
Вітаємо!
Завтра зустріне 50-річний ювілей 

хороша людина, мудрий порадник, 
депутат Луцької районної ради

Вадим Богданович
ВЕРЕМЧУК.

Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом хай завжди сонце гріє,
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно молода душа.
З повагою педагогічний колектив 

ЗОШ І—ІІ ступенів 
села  Коршів

Луцького району.
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 n Несподіваний поворот

«А наша Петрівна
вже на новому 

транспорті»
Після публікації в першому номері додатка 
«Газети Волинь» —  «Листоноша Волині» —  
начальниця Чаруківського відділення 
Укрпошти Наталя Найчук пересіла 
з велосипеда… на скутер (на фото)!

Оксана КОВАЛЕНКО

«Б
уло б добре розвози-
ти пошту машиною. 
І як в Америці —  кинув 

газетку за паркан —  та й по-
їхав...». Про мрію листоноші 
з Чарукова швидше й лег-
ше розвозити людям пресу 
й пенсії ми писали у публіка-
ції «Наташ, то що —  буде вже 
весна?», приуроченій до 8 Бе-
резня. Тоді Наталя Найчук, по-
казуючи робочий велосипед, 
обмовилася, що важко вправ-
лятися з об’ємними й важкими 
сумками, наповненими това-
ром і газетами. Бо ж розво-
зить те все до двохсот дворів. 

«Спробуй-но прилаштуй ровер 
із торбами біля паркана, щоб 
не упав. А уявіть, що надворі 
негода», —  описувала тра-
диційну картину і принагідно 
розказала про обіцянку Ча-
руківської сільради придбати 
їй скутер.

Після публікації її історії, ді-
литься листоноша, справа за-
крутилася. Нині Наталя дуже 
вдячна односельчанам та осо-
бливо голові сільської ради Жан-

ні Пудлік за те, що постаралася, 
зрозуміла як керівник і як жінка 
жінку та виділила необхідні кошти 
на сучасний транспорт, бо ж ви-
датків у сільради вистачає. 
Та ще й так збіглося, що скутер 
«доїхав» до своєї господині пе-
ред самим Великоднем.
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n Несподіваний поворот

Продовження публікації у другому випуску 
спеціального додатку «Листоноша Волині» на с. 3(1а) »

»
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ВОЛИНІВОЛИНІ
Спеціальний додаток від «Газети Волинь» про наших партнерів-поштовиків
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 n Несподіваний поворот

«А наша Петрівна

вже на новому 

транспорті»

Закінчення. Початок на с. 1 

Оксана КОВАЛЕНКО

Т
ож нині Наталя Най-

ч у к ,  н а ч а л ь н и ц я 

й листоноша за су-

місництвом, їздить 

направду «з вітерцем». Ра-

діє, що позаду відчуття, які 

раніше допікали: «На тому 

ровері як покручу педа-

лі через ціле село, то вже 

ні на що нема сил. А тепер їду 

нормально, місце для газет 

і в кошику попереду є, і під 

сидінням. Нема що й порів-

нювати! Дуже вдячна всім, 

хто допоміг мені!». На за-

питання, як реагували ча-

руківчани, Наталя передає 

почуте з усмішкою: «О, наша 

листоноша вже на новому 

транспорті».

Загалом, аналізує пош-

тарка, карантинні вимоги 

дещо полегшили її роботу 

у відділенні: люди старають-

ся дотримуватися дистанції 

і не заходять так дружно 

у маленьке приміщення, 

як раніше. Каже, їй набагато 

легше брати кошти за по-

слуги, видавати пенсію, коли 

навколо тиша. «Раніше за-

ходило по 5 і більше людей, 

і всі щось обговорювали, 

тепер легше розраховува-

тися».
Цікавлюся, чи пла-

титиме Укрпошта Ната-

лі компенсацію на пальне 

(скутер же —  не ровер). 

Жінка каже: настільки за-

доволена «плюсами» пода-

рунка, що й питання такого 

ставити не буде…

Бразильський письмен-

ник Пауло Коельйо свого 

часу поширив вислів: «Коли 

ти чогось бажаєш дуже 

сильно, весь Всесвіт допо-

магає тобі досягнути цього». 

…Наталя Найчук ось-ось 

отримає водійські права. 

Вона —  достатньо вимогли-

ва до себе, аби навчатися 

новому, і достатньо ерудо-

вана, щоб розуміти, що таке 

цивілізовані умови праці. 

Тож може таке статися (по-

мріймо й собі), що якогось 

дня, взявши до рук «Во-

линь», побачите на передо-

виці фото листоноші з Ча-

рукова за кермом автівки 

з написом «Укрпошта». Вся-

ке ж буває!  n

Двоколісна «обновка» —  дорогий подарунок

 для листоноші.

