатня кількість меду у вуликах і гарна вентиляція. Але восени
потрібно пролікувати бджіл і прищепити їх. У листопаді остання обробка
і до лютого більше робіт із комахами
немає, крім того, що потрібно утепляти вулики.
— Де здобуваєте нові знання
з бджолярства?
— Уже маю 16 років власного
досвіду, а також знайомих бджолярів, обмінюємося новинками, ну й
інтернет допомагає. В цьому році
був у товариша Євгена Степановича, який має близько 300 бджолосімей, то отримав від нього багато
нової інформації. А також 5 нових
європейських маток, які гарно прижилися на Волині.
— Кажуть, що з фацелії найсмачніший мед?
— Цього року спробуємо,
бо вперше бджоли на такому полі.
Як тільки викачаю, відразу поділюся
з вами. Взагалі фацелія — досить
невибаглива рослина, її можна сіяти
де завгодно. Це універсальний сидерат, і тому зараз досить поширена
у сільському господарстві, — підсумовує Іван Мисевич. — Дуже
важливо, що фацелія прекрасно бореться зі шкідниками. Її бояться дротяники, нематоди, довгоносики, попелиці та багато інших паразитуючих
комах. Додатковий бонус — на неї
злітаються хижаки, які харчуються
листовійкою, квіткоїдами, плодожерками. І взагалі вважаю, що сидерати — крок у майбутнє! n

А ще поле з фацелією —
неймовірно красива фотозона.
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www.volyn.com.ua

Фото Сергія НАУМУКА.

У селі Поповичі досі стоїть бронзове погруддя комуніста
Григорія Мартинюка.

Скромна могила крутянця збереглася за церковним подвір’ям.

Священника з Годовичів, який воював під Крутами
і в армії Петлюри, за зв’язки з УПА розстріляв
однофамілець-комуніст
Закінчення.
Початок у номері за 1 липня
Сергій НАУМУК

атько мені не сказав, хто то конкретно Гната забив, — продовжує Василь
Строк. — Найхутніше, що й
не знав. Після того покинув
службу і вернувся додому.
Більше в церкві ніколи вже
не служив. Був їздовим у селі.
Його сини запрошували батька йти на Захід, але він не пішов. Мати тих хлопців знала,
де вони поховані. Тут тільки
пам’ятник стоїть.
— Гнат загинув на її очах.
Бабуся розповідала, що він
сидів за столом, побачив у вікно, що йдуть, і каже: «Це вже
моя смерть», — переповідає
Людмила Куран. — Дяк сховався в іншу кімнату. Кинулася
перед ними, її відкинули. Вона
впала, вдарилася головою
і втратила свідомість. Коли отямилася — до нього: «Гнаточку!»
А його вже немає в живих.
— Вин каже: «Варко, вже
до мине йдуть». Попуд вокнами
йшли, і світло свитилося. «Вже
по мене йдуть. Хлопци, де можна втикайте», — гукнув на своїх хлопцюв, — так переповіла
момент розправи Алла Цалай
зі слів Варвари Мартинюк.
Це трапилося 9 березня
1943 року. У метриці причина
смерті настоятеля церкви так

—Б

і зазначена: «Від убивства».
– 9 березня за церковним
календарем відзначають віднайдення голови Іоанна Хрестителя. У цей день відправляють церковну службу, — каже
волинський краєзнавець Микола Вавренчук. — Священник із дяком не могли снідати
до служби. Згадують, що горіло світло і напасників побачили в його відблисках. Отже,
це міг бути пізній обід чи вечеря після служби.
У Великому Порську переконані, що священника вбив
їхній односельчанин, червоний партизан Григорій Мартинюк. Він ще за Польщі став
прихильником лівої ідеї, у роки
війни очолював місцеве комуністичне підпілля.
— А той Мартинюк застрелив його. Комуніст. Так
казали. А Мартинюка (Григорія. — Авт.) застрелили за Голобами, — каже старожил Великого Порська Максим Пилипович Антонюк, 1930 року
народження.
Священника поховали
12 березня. Як пригадує жителька цього села Антоніна
Михайлівна Бенесько, розповідали, що у могилі нібито був
вимуруваний склеп.
Скромна, навіть без напису могила крутянця контрастує з бронзовим погруддям
комуніста Григорія Мартинюка
у сусідніх Поповичах, де була
центральна садиба місцевого

колгоспу. Вулиця у Великому
Порську, на якій розташована
церква та могила, також носить ім’я Мартинюка. Звісно,
не Гната, а Григорія.
«БУДЕТЕ ДІСТАВАТИ
СОРОЧКУ
І ЗГАДУВАТИ, ЩО У ВАС
БУВ СИН»

28 жовтня 1923 року у сім’ї
з’явився первісток Віталій
(чи не на честь Гнатового друга, який теж кохав Варвару,
назвали?). Через два роки —
15 липня 1925-го — Варвара
народила ще одного сина —
його назвали Петром.
Віталій та Петро були виховані в національному дусі.
За словами старожилів, вони

Аж волосся повилазило. Аби
згадка про мене була, вишию
хоч старшому синові сорочку», — передавала її слова
Людмила Куран.
Гаптувала її українськими
національними кольорами:
блакитним і жовтим. Уже була
та сорочка готова, коли трапився такий випадок.
— Щойно Віталій прийшов
додому, хтось доніс, що він є.
Мабуть, люди знали, що він
в УПА. Слідом за ним прийшли німці. Так вона казала,
а може, це й червоні партизани були, — розповідає Людмила Андріївна. — Так казала,
бо такий час був. Питають: «Де
він?» — «Нема». Їй приставили дуло до грудей. Тоді Віталій

метриці причина смерті настоятеля церкви так
« Уі зазначена:
«Від убивства».
обоє вчилися в гімназії в Луцьку. Проте за документами Державного архіву Волинської області вдалося встановити, що
насправді в Приватній коедукаційній гімназії товариства
імені Лесі Українки в Луцьку
навчався тільки старший син
Мартинюків. За 1936/1937 навчальний рік Віталій значиться
серед учнів 1-В класу.
Якось Варвара Оксентіївна
захворіла на тиф (чи не в роки
війни?). «Думала, не виживу.
Р
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»

вийшов: «Не чіпайте маму».
Вона сказала: «Синочку, якщо
ти йдеш, то вдягни цю сорочку, яку я тобі вишивала» — «Ні,
мамо. Коли мене не стане, будете діставати і згадувати, що
у вас був син». Як наставала
весна, бабуся брала ту сорочку, сиділа над нею і плакала,
щоб ніхто не бачив.
Коли дружина крутянця померла, у труну їй поклали неношену синову сорочку та два
наперсні хрести її чоловіка.

У роки війни хлопці пішли
в УПА. Як згадував Дмитро
Омелянюк, у повстанській армії вони були із самого початку
її створення. Загинули обидва
десь наприкінці 1944-го або
на початку 1945 року.
— Бабуся Варвара мені казала, що Віталія забрали окопи копати, коли німці відступали. Про молодшого Петра
їй переказували люди із сусіднього села Перевали, що
серед тих, кого німці забрали
у Німеччину, був дуже красивий хлопець із перев’язаною
головою, — веде далі Людмила Андріївна. — Їх кидали
у вагони, то він міг і не доїхати,
бо був поранений.
У 1962 році Варвара Мартинюк поставила на сільському кладовищі синам пам’ятник — один на двох. Приходила сюди, бо не знала,
де могили Віталія та Петра.
Десь за два роки до неї
прийшли кагебісти. Зо три години її допитували, чому вона
заживо поставила пам’ятник.
Заяву про нерозголошення мусила підписати навіть
її внучата племінниця Людмила Куран, яка на той час
була ще школяркою. Потім
був ще один візит спецслужбістів. І знову після їхнього допиту тихцем втирала сльози.
ОДИН ЧОЛОВІК НА ВСЕ
ЖИТТЯ І КОСА ДО ПОЯСА,
НЕ ОБРІЗАНА АЖ ДО СМЕРТІ

— Мала великі голубі очі
і русі коси до пояса. Не обрізала їх до самої старості. Мила
їх рум’янком, який ріс навкруги нашої хати, — такою пригадує дружину крутянця Варвару
Мартинюк її внучата племінниця Людмила Куран. — Коли
я була у 8-му класі і почала
вивчати «Наталку Полтавку»,
то моя бабуся Варвара оті всі
пісні і возного, і виборного,
і Наталки знала напам’ять,
хоча й була неграмотна. Була
талановита до всього, добра,
мила. До моїх дітей ставилася, як до своїх. Ніколи на них
не підвищила голосу.
Вже по війні десь у середині 1950-х років до Варвари
приходив свататися Віталій —
друг Гната, з яким разом ходили до неї на вечорниці. На весіллі Варвари та Гната він був
за свата. Але Варвара сказала:
«Ні. Я мала одного чоловіка й
іншого мати не буду. Залишуся
вдовою».
У 1981 році вона померла.
З надмогильного пам’ятника
на нас дивиться 20-літня красуня...
Автор висловлює щиру
подяку краєзнавцеві Миколі Макаровичу Вавренчуку
та жителькам села Годовичі Галині Андронівні і Тетяні Миколаївні Макарук
за сприяння у підготовці
матеріалу. n
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304–15–65,
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005–44–47 (сервісна служба)

www.volyn.com.ua

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

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

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається квартира у Луцьку на
просп. Перемоги (5 школа). Роздільні
кімнати, євроремонт, 5 поверх 5-поверхового будинку. Ціна 929 685 грн.
Тел.: 066 14 48 288, 097 17 85 901.
l Продається будинок із господарськими спорудами. Є газ, вода, 0.11
га землі, біля річки. Ціна договірна
(с. Полонка Луцького району). Тел.
066 99 39 549.
l Терміново продається у с. Мерва
Луцького району будинок (81 кв. м,
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода,
3-фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, криниця, сад-город (0.57 га). Ціна 130 000
грн. Можливий торг. Тел. 096 35 79 670.
l Продається хата (109 кв. м) у
с. Підгайці Луцького району. Є надвірні споруди, 12 соток землі. Тел. 099 05
40 291.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Москвич-412», 1969 р. в., на ходу. Ціна
договірна. Тел. 067 99 59 371.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», прес-підбирач
«Джон Дір-332», новий п’ятирядний
культиватор міжрядного обробітку,
нову шину (15.5 R 38), шини з дисками
для міжрядного обробітку (2 шт.), усе в
дуже доброму стані. Тел. 097 56 55 380.
l Куплю двигун-барабан з транспортера (можна неробочий, некомплектний). Тел.: 050 61 07 082, 068 56
40 474.
l Недорого продається трактор
ЮМЗ-6 АКЛ, 1992 р. в., на стартері,
дозатор керма,у доброму стані. Є документи. Тел. 096 80 48 733.
l Терміново продається трактор
Т-40, 1992 р. в., у дуже доброму стані, є документи. Недорого. Тел. 066 38
05 887.
l Продається трактор Т-25, привезений з Польщі, розмитнений, у доброму робочому стані. Недорого. Тел.
066 38 05 882.
l Продається трактор Т-40 у робочому стані (Горохівський район). Тел.
095 07 86 417.
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 «Крам-