Фото з особистого архіву Наталі НАЙЧУК.

Фото з особистого архіву Івана ЛЮСАКА.

« Тепер їду нормально, місце для газет 

і в кошику попереду є, і під сидінням. 

Нема що й порівнювати! Дуже вдячна всім, 

хто допоміг мені! »

 n Із перших уст

Головний поштар Волині

Іван ЛЮСАК:

«Переконаний, найкращі часи 

Укрпошти —  попереду!»

Нашу розмову розпочинаю зі слів, які у період карантину 

повторював не раз навіть Президент України Володимир 

Зеленський: «Залишайтеся вдома, а працівники Укрпошти 

доставлять вам усе найнеобхідніше». Не тільки медики, 

а й листоноші були на передовій під час пандемії!

«Тому що у нас не просто робота, а робота з особливою 

місією, —  усміхається Іван Олексійович і додає: —  І у вас теж».

«У нас разом, —  продовжую я, —  адже ми вже 81 рік 

партнери», —  і хвалюся, що перший випуск «Листоноші Волині» 

був недаремний: прочитавши про, здавалось би, фантастичну 

мрію поштарки, знайшлися люди, які її здійснили

Сергій БОРОХ

— І
ване Олексійови-

чу, у селі Чаруків 

Луцького району 

місцева влада, поважаючи 

соціальну роль пошти, по-

дарувала листоноші скутер. 

Якою ще мала би бути 

співпраця місцевих громад 

та служби зв’язку?

— Цей подарунок —  ви-

знання роботи нашого пра-

цівника. Та й журналіст «Газе-

ти Волинь» зумів так описати 

мрію поштаря, що його словам 

повірили. Дякую дуже! Споді-

ваюся, що таку ініціативу під-

тримають і в інших громадах. 

А щодо співпраці, то вона має 

бути взаємовигідна та спря-

мована на якісне задоволення 

потреб населення. Доставка 

пенсії, соціальних допомог, 

прийом комунальних платежів, 

передплата періодичних ви-

дань, продаж товарів першої 

необхідності тощо. У нас є ба-

гато прикладів такої співпраці, 

коли місцеві ради виділяють для 

оренди Укрпошті кращі примі-

щення, допомагають зробити 

поточний ремонт, рекоменду-

ють населенню та направляють 

пенсіонерів на обслуговування 

в нашій установі. Боратинська 

ОТГ (зокрема, з ініціативи міс-

цевих депутатів та тоді ще сіль-

ського голови, а зараз голови 

ОТГ Сергія Олександровича 

Яручика) забезпечила велоси-

педами 9 листонош Боратин-

ського, Баївського та Промін-

ського відділень Укрпошти.

— А скільки зараз пошто-

вих відділень в області і яка 

їхня кількість, на вашу думку, 

є оптимальною?

— На сьогодні всі до єдино-

го населені пункти та хутори Во-

лині охоплені обслуговуванням, 

яке успішно надають 432 від-

ділення поштового зв’язку. 

До кінця року ми не плануємо 

їх закривати, а навпаки —  роз-

вивати та відкривати нові. 

Наприклад, у Луцьку до кінця 

2020-го розпочнуть роботу 

3 нові відділення.

— Скажіть чесно: кра-

щі часи для пошти попере-

ду чи позаду?

— Звичайно, попереду. 

З кожним днем наша велика 

дружна команда досягає но-

вих висот, опираючись на по-

передній досвід. Ми постійно 

удосконалюємося, розвиває-

мося, пропонуємо населенню 

і бізнесу нові сервіси відповідно 

до реалій сьогодення. Приєм-

но бачити, як щодня все більша 

кількість людей довіряє нам, 

користуючись послугами Укр-

пошти.
— У Британії навіть міністр 

агітує передплачувати газе-

ти. Чому, на ваш погляд, дру-

кована преса навіть у час ін-

тернету має право на життя?

— В одному відомому ра-

дянському фільмі герой го-

ворив, що пройде кілька ро-

ків —  і не буде нічого: ні книжок, 

ні газет, ні театру —  лише теле-

бачення. Але минув час, багато 

чого змінилося, а друковані ви-

дання залишаються актуальни-

ми і сьогодні. Більше того, чи-

мало наших клієнтів (і не лише 

людей поважного віку, до речі) 

десятиліттями передплачують 

одні й ті ж газети і журнали. 