мер», грабарки, картоплезбиральні
комбайни «Карлик», «Болько», «Анна»
та дворядні причіпні. Тел.: 096 85 85
455, 097 91 91 343, 098 11 67 547.
l Продається комбайн «Нива», 1988
р. в., у робочому стані, недорого. Тел.
096 38 46 650.
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 Терміново продаються бджоли,
карпатська порода. Ціна 150-180
грн/рамка. Можливий торг. Тел.: 066
79 95 774, 068 79 54 976.
l Куплю гриби веселка, панна (100
грн/кг). Тел.: 066 14 48 288, 097 17 85
901.
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, 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, торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74
034, 096 99 43 100.
l Продам цеглу білу та червону
(нову та б/в), щифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), торфобрикет,
пісок, щебінь, відсів, керамзит, глину,
чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.: 050 73 95 444, 067 45
02 527.
l Продам пиломатеріали: дошки

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
5 липня минуло 15 років, як відійшла
у Вічність
Тетяна Євгеніївна
МАТВІЙЧУК.
Тетяна назавжди залишиться у серцях
тих, хто її знав, поважав та любив, був поруч із нею.
Вона була людиною з люблячим серцем, чуйною та щирою душею.
Сьогодні ми її згадуємо як рідну дочку, любу сестру, кохану дружину,
турботливу маму, дбайливу тітку.
Запалю я свічку, помолюся Богу
За дитину рідну, що пішла з життя,
Боже милосердний, дай їй Вічний спокій
За той шлях короткий, шлях без вороття.
Вічна пам’ять.

(обрізні та необрізні), балки, крокви,
рейки монтажні. Доставлю. Тел.: 097
64 92 371, 099 18 13 332.
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 Продаються дійні кози та козенята, а також земельні ділянки біля лісу
(0,25 та 0,42 га). Тел.: 050 24 74 684,
050 58 02 486.
l Терміново продається спокійна
корова (після отелу) або теля. Луцький район. Тел. 066 99 18 673.
l У Ківерцівському районі продається молода спокійна кобила (1 рік).
Тел.: 096 43 02 626, 073 42 45 849.
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 Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, утеплюю фасади, роблю монтаж, підшив водостоків, виконую бетонні роботи. Тел. 098 39 05
559.
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 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 атестат про закінчення повної загальної середньої
освіти (серія АС № 316757), виданий
Ридомильською середньою школою
16.06.1989 р. на ім’я Шмигельський
Петро Андрійович, вважати недійсним.
l Загублений атестат про закінчення повної загальної середньої освіти
(серія ВС № 23822998, 02А554091),
виданий 2004 р. Маяківським навчально-виховним комплексом
ЗОШ-інтернат I – III ступенів лінгвістичний ліцей на ім’я Сорока Микола
Сергійович, вважати недійсним.
l Загублений диплом про закінчення середньої спеціальної освіти
(№ 012617), виданий 30.06.1995 р.
Луцьким медичним училищем на ім’я
Мазурчук Олена Федорівна, вважати
недійсним.

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 тиждень.
плата – від 20 000 грн+премії.
PЗаробітна
обіди, чай, кава.
PБезкоштовні
PЖитло: 600 грн/міс, хороші умови проживання.
Зустрічає наш координатор.
Беремо по візах і по біометрії.
Виготовляємо запрошення під вакансію для відкриття візи, надалі
бажаючі можуть подаватися на карту побиту.
Тел. вайбер UKR +38 050 845 45 80.
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Що віщують зорі
Гороскоп на 12 — 18 липня
ОВЕН. Слід перемогти особисту лінь.
Багато справ нарешті зрушаться з мертвої
точки. Налагодиться ситуація на роботі,
зростуть доходи, покращиться особисте
життя і навіть підвищиться життєвий тонус.
Сприятливий день — п’ятниця, несприятливий — середа.
ТЕЛЕЦЬ. Хороший час для внутрішньої роботи і самовдосконалення. Ви
можете відчути приплив бадьорості, що
позитивно відіб’ється на вашій працездатності. У вихідні стримайте свій запал і
амбіції. Не поспішайте приймати серйозні
рішення в особистому житті. Сприятливий день — понеділок, несприятливий
— п’ятниця.
БЛИЗНЮКИ. Настає час значних
змін у вашому особистому житті, і вони —
до кращого. Ви знаєте, що робити, ідіть до
своєї мети і вас чекає успіх. Постарайтеся зберігати рівновагу та вірити у краще.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — понеділок.
РАК. Ви успішно вирішите багато
складних завдань. Проте загрожує загостритися питання про зарплатню і професійний ріст. Вихідні обіцяють прекрасний
відпочинок. Сприятливий день — понеділок, несприятливий — четвер.
ЛЕВ. Фортуна може відвернутися
від вас. Схоже, багато вашого лиха — від
утоми, що нагромадилася. Має сенс щось
поміняти, можливо, коло знайомств або
імідж. Реалізацію своїх ідей, щоправда,
доведеться поки відкласти. Сприятливий день — вівторок, несприятливий
— субота.
ДІВА. Цей час буде періодом, сприятливим у всьому. Втім, ледарювати вам
не дадуть. Постарайтеся зосередитися та
завершити невідкладні справи. Сприятливий день — середа, несприятливий
— понеділок.
ТЕРЕЗИ. Не робіть різких рухів, просувайтеся вперед у тому ритмі, який для
вас найбільш комфортний. Не варто зараз
занадто замислюватися над тактикою, багато рішень прийдуть до вас по ходу справи. Не сприймайте все занадто серйозно.
Сприятливий день — вівторок, несприятливий — п’ятниця.
СКОРПІОН. На вас очікують нові життєві установки. Стане очевидним, що більше не можна триматися за старе, прийшов
час змін. Кохана людина вкаже вам вірний
шлях. Усе задумане зможе здійснитися,
якщо ви спокійно і чітко будете робити
свою справу. Сприятливий день — вівторок, несприятливий — субота.
СТРІЛЕЦЬ. Зараз не час воювати,
краще пристосовуватися до обставин.
Короткі поїздки будуть вдалі та познайомлять з масою цікавих людей. Можливі
привабливі пропозиції з приводу нової
роботи. Сприятливий день — середа,
несприятливий — п’ятниця.
КОЗЕРІГ. Схоже, ви готові зайняти активну позицію в якості порадника з
будь–яких питань і професіонала в будь–
якій сфері діяльності. Вихідні гарні для
відпочинку за містом у колі родини. Тільки не намагайтеся нав’язати оточуючим
свою точку зору. Сприятливий день —
четвер, несприятливий — субота.
ВОДОЛІЙ. Ініціативність і зібраність
— ось якості, які вам просто необхідні,
щоб управляти ситуацією. Вам доведеться
вчитися володіти собою, своїми емоціями,
а це буде непросто. У вихідні близькі чекають від вас прийняття важливого рішення,
не розчаровуйте їх. Сприятливий день —
п’ятниця, несприятливий — вівторок.
РИБИ. Ви будете здатні вирішити
найскладніші, практично непереборні
завдання. Це час активних дій і блискавичної реакції. Будуть надходити цікаві
пропозиції у діловій сфері. Не вплутуйтеся в сумнівні справи. Сприятливий
день — понеділок, несприятливий —
субота.
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ: 7. І бальний танець, і мережа магазинів. 8. Фантастична тварина
у вигляді коня з одним рогом. 10. Річка у Туреччині, Сирії та Іраку. 11. Психічна, душевна.
12. Твердження, що потребує доведення. 13. В єгипетській міфології бог сонця. 17. Місто-порт на річці Роні у Франції. 19. Дошка, на якій художник змішує фарби. 20. Пряність,
яку додають до страв. 21. Видовжений пагін рослини. 23. Обласний центр України. 24. Продукт помолу зерна. 25. Столиця європейської держави. 30. Український композитор, автор
опери «Енеїда» (1911 р.). 32. Періодичне видання. 33. Місто в Запорізькій області. 34. Австрієць, один із засновників статистичної фізики. 35. Продажність, хабарництво.
ПО ВЕРТИКАЛІ: 1. У Київській Русі та інших державах – вождь, полководець, а також
правитель міста. 2. Маленька частина вогню. 3. Вага товару з упаковкою. 4. Промислова
риба родини тріскових. 5. Грошова одиниця, з якою змагається гривня. 6. Місто на Буковині. 9. Один із жанрів сатирично-гумористичної літератури. 14. Дрібна частинка снаряда,
міни. 15. Посадова особа, що обирається бундестагом Німеччини. 16. Художній прийом
у літературі, заснований на надмірному перебільшенні чи применшенні зображуваного.
18. Автоматична реакція організму на подразнення. 22. Фахівець, який здійснює експертизу. 24. Учасник кориди, який має завдати бику смертельного удару шпагою. 26. Озеро у
Північній Америці. 27. Четвертий стан речовини. 28. Українська співачка, Герой України.
29. Частина континенту, занурена нижче рівня моря. 31. Жирафа, що будовою тіла нагадує
коня.
Склав Микола ДЕНИСЮК.
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По горизонталі: 5. Суверенітет. 8. Влада. 9. Архів. 11. Корат.
14. Гобі. 16. Село. 17. Гімн. 18. Табу. 19. Дефо. 21. Дума. 24. Опіка.
28. Коран. 29. Повіт. 30 Конституція.
По вертикалі: 1. Будда. 2. Право. 3. Юнона. 4. Ретро. 6. Шлюб.
7. Віче. 10. Угода. 11. Конго. 12. Тітка. 13. Товар. 15. Іго. 16. Суд. 20. Флот.
22. Унія. 23. Канон. 25. Пошта. 26. Квота. 27. Говір.
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ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД ЗА 24 ЧЕРВНЯ

Програма телепередач на 12 — 18 липня
ПОНЕДІЛОК, 12 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Земля, наближена до неба
06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 08:55, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:35 Новини
07:05 Т/с «Доктор Блейк»
08:05 Невідомі Карпати
08:20 Відтінки України
09:00 Божественна літургія
у день вшанування славних і
всехвальних першоверховних
апостолів Петра і Павла
11:25 Телепродаж 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:45 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:30 Концерт.
Іво Бобул 17:30 Д/ц «Світ
дикої природи» 18:55 Д/ц
«Суперчуття. Особливий загін»
19:55 Д/ц «Дикі тварини»
21:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 23:00 Перша
шпальта

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

ІНТЕР
05.00, 04.55 «Телемагазин»
05.25, 01.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.05, 18.00, 19.00, 03.25
Ток-шоу «Стосується
кожного» 12.25 Х/ф «100
МІЛЬЙОНІВ ЄВРО» 14.20
Х/ф «ВЕСІЛЬНА ВЕЧІРКА»
16.05 «Чекай на мене.
Україна» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «СІМНАДЦЯТЬ
МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ»
02.40 «Речдок»

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
10:00 Т/с «Дім, де серце»
14:10, 15:30 Т/с «З почуття
обов’язку»
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00, 23:10 Т/с «Артист»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
10:30 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Мій коханий
ворог»

ICTV
07:45, 19:25 Надзвичайні
новини
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:05 Факти
09:10 Х/ф «ТИ КОЛИСЬ
ПРОБАЧИШ МЕНІ?»
11:05, 13:15 Х/ф «33»
14:15, 16:10 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ»
16:50 Х/ф «ПУНКТ
ПРИЗНАЧЕННЯ-3»
20:10, 21:25 Х/ф
«ТРЕМТІННЯ ЗЕМЛІ»
22:30 Х/ф «БЕЗМЕЖНИЙ
ОБРІЙ»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 М/с «Том і
Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:15 Т/с «Грімм»
10:10 Т/с «Надприродне»
12:00 Х/ф «І ПРИЙШОВ
ПАВУК»
14:05 Х/ф «БЕЗ ОБЛИЧЧЯ»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
21:00 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»
23:00 Х/ф «ВТОРГНЕННЯ:
БИТВА ЗА РАЙ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
08.50, 02.40 Правда життя
09.50, 12.55, 19.50, 01.35
Секретні території
10.55 Брама часу
11.55 Підроблена історія
13.55, 18.50, 04.30 Сіяя: з
нами у дику природу
14.55 Пересказана історія
15.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
17.50 Левиний рик
22.35 Дике виживання
23.35 Крила війни
00.35 Таємниці людського
мозоку
04.55 Ремесла за
призначенням
05.30 Містична Україна

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»

ВІВТОРОК, 13 ЛИПНЯ

09:50 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
13:00 М/ф «Підводна ера»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 Т/с «Опер за
викликом-3»
10:05 Х/ф «К-9»
12:05 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
47»
14:00 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:23 «Спорт Тайм»
19:25 «Гроші 2021»
20:35 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:45 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00 Топ-матч
06:10 Шотландія - Чехія.
УЄФА ЄВРО 2020 08:10
Нідерланди - Австрія. УЄФА
ЄВРО 2020 10:00, 11:00,
15:00, 22:30 Футбол NEWS
10:10 «HIGHTLIGHT SHOW»
11:10, 15:15, 18:20, 22:45
Д/с «Класика ЄВРО» 11:40
Португалія - Франція. УЄФА
ЄВРО 2020 13:30 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО
2020 14:00, 21:00 «EURO NON
STOP» 15:45 Швеція - Україна.
1/8 фіналу. УЄФА ЄВРО 2020
18:50 Матч. Фінал. УЄФА
ЄВРО 2020 г. 23:15 Швейцарія
- Туреччина. УЄФА ЄВРО 2020

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «ПАСТУШКА»
10.00, 23.00 Т/с
«Євродиректор»
11.00, 18.00 4 весілля
13.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка

НТН
05.00 «Top Shop» 05.50 Х/ф
«НІЧНИЙ МОТОЦИКЛІСТ»
07.25 Х/ф «У ЗОНІ
ОСОБЛИВОЇ УВАГИ» 09.10
Х/ф «ХІД У ВІДПОВІДЬ»
10.50, 19.30 Т/с «CSI:
Маямі» (16+) 12.30, 16.30,
19.00 «Свідок» 13.00 Х/ф
«ЛІНІЯ» (16+) 14.55, 17.00
«Випадковий свідок» 17.45
«Таємниці світу» 18.20
«Свідок. Агенти» 23.00 Х/ф
«ЗАСУДЖЕНИЙ»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
11:35 Земля, наближена
до неба 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини 07:05 Т/с «Доктор
Блейк» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Відтінки
України 09:05 Телепродаж
09:35 Т/с «Гордість» 11:50,
17:25 Еко-люди 12:00,
13:10, 18:20 Суспільна студія
15:10, 21:45 Спорт 15:20
UA:Фольк 16:35 Концерт.
Наталія Валевська 17:30
Схеми. Корупція в деталях
18:55, 21:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 #ВУКРАЇНІ

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»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:45 Т/с «Свати»
22:50 Т/с «СидОренкиCидорЕнки»

ІНТЕР
05.25, 01.10 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером»
10.00 Т/с «Моя сім’я та
інші звірі» 12.25 Х/ф «ГРА
В ЧОТИРИ РУКИ» 14.40,
15.35, 02.45 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00,
03.25 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «СІМНАДЦЯТЬ
МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ»
04.55 «Телемагазин»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Артист»
23:10 Т/с «Сестра у спадок»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»

05:40 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:25 Т/с «Комісар Рекс»
10:25 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
14:30, 17:30, 22:00 «ВiкнаНовини»
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
20:15, 22:50 Т/с «Рецепт
кохання»

ICTV
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:10 Факти
09:10, 19:25 Надзвичайні
новини
10:05, 21:30 Т/с «Пес»
11:10, 13:15, 16:10 Т/с
«Перевірка на
міцність»
16:40 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-3:
ПОВЕРНЕННЯ В
ПЕРФЕКШЕН»
20:25 Громадянська оборона
22:50 Т/с «Обмани себе»

08:45 «Ух ти show»
08:50 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 Т/с «Бібліотекарі-4»
07:50 Х/ф «ПРИНЦ»
09:40 Х/ф «ДІЛОВА ЖІНКА»
11:55 «Загублений світ»
17:55 «Секретні
матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:23 «Спорт Тайм»
19:25 «Джедаі 2020»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:30 Т/с «CSI: Місце
злочину»

НОВИЙ КАНАЛ

ФУТБОЛ-1

06:00, 07:15 «Kids time»
06:05 «Мультфільм»
06:15 М/с «Том
і Джеррі»
07:20 «Орел і решка»
09:30 Т/с «Грімм»
11:20 Т/с «Надприродне»
13:05 «Від пацанки до
панянки» 16+
15:05 Х/ф «ТРИВОЖНИЙ
ВИКЛИК»
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
21:00 Х/ф «НЕЗВИЧАЙНІ
ПРИГОДИ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК»
23:15 Х/ф «ЗНАХАР»

06:00 Фламенгу - Уніон.
Кубок Лібертадорес 07:50
Топ-матч 08:00, 14:25, 17:50
«EURO NON STOP» 09:20
Туреччина - Італія. УЄФА
ЄВРО 2020 11:30, 22:15
«Великий футбол» 12:30,
13:55 Д/с «Класика ЄВРО»
13:00 «HIGHTLIGHT SHOW»
16:00 Вельс - Швейцарія.
УЄФА ЄВРО 2020 18:25 Данія
- Фінляндія. УЄФА ЄВРО 2020
20:15 Yellow 20:25 Бельгія Росія. УЄФА ЄВРО 2020 23:30
Спарта - Аякс. Чемпіонат
Нідерландів

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитський Київ
08.30 Правда життя
10.00, 12.55, 19.50, 01.35
Секретні території
11.10 Брама часу
12.05, 05.10 Містична Україна
13.55, 18.50 Сіяя: з нами у
дику природу
14.55 Пересказана історія
15.55, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
17.50 Левиний рик
19.20, 04.20 Ремесла за
призначенням
22.35 Дике виживання
23.35 Справжня гра престолів
00.35 Стежина війни
02.45 Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «СПЛЯЧА
КРАСУНЯ»
10.00, 23.00 Т/с
«Євродиректор»
11.00, 18.00 4 весілля
13.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка

НТН
05.00 «Top Shop» 06.20
«Таємниці світу» 06.55
«Свідок. Агенти» 07.50, 14.50,
17.00 «Випадковий свідок»
08.30, 12.30, 16.30, 19.00
«Свідок» 09.00 Х/ф «СТАРИЙ
ЗНАЙОМИЙ» 10.45, 13.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
17.50 «Будьте здоровi» 23.00
«Акцент» 23.30 Х/ф «ЦЕ
БУЛО В ПЕНЬКОВІ»

СЕРЕДА, 14 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
11:35 Земля, наближена до
неба 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 07:05 Т/с
«Доктор Блейк» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Відтінки України
09:05 Телепродаж 09:35
Т/с «Гордість» 11:50, 17:25
Еко-люди 12:00, 13:10, 18:20
Суспільна студія 15:10, 21:45
Спорт 15:20 UA:Фольк 16:35
Концерт. Анатолій Гнатюк 17:30
#ВУКРАЇНІ 18:55, 21:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 19:55
Д/ц «Дикі тварини» 23:00
Слідство. Інфо. Чотири кілери,
три копи і наркобарон

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»
14:45 «Одруження наосліп»
17:10 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
20:43 «Проспорт»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
22:55 Т/с «СидОренкиCидорЕнки»

ІНТЕР
05.25, 01.15 «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
Т/с «Моя сім’я та інші звірі»
12.25 Х/ф «АС ІЗ АСІВ»
14.35, 15.30, 02.50 «Речдок»
16.30 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00,
03.30 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці»
21.00 Х/ф «СІМНАДЦЯТЬ
МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ»

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
10:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Артист»
23:10 Т/с «Свій чужий син»

19:00 «Аферисти в сітях» 16+
20:50 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
ПОВЕРНЕННЯ ДО
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
СОЛОМОНА»
22:50 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
08.50 Правда життя
10.05, 13.05, 19.50, 01.25
Секретні території
11.15 Брама часу
12.10, 05.20 Містична Україна
14.05 Сіяя: з нами у дику
природу
14.35, 18.50, 04.30 Ремесла за
призначенням
15.05 Пересказана історія
16.05, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.50, 21.45 НАСА: нез’ясоване
17.50 Левиний рик
22.35 Дике виживання
23.35 Справжня гра престолів
00.35 Стежина війни
02.35 Історія українських
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:45 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12:00 «Орел і Решка. Незвідана
Європа»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

2+2
06:00 Т/с «Бібліотекарі-4»
07:50 Х/ф «ГОЛОДНИЙ
КРОЛИК АТАКУЄ»
09:55 Х/ф «БЮРО
ЛЮДЯНОСТІ»
11:50, 19:25 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»
18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:23 «Спорт Тайм»
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:30 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1

06:00 Бока Хуніорс - Атлетіку
Мінейру. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 07:50, 19:30,
23:30 Yellow 08:00 «HIGHTLIGHT
SHOW» 09:00 Д/с «Класика
ЄВРО» 09:30, 12:55, 15:30
СТБ
«EURO NON STOP» 11:00
Англія - Хорватія. УЄФА ЄВРО
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:45 Т/с «Коли ми вдома. Нова 2020 13:35 Австрія - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020
історія»
16:20 Нідерланди - Україна.
06:30 Т/с «Комісар Рекс»
УЄФА ЄВРО 2020 18:20
10:30 «Слідство ведуть
«Великий футбол» 19:40
екстрасенси» 16+
Сан-Паулу - Расінг. 1/8 фіналу.
13:30, 14:50 Т/с «Сліпа»
Кубок Лібертадорес 21:30 Топ14:30, 17:30, 22:00 «Вiкнаматч 21:40 Олімпік - Динамо.
Новини»
Чемпіонат України 23:40
15:55, 18:05 Т/с «Слід»
Зволле - Феєнорд. Чемпіонат
20:15, 22:50 Т/с «Два полюси
Нідерландів
любові»