Електронні видання неможливо 

взяти в руки, відчути запах дру-

карської фарби, почути шелест 

сторінок, підкреслити важливе 

ручкою чи олівцем. А як зробити 

газетну вирізку з цікавою інфор-

мацією для колекції? Так, багато 

видань сьогодні, в не найкращі 

часи для бізнесу, оголошують 

про перехід в онлайн, але всі 

вони обіцяють не відмовлятися 

повністю і від паперових варіан-

тів. Тому, на моє переконання, 

друковані та електронні ЗМІ 

будуть існувати паралельно, 

і кожне з них матиме своїх по-

ціновувачів.

— Листоноша вже майже 

не носить листів. З чим вона 

йтиме до людей через 10 ро-

ків?
— І сьогодні, і через десяти-

ліття наш працівник приходи-

тиме з усмішкою та пропози-

цією актуальних послуг. Багато 

хто і досі думає, що поштарка 

розносить лише листи та газе-

ти. Але це вже давно не зовсім 

так. Нині листоноша, особливо 

в селах, —  це «мінівідділення»: 

вона і пенсію принесе, і оплату 

комунальних послуг може при-

йняти, і телефонний рахунок по-

повнити, і товари першої необ-

хідності замовити та доставити. 

Тому її робота дуже шанована 

і важлива.

Закінчення на с. 5(3а) »

« На сьогодні всі 

до єдиного населені 

пункти та хутори 

Волині охоплені 

обслуговуванням, 

яке успішно надають 

432 відділення 

поштового зв’язку. »

«На мою думку, друковані та електронні ЗМІ будуть існувати паралельно, і кожне видання

матиме своїх поціновувачів».

Фото з особистого архіву Івана ЛЮСАКА.

n Із перших уст

Фото з особистого архіву Христини САВЮК.

Фото з особистого архіву Марії КРАВЧУК.

«Ця нагорода —  перше досягнення з соломкарства», —  ділиться 
майстриня, яка плете із соломи упродовж 16 років.

Фото з особистого архіву Наталі НАЙЧУК.

« Спробуй-но прилаштуй 
ровер із торбами біля 
паркана, щоб не упав.  »

 n Знай наших!

Волинянки
Христина Савюк 

та Марія Кравчук отримали 
золото й бронзу

на фестивалі Солом’яної 
маски у США

Захід 
відбувся
в Каліфорнії, 
організував 
його Моргін 
Овенс-Челлі, 
директор 
Американ-
ського музею 
солом’яного 
мистецтва

 с. 20 »

«І я переконалась: мрії збуваються!»

Уже учні Марії Кравчук здобувають 
міжнародне визнання.
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5 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід — 4.49, захід — 21.05, трива-

лість дня — 16.16).
Місяць у Стрільці. 15 день Місяця.
Іменинники: Єфросинія, Марія, Леонтій, 

Михайло, Андрій, Микита, Олександр.

6 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід — 4.48, захід — 21.05, трива-

лість дня — 16.17).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 16 день Місяця.
Іменинники: Сусанна, Геннадій, Степан, 

Григорій, Іван, Сергій.

7 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід — 4.48, захід — 21.06, трива-

лість дня — 16.18).
Місяць у Козерозі. 17 день Місяця.
Іменинники: Іван, Федір, Вікторія, Іннокен-

тій, Ігор, Макар.

8 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід — 4.48, захід — 21.07, трива-

лість дня — 16.19).
Місяць у Козерозі. 18 день Місяця.
Іменинники: Андрій, Олена, Ілона, Макар, 

Карпо, Олександр, Георгій, Єгор.

9 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід — 4.47, захід — 21.08. трива-

лість дня — 16. 21).
Місяць у Козерозі, Водолії. 18 день Місяця.
Іменинники: Федора, Анастасія, Іван, Пе-

тро, Купріян, Леонід.

10 ЧЕРВНЯ
Сонце (схід – 4.47, захід – 21.08, тривалість 

дня – 16.21).
Місяць у Водолії. 19 день Місяця.
Іменинники: Гнат, Микита, Олексій, Дми-

тро, Захар, Павло, Герман.

 n Погода

«Гроза ніде з дороги 
не звернула, а лиш 
за плечі мовчки обняла…»

Хіба скажеш краще, ніж відома 
українська поетеса Оксана Пахльовська, 
про нинішню погоду? Адже дощі і грози 
ніяк не хочуть покидати нас

За прогнозом чергового синоптика Волин-
ського гідрометцентру Світлани Дриганюк, 
5 червня — хмарно з проясненнями, корот-
кочасні дощі, місцями грози. Вітер півден-
ний, 7–12 метрів за секунду, під час грози пори-
ви 15–20 метрів за секунду. Температура пові-
тря по області вночі 5–10 градусів тепла, вдень 
— 19–23. За багаторічними спостереженнями, 
найтепліше цього дня було 2000 року — плюс 
31, найхолодніше — 1962–го — 6 градусів вище 
нуля.