ICTV
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, 21:35 Т/с «Пес»
11:15, 13:15, 16:10 Т/с
«Обмани себе»
16:40 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ЗЕМЛІ-4: ЛЕГЕНДА
ПОЧИНАЄТЬСЯ»
20:25 Секретний фронт
22:50 Т/с «Перший парубок
на селі»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД»
10.00, 23.00 Т/с
«Євродиректор»
11.00, 18.00 4 весілля
13.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка

НТН

05.00 «Top Shop» 06.15 «Будьте
НОВИЙ КАНАЛ здоровi» 07.50, 14.50, 17.00
06:00, 07:15 «Kids time»
«Випадковий свідок» 08.30,
06:05 М/с «Том і Джеррі»
12.30, 16.30, 19.00 «Свідок»
07:20 «Орел і решка»
09.00 Х/ф «ОДИНОЧНЕ
09:20 Т/с «Грімм»
ПЛАВАННЯ» 10.50, 13.00,
11:10 Т/с «Надприродне»
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
12:55 «Від пацанки до панянки» 17.50 «Вартість життя» 23.00
16+
«Акцент» 23.30 Х/ф «ІЗ ЖИТТЯ
15:05 Х/ф «НЕРВ»
НАЧАЛЬНИКА КАРНОГО
17:05 «Хто зверху?» 12+
РОЗШУКУ»

ЧЕТВЕР, 15 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
11:35 Земля, наближена
до неба 06:30 Мультфільм
07:00, 08:00, 09:00, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:35
Новини 07:05 Т/с «Доктор
Блейк» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Відтінки
України 08:50 ЗаАрхівоване
09:05 Телепродаж 09:35 Т/с
«Гордість» 11:50 Еко-люди
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Країна пісень 16:30
Концерт. Пісні про кохання
17:30 Д/ц «Світ дикої природи»
18:55, 21:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 23:00 Схеми.
Корупція в деталях

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30, 23:50 Історія
одного злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «Артист»
23:10 Слідами

СТБ

05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:35 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
06:20 Т/с «Комісар Рекс»
10:25 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
1+1
13:25, 14:50 Т/с «Сліпа»
05:30, 09:25, 10:20 «Життя
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкнавідомих людей»
Новини»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
15:50, 18:05 Т/с «Слід»
«Сніданок з 1+1»
20:15, 22:50 Т/с «Кафе на
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
Садовій»
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
«Телевізійна служба
ICTV
новин»
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
14:45 «Одруження наосліп»
21:10 Факти
17:10 Т/с «Величне століття.
09:10, 19:25 Надзвичайні
Роксолана»
новини
20:43 «Проспорт»
10:05, 21:30 Т/с «Пес»
20:45, 21:50 Т/с «Свати»
11:05, 13:15, 16:10 Т/с
22:55 Т/с «СидОренки«Перший парубок на
CидорЕнки»
селі»
16:45 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
ІНТЕР
ЗЕМЛІ-5: КРОВНА
05.00, 04.55 «Телемагазин»
РІДНЯ»
05.30, 00.55 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00, 20:25 Антизомбі
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
НОВИЙ КАНАЛ
Новини 07.10, 08.10, 09.20
06:00, 07:40 «Kids time»
«Ранок з Інтером» 10.00 Т/с
06:05 «Мультфільм»
«Моя сім’я та інші звірі» 12.25
Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОЄ» 06:30 М/с «Том і Джеррі»
14.40, 15.35, 02.30 «Речдок»
07:45 «Орел і решка»
16.30 «Речдок. Особливий
09:50 Т/с «Грімм»
випадок» 18.00, 19.00,
10:45 Т/с «Надприродне»
03.15 Ток-шоу «Стосується
12:30 «Від пацанки до
кожного» 20.00 «Подробиці»
панянки» 16+
21.00 Х/ф «СІМНАДЦЯТЬ
15:10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНИЙ
МИТТЄВОСТЕЙ ВЕСНИ»
ЛАБІРИНТ»

П’ЯТНИЦЯ, 16 ЛИПНЯ
17:00 «Хто зверху?» 12+
19:00 «Аферисти в сітях» 16+
21:10 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
ПРОКЛЯТТЯ
ЮДИНОГО ПОТИРУ»
23:05 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ В
БЛАКИТНУ ЛАГУНУ»

МЕГА
06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитський Київ
08.55 Правда життя
10.20, 13.15, 19.50, 01.40
Секретні території
11.30 Брама часу
12.25, 05.20 Містична Україна
14.15, 18.50, 04.30 Ремесла за
призначенням
15.15 Коза ностра
16.10, 20.50 Шукачі
неприємностей
16.55, 21.45 НАСА:
нез’ясоване
17.55 Левиний рик
22.35 Таємниці Кремнієвої
долини
23.35 Справжня гра престолів
00.35 Стежина війни
02.35 Історія українських
земель

18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:23 «Спорт Тайм»
19:25 «Секретні матеріали»
(дайджест)
20:20 Т/с «Ментівські війни.
Харків»
22:35 Т/с «CSI: Місце злочину»

ФУТБОЛ-1
06:00 Універсідад Католіка Палмейрас. 1/8 фіналу. Кубок
Лібертадорес 07:50, 23:30
Топ-матч 08:00 «HIGHTLIGHT
SHOW» 09:00, 19:20 Огляд
ігрового дня. УЄФА ЄВРО 2020
09:30, 12:55, 15:30 «EURO
NON STOP» 11:00 Шотландія Чехія. УЄФА ЄВРО 2020 13:35
Польща - Словаччина. УЄФА
ЄВРО 2020 16:10 Іспанія Швеція. УЄФА ЄВРО 2020
18:10 «Великий футбол» 19:45
Рівер Плейт - Архентинос. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес
21:35 Yellow 21:45 Шахтар
- Колос. Чемпіонат України
23:40 Гронінген - ПСВ.
Чемпіонат Нідерландів

К-1

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Юху та його друзі»
08:45 «Ух ти show»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
12:00 «Орел і Решка.
Незвідана Європа»
12:50, 18:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
14:40 Т/с «Беверлі-Хілс,
90210»
20:00 «Орел і Решка. Дива
світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «ПОПЕЛЮШКА»
10.00, 23.00 Т/с
«Євродиректор»
11.00, 18.00 4 весілля
13.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного
разу під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка

2+2
06:00 «Джедаі 2019»
06:40 Х/ф «ЧАС СКАЖЕНИХ
ПСІВ»
08:30 Х/ф «ВИКУП»
10:40 Х/ф «РАПТОВА
СМЕРТЬ»
12:50 «Загублений світ»
17:55 «Секретні матеріали»

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
«ПРОЩАЛЬНА ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА» 10.40, 13.00, 19.30
Т/с «CSI: Маямі» (16+) 17.50
«Правда життя» 23.00 «Акцент»
23.30 Х/ф «ЗАРАЖЕНА» (16+)

06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05
Енеїда 07:00, 08:00, 09:00,
21:00 Новини 07:05 Еко-люди
07:10 Мультфільм 08:05 Д/ц
«Дикі Дива. Дикі тварини в
зоопарку Сан-Дієго» 08:30,
11:40 #ВУКРАЇНІ 09:05
Телепродаж 09:35 Т/с
«Гордість» 12:10 Х/ф «ПРОРОК
ІЄРЕМІЯ. ВИКРИВАЧ ЦАРІВ»
13:55 Слідство. Інфо. Чотири
кілери, три копи і наркобарон
15:00 UA:Фольк. Спогади
16:00 Концерт. Анатолій Гнатюк
16:55 Слоненя і баранець:
історія дружби 17:55 Д/ц «Світ
дикої природи» 18:35 Х/ф
«ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
20:20 Пишемо історію. Вадим
Чубасов 20:40 Пишемо історію.
Кирило Осьмак 21:25 Пишемо
історію. Повстання Северина
Наливайка 21:50 Пишемо
історію. Українська фабрика
мрій 22:05 Д/с «Секрети історії.
Портрети»

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

ІНТЕР
05.20 «Орел і решка. Морський
сезон» 06.05 «Мультфільм»
06.50 «Слово Предстоятеля»
06.55, 04.30 Х/ф «ПРИГОДИ
РЕМІ» 09.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня» 10.00
«Корисна програма» 11.10
Т/с «Гостя з майбутнього»
17.10 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС І ДОКТОР ВАТСОН:
ЗНАЙОМСТВО» 20.00, 02.35

«Подробиці» 20.30 «Місце
зустрічі. Бенефіс» 22.10 Т/с
«Таїсія» 03.05 Х/ф «КАЗКА
ПРО ЖІНКУ ТА ЧОЛОВІКА»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:25 Реальна містика
09:10 Т/с «Німа»
12:50, 15:20 Т/с «Незабута»
17:10, 21:00 Т/с «Втікачі»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Дім Надії»

СТБ
05:15 «Наречена для тата» 12+
17:00 «СуперМама» 12+
21:00 «МастерШеф.
CELEBRITY» 12+
23:10 «Звана вечеря» 12+

ICTV
05:05 Не дай себе обдурити
05:50 Багач - Бідняк. Реалітішоу
07:55 Особливості
національної роботи
09:45, 13:00 Дизель-шоу 12+
11:20, 14:15 Скетч-шоу «На
трьох» 16+
12:45, 18:45 Факти
16:25 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ШЕРШЕНЬ»
19:10 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ГАЛК»
21:35 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ЛІХТАР»
23:45 Х/ф «ЗЕЛЕНА КНИГА»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Хто проти блондинок?»
12+
07:25, 10:00 «Kids time»
07:30 Х/ф «МАЙБУТНІЙ
КОРОЛЬ»
10:05 «Орел і решка.
Земляни»
11:00 «Орел і решка. Чудеса
світу»
12:00 «Орел і решка»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:00 Зірковий шлях
10:30 Агенти справедливості
16+
14:30, 15:30 Історія одного
злочину 16+
20:10 Ток-шоу «Говорить
Україна»
23:00 Перші. Шоу Василя
Голованова

19:00 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА: МІСІЯ ЗОДІАК»
21:15 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА: У ПОШУКАХ
СКАРБІВ»
23:15 Х/ф «БЛАКИТНА
ЛАГУНА:
ПРОБУДЖЕННЯ»

МЕГА

06.00 Страх у твоєму домі
07.00 Бандитська Одеса
09.10 Правда життя
10.05, 13.05, 16.50, 19.50, 01.40
Секретні території
11.15 Брама часу
СТБ
12.10 Містична Україна
05:20 Т/с «Коли ми вдома. Нова 14.05, 18.50, 05.05 Ремесла за
історія»
призначенням
06:10 Х/ф «ПОСМІШКА, ЯК
14.35 Коза ностра
1+1
У ТЕБЕ»
15.05, 20.50 Шукачі
08:15 «Врятуйте нашу сім’ю»
05:15 «Світське життя. 2021»
неприємностей
16+
06:05, 09:25, 10:20 «Життя
16.05, 21.45 НАСА: нез’ясоване
13:15, 14:50, 18:05 Т/с «Сліпа» 17.50 Левиний рик
відомих людей»
14:30, 17:30, 22:00 «Вiкна22.35 Таємниці Кремнієвої
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Новини»
долини
«Сніданок з 1+1»
22:50 Т/с «Слід»
23.35 Справжня гра престолів
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
00.35 Стежина війни
14:00, 16:45, 19:30 ТСН:
ICTV
02.35 Академік Корольов
«Телевізійна служба
06:30 Ранок у великому місті
новин»
К-1
11:15, 12:20, 14:15 «Твій день» 08:45, 12:45, 15:45, 18:45
06:30
«TOP
SHOP»
Факти
14:45, 20:20 «Одруження
08:00 М/с «Юху та його друзі»
09:15, 19:25 Надзвичайні
наосліп»
08:25 «Ух ти show»
новини
17:10 Т/с «Величне століття.
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:15,
20:10
Дизель-шоу
12+
Роксолана»
09:50 «Орел і Решка.
11:50, 13:15 Скетч-шоу «На
20:18 «Проспорт»
Мегаполіси»
трьох» 16+
22:20 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ - 2»
12:00 «Орел і Решка. Незвідана
14:05, 16:15 Х/ф
Європа»
«БЕЗМЕЖНИЙ ОБРІЙ»
ІНТЕР
12:50 «Орел і Решка. Морський
16:45 Х/ф «ТРЕМТІННЯ
05.25, 23.35 «Слідство вели... з
сезон»
ЗЕМЛІ-6»
Леонідом Каневським» 07.00,
23:05 Скетч-шоу «На трьох-10» 14:40 Т/с «Беверлі-Хілс, 90210»
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
18:10 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
16+
Новини 07.10, 08.10, 09.20
ЧОЛОВІК»
«Ранок з Інтером» 10.00 Т/с
НОВИЙ КАНАЛ 20:00 «Орел і Решка. Дива
«Моя сім’я та інші звірі» 12.25
світу»
06:00, 07:05 «Kids time»
Х/ф «АМАЗОНІЯ» 14.10, 15.00,
06:05 М/с «Том і Джеррі»
15.50, 01.20 «Речдок» 16.30
2+2
07:10 «Орел і решка»
«Речдок. Особливий випадок»
06:00 «Джедаі 2019»
09:20 «Аферисти в сітях» 16+
18.00 Ток-шоу «Стосується
06:20 Х/ф «ХІТМЕН: АГЕНТ
15:05 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
кожного» 20.00 «Подробиці»
47»
ПОВЕРНЕННЯ ДО
21.00 Х/ф «007: ПОМРИ, АЛЕ
08:15 Х/ф «ЗАРУЧНИК»
КОПАЛЕНЬ ЦАРЯ
НЕ ЗАРАЗ» 03.00 «Чекай на
10:40 Х/ф «МЕРКУРІЙ У
СОЛОМОНА»
мене. Україна» 04.05 «Орел і
НЕБЕЗПЕЦІ»
17:00 Х/ф «БІБЛІОТЕКАР:
решка. Морський сезон» 04.50
12:50 «Загублений світ»
ПРОКЛЯТТЯ
«Телемагазин»
17:55 «Секретні матеріали»
ЮДИНОГО ПОТИРУ»

18:15 «Спецкор»
18:50 «Джедаі»
19:23 «Спорт Тайм»
19:25 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
21:15 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ»
23:00 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-4:
РУХОМА МІШЕНЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Сан-Паулу - Расінг. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес
07:50, 21:30, 23:30 Топ-матч
08:00 «HIGHTLIGHT SHOW»
09:00, 10:55 Д/с «Класика
ЄВРО» 09:30, 11:25, 15:00
«EURO NON STOP» 13:05
Угорщина - Португалія. УЄФА
ЄВРО 2020 15:40 Франція Німеччина. УЄФА ЄВРО 2020
17:40 «Великий футбол»
18:45 Огляд турніру. УЄФА
ЄВРО 2020 Прем’єра 19:40
Олімпія - Інтернасьйонал. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес
21:40 Десна - Зоря. Чемпіонат
України 23:40 Валвейк - Вітесс.
Чемпіонат Нідерландів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.00 Х/ф «ДИЯВОЛ З
ТРЬОМА ЗОЛОТИМИ
ВОЛОСИНАМИ»
10.00, 23.00 Т/с
«Євродиректор»
11.00, 18.00 4 весілля
13.00, 16.00 Панянка-селянка
15.00 Зірки, чутки та галлівуд
19.00, 20.00, 21.30 Одного разу
під Полтавою
19.30, 21.00 Танька і Володька
22.00 Вечірка

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
«ЗАРУЧНИЦЯ» 10.45, 13.00,
19.30 Т/с «CSI: Маямі» (16+)
21.30 «Мир чи війна» 23.30 Х/ф
«ТРИКУТНИК» (16+)

НЕДІЛЯ, 18 ЛИПНЯ

СУБОТА, 17 ЛИПНЯ
UA: ПЕРШИЙ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ 06:05,
11:35 Земля, наближена до
неба 06:30 Мультфільм 07:00,
08:00, 09:00, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:35 Новини 07:05 Т/с
«Доктор Блейк» 08:05 Невідомі
Карпати 08:20 Відтінки України
09:05 Телепродаж 09:35 Т/с
«Гордість» 11:50 Еко-люди
12:00, 13:10, 18:20 Суспільна
студія 15:10, 21:45 Спорт
15:20 Країна пісень 16:30
Концерт. Пісні про кохання
17:30 Перша шпальта 18:55,
21:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 23:00 #ВУКРАЇНІ

14:25 Х/ф «НЕЗВИЧАЙНІ
ПРИГОДИ АДЕЛЬ
БЛАН-СЕК»
16:45 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
18:50 Х/ф «КНИГА
ДЖУНГЛІВ»
21:00 Х/ф «ВІДЬМИНА ГОРА»
22:50 Х/ф «ДЖУНГЛІ»

21:00 Х/ф «ХИЖАКИ»
23:05 Х/ф «ЕКСПЕДИЦІЯ
ЮРСЬКОГО ПЕРІОДУ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Рівер Плейт - Архентинос.
1/8 фіналу. Кубок Лібертадорес
07:50, 23:30 Топ-матч 08:00
«HIGHTLIGHT SHOW» 09:00 Д/с
МЕГА
«Класика ЄВРО» 09:30, 12:55,
06.00, 09.35, 01.45 Містична
15:25 «EURO NON STOP» 11:05
Україна
Фінляндія - Росія. УЄФА ЄВРО
06.45 Випадковий свідок
2020 13:30 Туреччина - Вельс.
10.25 Правда життя
УЄФА ЄВРО 2020 16:00 Італія
11.20, 12.30, 23.00 Секретні
- Швейцарія. УЄФА ЄВРО 2020
території
17:55 «Великий футбол» 19:10
13.25 Код доступу
Матч. Фінал. УЄФА ЄВРО 2020
15.25, 00.00 Вирішальні битви
21:30 Yellow 21:40 Олександрія
ІІ світової
- Ворскла. Чемпіонат України
16.20 Конкорд: надзвукова ера
23:40 АЗ Алкмаар - Зволле.
18.00, 00.55 Ремесла за
Чемпіонат Нідерландів
призначенням
19.00 Дике виживання
ТЕТ
21.00 ТОП-10 світу хижаків
06.00
ТЕТ
Мультиранок
02.35 Наші
10.55 М/ф «Братик ведмедик
2»
К-1
13.15, 23.00 Одного разу під
06:30 «TOP SHOP»
Полтавою
08:00 М/с «Кротик і Панда»
14.45, 23.30 Танька і Володька
08:30 «Ух ти show»
15.15 М/ф «Вперед і вгору»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
17.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
10:00 Х/ф «ШАЛЕНА
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
СІМЕЙКА»
19.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
11:35 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 2»
ЧОЛОВІК»
21.00 Х/ф «ПОЛІСМЕН З
13:10 «Орел і Решка. Навколо
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ 3»
світу»

2+2

НТН

06:00 «Шалені перегони 2018»
07:00 «Джедаі 2020»
07:50 «Загублений світ»
12:50 Х/ф «МОРСЬКИЙ
ПІХОТИНЕЦЬ-2»
14:45 Х/ф «КОМАНДА 8: У
ТИЛУ ВОРОГА»
16:45 Х/ф «БОЇ В
БРОНЕЖИЛЕТАХ»
18:40 Х/ф «КОВБОЇ ПРОТИ
ПРИБУЛЬЦІВ»

05.50 «Втеча. Реальні історії»
07.10 Т/с «СБУ. Спецоперація»
11.00 «Україна вражає» 12.40
«Випадковий свідок. Навколо
світу» 13.55 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 18.05 «Круті 90-ті»
19.00 «Свідок» 19.30 Х/ф
«ЗАКУСОЧНА НА КОЛЕСАХ»
21.30 Х/ф «БЛИЗНЮКИ - 2»
(16+) 23.30 Х/ф «ПОГАНИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ» (16+)

UA: ПЕРШИЙ
06:00 ГІМН УКРАЇНИ
06:05 Енеїда 07:00, 08:00,
08:55, 21:00 Новини 07:10
Мультфільм 08:15, 08:15
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 Міста
та містечка 14:30 Телепродаж
15:05 Країна пісень 16:20
Концерт 17:30 Концерт
«Кобза» 18:25 Вижити у рифах
19:30 Слоненя і баранець:
історія дружби 20:20, 23:30
Д/ц «Світ дикої природи»
21:30 Прем’єра. Дорога до
Токіо 22:00 Д/с «Вердикт
історії» 23:15 Пишемо історію.
Степан Бандера

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 «НІЧ У МУЗЕЇ - 3.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦІ»
23:00 Х/ф «ЗОРЯНИЙ ПИЛ»

ІНТЕР
06.15 Х/ф «ОТЦІ ТА
ТАЄМНИЦЯ ЧАСУ» 08.00
«уДачний проект» 09.00
«Готуємо разом» 10.00, 12.00
«Інше життя» 13.00 «Речдок.
Випереджаючи час. Рубінкова»
17.30 Х/ф «007: ПОМРИ,
АЛЕ НЕ ЗАРАЗ» 20.00
«Подробиці тижня» 22.00 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС І ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАЙОМСТВО»
00.50 «Речдок»

УКРАЇНА
05:50 Сьогодні

06:50 Реальна містика
09:15 Т/с «Дім Надії»
13:15 Т/с «Помилковий лист»
17:00, 21:00 Т/с
«Вісімнадцятирічний
олігарх»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Компаньйонка»

СТБ
05:15 Т/с «Коли ми вдома»
05:40 «Хата на тата» 12+
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
05:15 Не дай себе обдурити
07:00 Більше ніж правда
07:55, 10:55 Громадянська
оборона
08:55 Антизомбі
09:55 Секретний фронт
11:55, 13:00 Х/ф
«ТРЕМТІННЯ ЗЕМЛІ»
12:45, 18:45 Факти
14:10 Х/ф «ЗЕЛЕНИЙ
ЛІХТАР»
16:25 Х/ф «НЕЙМОВІРНИЙ
ГАЛК»
19:10 Х/ф «ТАНГО І КЕШ»
21:25 Х/ф «НАЙМАНІ
УБИВЦІ»
23:55 Х/ф «ДЕННЕ СВІТЛО»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 «Таємний агент» 12+
07:00, 08:30 «Kids time»
07:05 М/ф «Том і Джері:
Форсаж»
08:35 М/ф «Смолфут»
10:30 Х/ф «ЗУБНА ФЕЯ»
12:35 Х/ф «ОБЛАДУНКИ
БОГА: МІСІЯ ЗОДІАК»
15:00 Х/ф «ОБЛАДУНКИ

БОГА: У ПОШУКАХ
СКАРБІВ»
17:00 Х/ф «ВІДЬМИНА
ГОРА»
19:00 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРНІВ»
23:15 «Improv Live Show» 12+

21:00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
23:10 Х/ф «ТУРНІР НА
ВИЖИВАННЯ»

ФУТБОЛ-1

06:00 Олімпія Інтернасьйонал. 1/8
фіналу. Кубок Лібертадорес
07:50, 19:20 Yellow 08:00
«HIGHTLIGHT SHOW» 09:00
МЕГА
Д/с «Класика ЄВРО» 09:30,
12:55, 15:35 «EURO NON
06.00 Випадковий свідок
08.55, 01.25 Містична Україна STOP» 11:00 Україна - Півн.
Македонія. УЄФА ЄВРО 2020
09.45 Правда життя
13:40 Данія - Бельгія. УЄФА
12.05, 12.05, 22.40 Секретні
ЄВРО 2020 16:10 Нідерланди
території
- Австрія. УЄФА ЄВРО 2020
13.05 Код доступу
15.05, 23.40 Вирішальні битви 18:05 «Великий футбол»
19:30, 21:30, 23:30 Топ-матч
ІІ світової
19:40 Бока Хуніорс - Атлетіку
16.00 ТОП-10 світу хижаків
Мінейру. 1/8 фіналу. Кубок
18.00, 00.35 Ремесла за
Лібертадорес 21:40 Минай
призначенням
- Динамо. Чемпіонат України
19.00 Таємниці Кремнієвої
23:40 ПСВ - Еммен. Чемпіонат
долини
Нідерландів
21.00 Конкорд: надзвукова
ера
ТЕТ
02.15 Телеформат
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.00 М/ф «Червона Шапка
К-1
проти зла»
06:30 «TOP SHOP»
13.30, 22.30, 23.30 Одного
08:00 М/с «Кротик і Панда»
разу під Полтавою
08:30 «Ух ти show»
15.00, 23.00 Танька і Володька
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
15.30 М/ф «101 далматинець»
11:00 Х/ф «ПРИКИНЬСЯ
17.00 М/ф «Думками
МОЇМ ХЛОПЦЕМ»
навиворіт»
12:40 Х/ф «ШАЛЕНА
18.45 Х/ф «СТАРСКІ ТА ГАТЧ»
СІМЕЙКА»
20.30 Х/ф «ПІДНЯТИ
14:10 «Орел і Решка. Навколо
ПЕРИСКОП»
світу»

2+2

НТН

05.55 Х/ф «НІ ПУХУ, НІ ПЕРА»
06:00 «Шалені перегони 2018» 07.15 «Слово Предстоятеля»
07:30 «Джедаі 2020»
07.20 «Випадковий свідок.
08:15 «Загублений світ»
Навколо світу» 09.45 Т/с
12:25 Х/ф «МОРСЬКИЙ
«Смерть у раю» (16+) 13.50
ПІХОТИНЕЦЬ-3: ТИЛ» Х/ф «ЗАКУСОЧНА НА
14:10 Х/ф «НАЗАД У
КОЛЕСАХ» 15.50 Х/ф
МАЙБУТНЄ»
«БЛИЗНЮКИ - 2» (16+) 17.50
16:40 Х/ф «НАЗАД У
«Легенди карного розшуку»
19.00 Т/с «Паршиві вівці»
МАЙБУТНЄ-2»
(16+) 23.10 Х/ф «УРОК
18:45 Х/ф «НАЗАД У
ВИЖИВАННЯ» (18+)
МАЙБУТНЄ-3»

n Домашня академія
Фото onashem.mediasole.ru.

n Нехай смакує!

Що приготувати з моцарели?
Цей м’який розсільний сир давно
здобув популярність у всьому світі,
адже він чудово поєднується
з різними продуктами і доречний
на будь-якому застіллі. Хто хоча б
раз куштував справжню моцарелу,
той погодиться, що це дуже смачно!
Походить цей різновид сиру
з Апеннінського півострова і широко
використовується в італійській кухні
у рецептах найрізноманітнішої
смакоти: піци, салатів, запіканок,
рулетів, лазаньї тощо

ПРИГОРІЛА
КАСТРУЛЯ? НЕ БІДА!

МОЦАРЕЛА

ПІЦА «МАРГАРИТА»

1889 року кухар Рафаель Еспозіто приготував цю піцу для Маргарити Савойської, дружини короля
Італії Умберто І. Нині ж 40% італійців вважають цю страву символом
своєї країни, зокрема через те, що
її інгредієнти повторюють кольори
італійського прапора: червоні помідори, біла моцарела та зелений
базилік. Це найпростіший варіант
традиційної піци і на 100% вегетаріанська страва
Інгредієнти: для тіста — 400 г
борошна, 250 мл води, 20 г свіжих дріжджів, 2 ст. л. оливкової олії,
2 ч. л. цукру, 1 ч. л. солі; для начинки —
4–5 помідорів, 3 ст. л. олії, 150–200 г
моцарели, свіжий базилік.
Приготування. З такої кількості
тіста вийде 2 великі піци діаметром
30–33 см. Дріжджі покришити у велику посудину, посипати цукром і за-

Така неприємність трапляється
на кухні чи не в кожної
господині. Але їй можна
зарадити
азначимо, що каструлі найчастіше виготовляють з алюмінію,
нержавійки, міді. Популярністю
користується й посуд з емалевим
покриттям. Для кожного матеріалу є
свій індивідуальний спосіб обробки,
аби відчистити та відновити його первісний вигляд.
З алюмінію. Відмивати від нагару посуд з цього металу варто відразу ж після забруднення. Якщо зробити
це через деякий час, можуть залишитися жовті плями. Перед очищенням
слід дати каструлі охолонути, а не заливати її холодною водою, бо може потріскатися емаль. Подібне станеться
і тоді, коли скористаєтеся металевою
щіткою.
Для очищення підійде те, що є
на кухні кожної господині, — звичайна
кам’яна сіль. Нанесіть її на пригоріле
дно і зачекайте 2–3 години, після цього прокип’ятіть. Ще один спосіб: розчиніть 5–6 столових ложок солі в літрі
води і залишіть на кілька годин, а потім поставте на плиту і прокип’ятіть
30–40 хвилин.
Можна скористатися й активованим вугіллям. Розтовкти таблетки
на порошок і нанести на дно каструлі.
Через годину-дві протерти посуд губкою і промити водою.
Наступний спосіб — содовий. Зробити густий розчин з неї і замочити
в ньому на ніч каструлю. Потім прокип’ятити його. Якщо через 20 хвилин
ємність повністю не очиститься від забруднення, повторити процедуру.
З нержавійки. Повернути посуд
до життя можна за допомогою активованого вугілля. Розтовкти 2 таблетки,
посипати порошком пригоріле місце
і полити невеликою кількістю теплої
води. Через 20–30 хвилин протерти
губкою і змити. Крім того, чорні залишки каші, повидла добре видаляються
після звичайного кип’ятіння. Налийте
в каструлю воду з миючим засобом
для посуду і поставте на 10–12 хвилин
на вогонь. Після цього поверхня легко
очиститься. Пригоріле повидло легко
видалити, якщо розчинити у холодній воді пів склянки солі, залити у каструлю і прокип’ятити.
З міді. Щоб очистити такі вироби,
в каструлю слід влити склянку оцту, додати столову ложку солі і трохи води,
а потім прокип’ятити. n

З
Фото із сайтy ukrita.com.

Звісно, ніхто не зрівняється в її
приготуванні зі справжніми майстрами, але нема нічого такого,
чого б не можна було навчитися…
Інгредієнти: 1 л молока, 125 г натурального йогурту (без фруктових
добавок), 1,5 ч. л. солі (можна більше, якщо любите солоніше), 1 ст. л.
оцтової есенції (25%).
Приготування. Молоко із сіллю
нагріти, але не доводити до кипіння.
Додати йогурт, перемішати, влити
оцтову есенцію, ще раз добре перемішати і зняти з плити. Друшляк застелити марлею, складеною в 4 шари,
вилити туди молоко, що згорнулося,
відтиснути сир від сироватки, сформувати з нього кульку і покласти її в
сироватку. Накрити рушничком і залишити, доки повністю схолоне, тоді
сир разом із сироваткою як мінімум
на 24 години поставити в холодильник, зберігати в закритій пластиковій
чи скляній посудині.

Головне правило «порятунку»
пошкодженого посуду: дійте швидко,
від цього залежить результат.

лишити на 5 хвилин, щоб вони розпустились, потім перетерти їх ложкою.
Влити теплу (приблизно 35°С) воду
із сіллю, перемішати, всипати приблизно 200 г просіяного борошна,
вимішати ложкою. Далі додати оливкову олію, решту борошна і замісити м’яке еластичне тісто. Поверхню
тіста змастити олією, посудину накрити чистим рушничком і поставити в тепле місце, щоб тісто підросло,
через годину обім’яти його і можна
готувати піцу. Шматок тіста притрусити мукою, розкачати в паляничку
завтовшки близько 3–5 мм (краще
обійтися без качалки, розтягаючи тісто руками) і перенести її на злегка
присипане борошном деко. Змастити
основу олією. Подрібнити ножем або
блендером помідори до стану кашки
(альтернативний варіант — нарізати тонкими пластинами) і викласти
на паляничку. Моцарелу покраяти й
рівномірно розподілити по поверхні. Додати частину листя базиліка і
збризнути оливковою олією. Нагріти
духовку до 190–200 градусів і випікати 15–20 хвилин, подавати гарячою,
прикрасивши листочками базиліка.
САЛАТ «КАПРЕЗЕ»

Це класична й одна з найпростіших страв італійської кухні
Інгредієнти: 4 великі стиглі помідори, 4 кульки моцарели, свіжий базилік, сіль та перець за смаком, оливкова олія, бальзамічний оцет.
Приготування. Томати (можна
брати звичайні або чері) добре вимийте, просушіть та покрайте кружальцями завтовшки не більше 1 см.
Візьміть моцарелу, злийте розсіл і
також наріжте кружальцями. Базилік
вимийте, пообривайте листя і просушіть. Викладіть на сервіровочну тарілку скибочки томатів та сиру. Прикрасьте салат базиліком, посоліть,
поперчіть, збризніть оливковою олією
і бальзамічним оцтом (за бажанням).
Р
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Продаємо добові та підрощені курчата, каченята,
гусенята, індичата:
курчата (бройлер,
м’ясояєчна іспанка-редбро,
мастер, голошия);
АКЦІЯ!
каченята (мулатка, башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, чері
Концентрат БМВД
від 27,96 грн
веллі);
Комбікорм
гусенята (лінда, сіра);
13,99 грн
індичата (бройлерні БІГ6, канадські
чорні).
Також реалізуємо для всіх видів тварин та птиці готові корми, концентрати,
премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для
обігріву, годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки, соєвий шрот
та міндобрива.
Тел.: 066 4087776, 0673629532 (Людмила),
067 8166915, 066 4081404 (Ніна), 067 1195313, 0996278855
(Світлана), 0676348334, 050 4887771 (Віта), 0673326250 (Микола).

МАКАРОННА ЗАПІКАНКА
З ТРЬОМА ВИДАМИ СИРУ

Коли немає часу готувати
складні кулінарні шедеври, виручить рецепт макаронів із сиром
Інгредієнти: 400 г макаронів
(крупних), 3,5 скл. соусу для спагетті (краще на основі помідорів), 2 скл.
сиру рікота або будь–якого іншого
м’якого сиру (кисломолочного, бринзи чи адигейского), 2 скл. подрібненої на тертці моцарели, петрушка,
1 яйце, дрібка орегано або базиліку,
часник та чорний перець за смаком,
1 ст. л. тертого пармезану або будь–
якого іншого твердого сиру.
Приготування. Макарони відваріть до готовності. У мисці змішайте
їх із соусом (2 скл.), м’яким сиром,
моцарелою, зеленню, збитим яйцем,
приправами. Все добре вимішайте.
У форму для запікання влийте на
дно трохи соусу, поверх нього розподіліть суміш із макаронів та сиру.
Зверху вилийте решту соусу, посипте пармезаном і (за бажанням) моцарелою. Запікайте в духовці, поки
не розплавиться сир (в середньому
30 хвилин).
М’ЯСНИЙ ХЛІБЕЦЬ
ЗІ ШПИНАТОМ І МОЦАРЕЛОЮ

Тим, хто полюбляє і м’ясо, і
сир, сподобається така страва
Інгредієнти: 700 г яловичого
фаршу, 300 г шпинату (якщо заморожений, то необхідно розморозити в друшляку, щоб стекла рідина),
1,5 скл. хлібних сухариків з приправами, 2 скл. подрібненого на тертці сиру
моцарела, 2 яйця.
Приготування. Духовку нагрійте
до 175 градусів. Ємність для запікання змастіть маслом. Усі інгредієнти добре перемішайте і викладіть у
форму. Запікайте протягом 1 години.
Коли хлібець буде готовий, посипте
тертим сиром і ще трішки потримайте
в духовці, щоб він розплавився. n

n На замітку
Щоб почистити витяжку на
кухні, знадобиться звичайна
харчова сода. Наповніть велику
каструлю водою і поставте кип’ятити на плиту. Всипте 100 грамів
соди, розмішайте, зніміть фільтр із
витяжки і опустіть в окріп. Протягом 5 хвилин перебування в ньому
забруднення повинно сповзти. Якщо
жир сильно в’ївся в поверхню і з
першого разу не вдалося його зняти,
повторіть процедуру.

СПОРТ

www.volyn.com.ua
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n Футбол

«Тризубим» від «Трьох левів»: по одному
на кожен зуб — плюс «контрольний»

ЗА ВОРОТАМИ

Збірна України навряд чи мала хоч якісь шанси приборкати у чвертьфіналі
англійців, проте таки могла поступитися із пристойнішим рахунком…
Фото із сайту google.com.ua.

Cергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат Європи з футболу
2020 року. Чвертьфінал. Україна — Англія — 0:4 (0:1 — Гаррі
Кейн, 4 хв.; 0:2 — Гаррі Магвайр, 46 хв.;
0:3 — Гаррі Кейн, 50 хв.; 0:4 — Джордан Гендерсон, 63 хв.)
3 липня 2021 року. Рим (Італія).
«Стадіо Олімпіко». 11880 глядачів. Головний суддя — Фелікс Брих (Німеччина).
На цей вечір Україна чекала з урочистим трепетом. Футбол збиралася
дивитися не лише схиблена на ньому жменька вболівальників, а справді
широка глядацька авдиторія, серед
якої не бракувало жінок, дітей, людей
старшого віку. Воно й не дивно! Адже
збірна України вперше грала у чвертьфіналі Чемпіонату Європи з футболу!
Та що там казати — «синьо-жовті» лише
вдруге грали в 1/4 великого футбольного турніру (вперше це було 15 років
тому на ЧС-2006)!
Так, букмекери віддавали беззаперечну перевагу збірній Англії. Так,
на лавці запасних у суперника сидять
гравці, трансферна вартість яких переважає «цінники» наших лідерів. Так,
гру «тризубих» у попередніх поєдинках
Євро-2020 здебільшого аж ніяк не можна було назвати феєричною. Так, ми
пропускали в усіх десяти попередніх
матчах на «наших» трьох ЧЄ, англійці ж на нинішньому турнірі ще не пропускали. Так, у чвертьфіналі того ж таки
ЧС-2006 ми без варіантів поступилися
італійцям з рахунком 0:3…
Проте нам дуже-дуже хотілося, аби
наша вже й без того чималенька казка перетворилася на щось більше. Бо
нам — українцям — нині гостро бракує
хороших новин і позитивних емоцій.
Та й, зрештою, у футбол грають не букмекери, не статистика, не трансферна
вартість гравців — за перемогу б’ються дві команди, у складі яких однакова
кількість футболістів. І для обох команд
м’яч однаково круглий, а поле — рівне
та зелене.
На жаль, напередодні матчу Україна — Англія футбольні боги забули
вдягнути свої жовті футболки. Із самого початку все пішло не так… Вже
на четвертій хвилині наша лінія захисту
відверто проспала пас Рахіма Стерлінга на Гаррі Кейна — 0:1. Хоча далі —
аж до самісінької перерви — наші таки
трималися відносно непогано.
Проте початок другого тайму видався ще жахливішим за початок першого. Після перерви не минуло ще й
п’яти хвилин, а збірна Англії вже довела
рахунок до 3:0 на свою користь. Ударами головою забивали Гаррі Магвайр
і той-таки Гаррі Кейн. Згодом Джордан
Гендерсон — також головою — довів
рахунок до знущальних 4:0 (31-річний
дядько, який відіграв за свою збірну

Ч

Ти диви — ці англійці вміють грати головою…

понад 60 матчів, забив у наші ворота
дебютний для себе гол…).
У багатьох лишилося питання
до тренерського штабу: чому за рахунку 0:3 чи хоча б відразу після четвертого
було не випустити на поле спраглих гри
дублерів? Ні про який порятунок вже й
близько не йшлося, але, може, хоча б
«розмочили»… Випустити «молодих»
зважилися лишень під самісіньку завісу
матчу, проте сенсу в цьому… не побачив німецький арбітр Фелікс Брих, який
поставив крапку в матчі, не додаючи
до нього тих кількох хвилин.
Нині не бракує дуже різних оцінок-підсумків виступу збірної України
на Євро-2020. Хтось захоплюється

жаль, напередодні матчу Україна — Англія футбольні боги
« Назабули
вдягнути свої жовті футболки. Із самого початку все

«тризубими», хтось лає їх на всі лади.
Вочевидь, потрапляння у вісімку кращих (особливо з огляду на те, що раніше на ЧЄ ми навіть з групи не виходили!) — це таки досягнення! До гри
ж, яку подекуди демонструвала (або ж
не демонструвала) наша збірна — питань справді чимало…
Щодо інших трьох чвертьфіналів,
то в жодному із них не було зафіксовано чогось навіть трохи подібного
до розгрому із рахунком 4:0. Скажімо,
швейцарці знову знайшли в собі сили
відігратися в поєдинку проти беззаперечного фаворита, після чого залишилися вдесятьох і героїчно дотягли
до серії післяматчевих пенальті. Проте
цього разу програли її, таки не відправивши услід за збірною Франції додому
й збірну Іспанії.
Бельгійці — зі своїм поважним
статусом першого номера рейтингу
ФІФА — продовжують лишатися дуже
крутезною збірною, яка досі не має

ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

В. о. директора —
РИМАР Микола Анатолійович.
Відповідальна за випуск —
ТРОФИМЧУК Тамара Сергіївна.
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жодного титулу на ЧЄ та ЧС. Цього разу
«Червоних дияволів» вибили італійці.
Данія ж обіграла Чехію й досягла
свого найбільшого успіху з часів феєричного тріумфу на Євро-1992.
У першому ж півфіналі зійшлися
збірні Італії та Іспанії. Матч збірних, які
на двох мають п’ять виграних чемпіонатів світу і чотири виграних чемпіонати
Європи, був приречений на особливу
увагу. Іспанці володіли м’ячем 70%
ігрового часу й завдали по воротах суперника удвічі більше ударів. Проте основний і додатковий час зустрічі закінчилися унічию 1:1. На гол італійця Федеріко К’єзи іспанці відповіли взяттям
воріт від партнера К’єзи з туринського
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Редакція залишає за собою право на літературне редагування надісланих матеріалів без узгодження
з автором. Рукописи не повертаються й не рецензуються. Редакція може не поділяти думку авторів.
Передрук або відтворення у будь!якій формі матеріалів, розміщених у газеті «Волинь!нова» чи на її
інтернет!сторінці, без письмової згоди видання заборонено. Публікації під рубриками «Офіційно»,
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Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить
законодавству України, нормам моралі
або може завдати шкоди виданню.

«Ювентуса» Альваро Морати. Справа
дійшла до післяматчевих пенальті (хоча
в першому екстратаймі італійцям велося вкрай сутужно!). А там вкотре було
доведено: двічі поспіль «виграти в лотерею» на ЧЄ не дано нікому. Команди
не реалізували свої перші з п’яти ударів (постріл Мануеля Локателлі потягнув Унаї Сімон, а Дані Ольмо «стрілив
по горобцях»). Італійці далі були точними, а ось іспанців підвів автор гола
в основний час Альваро Мората — його
удар потягнув Джанлуїджі Доннарумма.

Йожеф САБО,
колишній головний
тренер Національної
збірної України:
«Англійці були сильнішими і свіжішими, нікуди від цього не дітися. 0:4 —
це ще нормально, тому що четвертий
м’яч був забитий лише на 63-й хвилині,
але англійці зупинилися. Вони почали
перекидати м’яч на своїй половині, а ми
їм не заважали.
Грою збірної України я не захоплений, ми програли три матчі. Мені сподобалася тільки зустріч із Нідерландами.
А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок
2:1 і відбивалися як могли. Потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабкою і жахливою. Щодо шведів, то у них
на нас просто не вистачило сил».
Андрій ПАВЕЛКО,
президент Української
асоціації футболу:
«Ми були одним цілим, а наші синьо-жовті
серця билися в одному
ритмі зі збірною, в єдиному
звучанні з вічними оберегами нашої
держави — «Слава Україні!», «Героям
слава!». І ми залишаємося одним цілим! Тому що всі ми є частинкою єдиної й неподільної України! Із Кримом,
Донецьком, Луганськом, моїм рідним
Дніпром, Львовом, Ужгородом, Києвом, Одесою й усіма нашими містами й
селами. Як на мапі нової форми збірної,
яка стала найпопулярнішою на цьому
Чемпіонаті Європи.
Дякуємо за Євро-2020! Нові перемоги попереду! Дякуємо за незабутні
емоції!».

ТАБЛО ЧЕМПІОНАТУ

Чвертьфінали Євро-2020:
Швейцарія — Іспанія — 1:1 (у серії
післяматчевих пенальті — 1:3);
Бельгія — Італія — 1:2;
Чехія — Данія — 1:2;
Україна — Англія — 0:4.

Півфінали Євро-2020:
Італія — Іспанія — 1:1 (у серії післяматчевих пенальті — 4:2);
Англія — Данія —
(матч закінчився напередодні пізно увечері).

Фінальний поєдинок відбудеться у неділю, 11 липня, на лондонському
«Вемблі». Початок о 22.00. n
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n Репортаж із глибинки

Фото Катерини ЗУБЧУК.
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n Кримінал

Через «Ягодин» намагалися
провезти літак…у вантажівці
Спробу незаконного переміщення його
через кордон вдалося попередити
Євгенія СОМОВА

ромадянин України, котрий заїхав у зону
митного поста «Ягодин» вантажним автомобілем «МАН», подав для контролю товаросупровідні документи. Згідно з ними, він віз
легкомоторний літак, вартість якого не перевищувала 65 тисяч євро. Однак у митників під час
повного огляду вантажу виникли підозри щодо
автентичності документів. І недаремно. Адже
коли отримали їх від підприємства–відправника, то з’ясувалося, що ціна товару, який перевозився, значно більша від зазначеної, і сягає
125 тисяч євро. Приховавши його реальну вартість, щоб заощадити на митних платежах, керівник фірми отримувача намагався незаконно
ввезти на територію України двомісний пасажирський літак.
Зазначені дії мають ознаки порушення правил, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу
України. Товар вартістю понад 4 мільйони гривень вилучили до рішення суду. n

Г
Хутірське роздолля тут і до сьогодні збереглося.

«У війну, якраз на Чесного Хреста,
наші Фаринки геть спалили»
Але поліщуки не відірвалися від прадідівського коріння — не подалися десь
по світах, а заново побудувалися. Сьогодні тут понад сто дворів, 658 жителів,
які шанують історію свого невеликого, але милого серцю села
Фото з домашнього архіву Руслани ФАРИНИ.

Катерина ЗУБЧУК

Подробиці інциденту
встановлюють
правоохоронці

«МОЇЙ МАМІ ПІСЛЯ ЗАМІЖЖЯ НЕ ДОВЕЛОСЯ
Й ПРІЗВИЩА МІНЯТИ, БО МАЛА ТАКЕ Ж,
ЯК І В ТАТА»

Два роки тому я була у Фаринках на Камінь–Каширщині. Тоді приїжджала сюди, аби зустрітися із першою «Міс України на візку» Русланою Фариною й прослідкувати за тим, як складається доля нашої героїні
(про неї «Волинь» розповідала, коли вона перемогла
на конкурсі й стала відомою на всю країну, і згодом, як
народила дуже бажану доньку). І вже тоді інтуїтивно
відчувала, що повернуся сюди за «другою серією»
репортажу, де мова піде про саме село, назва якого
співзвучна із прізвищем багатьох його мешканців. І
повернулася…
В одній із оглядових публікацій про населені
пункти Камінь–Каширщини є таке тлумачення: назва
«Фаринки» — від німецького слова «fahre» — пором,
переправа. Оскільки на межі сіл Фаринки та Пнівне
протікає річечка Коростянка (тепер, правда, це вже
центральний меліоративний канал), то, може, колись
вона була настільки повноводою, що доводилося переправляти людей поромом. Тобто версія має, як кажуть, право на існування, але вона не єдина. І не головна. Як розповідала Руслана, з якою ми, звичайно,
й цього разу поспілкувалися, колись, за свідченнями
старожилів, тут був пан Фарина. Фаринками кликали
всіх, хто в нього працював. Ось звідси й назва села.
— Мамі моїй, — каже жінка, — після заміжжя не
довелося й прізвища міняти, оскільки воно було таке
ж, як і в тата.

що належать
« УдоФаринках,
Пнівненського старостинського
округу, нема ні клубу, ні ФАПу…
Єдина громадська установа —
початкова школа.

»

Свого часу Руслана Фарина покинула рідне село
— вчилася в Тульчині на Вінниччині, працювала в Києві. Її ж донька Настя народилася й виросла уже тут.
По суті, після того, як дівчинка («моя найбільша мрія,
мої ноги, мої крила») з’явилася на світ, роз’їзне життя її мами закінчилося. Не зогляділася, як і дорослою
стала Настя: після школи вона навчалася у Луцькому
коледжі Київського національного університету харчових технологій. Одержавши диплом, повернулася
у Фаринки. Нині юнка працює в магазині сусіднього
села Пнівне, є доброю підтримкою жінці, котра подарувала їй життя.
Батьків Руслани уже нема. А ось її дідусеві Авраму
Фарині — 87 років. Він якраз із тих, від кого онука не
раз чула, що фаринчани по хуторах колись жили, по
кутках, як ще говорили. Він, зокрема, — із Козятиного. А були ще Бубічув, Лікандровий, Глєди… Фаринки
поділялися на чотири частини — хутірці Березник,
Шоловеча, Залужа, Мар’янівка, які згодом з’єдналися в одне село. Про свою малу батьківщину Руслана
Фарина сьогодні говорить:
— Дуже люблю своє село. Якби не любила, то і
не жила б тут.

У Шацьку попався водій
із рідкісними водоростями
Леся ВЛАШИНЕЦЬ

осеред ночі
працівники
Любомльського
Фото із сайтy 100-hvostov.ru.
відділення поліції в Шацьку зупинили легковик Opel. Професійна «чуйка»
патрульних уже вкотре не підвела. В авто правоохоронці виявили п’ять мішків із кладофорою
без відповідних на багаж документів.
Ці рідкісні водорості, які зазвичай використовуються для акваріумів, зустрічаються лише у
кількох озерах в Україні, серед яких і Світязь. Їх
закуповують для очищення води і підтримання
мікрофлори ставків та навіть цілих озер, а браконьєри виловлюють маленькі зелені кульки з
дна, щоб вигідно продати. Однак знищення цих
унікальних рослин–фільтрів може перетворити
Світязь на звичайне болото. n

П

n Фотофакт
Руслана Фарина: «Щиро зичу своєму рідному селу
оновлення й процвітання».

І додає про особливо наболіле:
— Маю надію, що люди зрозуміють: недоступне
середовище — це проблема не лише для інвалідів…
Безбар’єрного простору потребують і матусі з дитячими візочками, і старенькі односельці. Якщо кожен
це сприйме як належне, то і таке маленьке село, як
наше, отримає шанс на нове життя… Я щиро зичу
Фаринкам оновлення та процвітання.
Своєрідна ілюстрація до сказаного — фотознімок, наданий Русланою, на якому вона у своєму візочку долає піщаний шлях.
— Так я у Пнівне якось їхала…
«ЗАЧЕКАЙТЕ, Я ХУСТКУ ЛІЧЧІШУ ЗАВ’ЯЖУ»

У Фаринках, що належать до Пнівненського старостинського округу, нема ні клубу, ні ФАПу… Єдина
громадська установа — початкова школа.
Сюди і йду, бо від кого, як не від учителів, можна дізнатися більше про село та його мешканців?
Зустріч із завідувачкою навчального закладу Любою Багнюк підтвердила сподівання. Як розповіла
Любов Іларіонівна, у місцевій школі — 38 учнів. Є
у Фаринках 51 дитина дошкільного віку (12 хлопчиків і дівчаток — у підготовчій групі, в цьому році
вони стануть першокласниками). А ще 71 підліток
відвідує Пнівненський ліцей. Оскільки в селі проживає 658 чоловік, то це означає, що приблизно кожен
четвертий мешканець — віком до вісімнадцяти літ.
Одне слово, є тут молоді сім’ї й село не зістарилося. Про односельців завідувачка школи відгукується
шанобливо:
— Люди тут живуть працьовиті й щирі, такі, що
завжди прийдуть на допомогу…
Закінчення на с. 11

Червоне та опухле обличчя з пухирями на лобі та
щоках показав ведучий популярного тревел-шоу
«Світ навиворіт» Дмитро Комаров в інстаграмі. Так
його покусали комарі та ґедзі під час зйомок на Поліссі.
«Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь», – жартують підписники. А друзі і колеги із шоубізу, зокрема
Дантес, Дорофеєва й інші, підтримали та поспівчували
зірці екрана і побажали
швидше забути про це.
Сам мандрівник написав:
«Особливості професії.
Комарі і ґедзі люблять
попити кров Комарова.
Працюємо. Укуси – не
перешкода! Знімаємо для
вас круті програми».
Фото з інстаграм-сторінки Дмитра КОМАРОВА.

:)) Анекдоти
:)) :)) :))
— Сьомо, шо ти робиш?
— Я тягнуся до зірок.
— Але ти дивишся на
полицю з коньяком.
— Розочко, я так і сказав.
:)) :)) :))
— От уяви собі, що ти
повернувся додому й у тебе
на спині губна помада.
Як виправдаєшся перед
дружиною?
— Скажу: «Люба, ти ж
бачиш, я ухилявся як тільки
міг!»

:)) :)) :))
Маршрутка. Заходить
п’яний чоловік. На
запитання водія про оплату
каже, що у нього немає
грошей.
— На горілку ж були? —
питає водій.
— Мене друг пригостив,
— виправдовується мужик.
— А чому на дорогу не
дав?
— Ну чому ж не дав… — і
витягує з-за пазухи пляшку
горілки.