6–го буде хмарно з проясненнями, ко-
роткочасний дощ, гроза. Вітер південно–за-
хідний, 7–12 метрів за секунду, під час грози 
можливі пориви до 15–20. Температура повітря 
вночі 10–14 градусів тепла, вдень — до 19–23. 
7–го — хмарно з проясненнями, коротко-
часний дощ, гроза, подекуди град. Вітер пів-
денно–західний, 7–12 метрів на секунду, під час 
грози поривчастий. Вночі 9–13 градусів вище 
нуля, вдень — плюс 20–25. 8–го — хмарно з 
проясненнями, невеликий короткочасний 
дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5–10 
метрів за секунду. Температура повітря вночі 
10–14 градусів тепла, вдень — 22–26 градусів 
вище нуля. 9–го — хмарно з проясненнями, 
короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер 
південно–східний, 5–10 метрів за секунду. Тем-
пература повітря вночі — плюс 12–16, вдень 
— 22–26 градусів тепла. 10–го — хмарно з 
проясненнями, невеликий короткочасний 
дощ. Вітер південно–західний — 5–10 метрів 
за секунду. Температура повітря вночі 12–16, 
вдень — 22–26 градусів із позначкою «+».

У Рівному 5–6 червня буде мінлива хмар-
ність, часом невеликий дощ, місцями гро-
зи. Температура повітря вночі від 7 
до 12 градусів тепла, вдень — від 17 
до 22 вище нуля.

Доброго дняДоброго дня
вам, люди!вам, люди!

Ведуча рубрики 

Євгенія СОМОВА.

Тел. 72–61–21

д 17 

Фото superagronom.com.

Подайте милостиню на Зелені свята — 
і хвороби обійдуть вас стороною

Цієї неділі відзначатимемо 
одне з найбільших 
християнських свят — Трійцю 
або П’ятидесятницю. 
У православ’ї воно 
належить до дванадцяти 
головних річних 
празників і називається 
П’ятидесятницею тому, 
що Дух Святий зійшов на 
апостолів на 50–й день після 
воскресіння Ісуса Христа

Наталка ЧОВНИК

Лепеха, м’ята, меліса, гілки 
клена, липи — далеко не повний 
перелік різнотрав’я, яким у ці дні 
волиняни прикрашатимуть свої 
оселі. Все це — духовна символіка 
християнського вчення: як приро-
да навесні оживає зеленню, так і 
Церква оновлюється силою Свя-
того Духа. У Святу Трійцю христи-
яни згадують його сходження на 
апостолів та відкриття Богом сво-
єї триєдиної сутності: Бог–Отець, 
Бог–Син і Бог–Святий Дух. Також 
П’ятидесятниця вважається днем 
народження християнської Цер-
кви.

 Трійця збігається з набагато 
давнішим язичницьким святом 

проводів весни й зустрічі літа, що 
отримало в народі назву Зелені 
свята. Українці вірили, що під час 
цього перехідного періоду силь-
нішає нечиста сила, тому й при-
крашали свої домівки зеленню. 
Зі святом Трійці пов’язано багато 
прикмет. Наприклад, трави (мелі-
са, м'ята) і квіти після освячення в 
храмі стають цілющими, тому з них 
заварюють чай. Роса, що випала в 

ці дні, дуже корисна. Дівчатам ра-
дять нею вмиватися, щоб зберег-
ти свою молодість і красу. Зелені 
свята також вважаються кращим 
часом для сватання. Якщо зробити 
це на Трійцю, а одружитися на По-
крову, то родина буде щасливою. 
А щоб негаразди та хвороби обхо-
дили вас стороною, на Зелені свята 
треба подати щедру милостиню і 
не відмовляти нікому в допомозі.

У цьому християнському празнику переплелися різноманітні традиції та вірування.

Фото facedobra.com.

 n Спробуйте —  не пошкодуєте!

«Грибна галявина» — 
на святковому столі

Такий красивий, свіжий, з ароматом зелені 
та літа! Якраз згодиться до празникового меню

Інгредієнти: 1 банка (400 мл) опеньків, 300 г від-
вареного курячого філе, 2 свіжі огірки, 3 яйця, 200 г 
сиру, пучок зелені, майонез, 3 картоплини в мундирі, 
сіль, перець — до смаку.

Приготування. Салат викладають пластами, 
промащуючи кожен із них майонезом. На дно плас-
кої тарілки розподілити потерту на крупну тертку 
картоплю, потім — нарізане невеличкими кубиками 
м’ясо, далі — дрібно посічені яйця, свіжий огірок. 
Останній шар — сир. Верх і боки салату обмазати 
майонезом, щедро посипати посіченою зеленню, а 

на неї викласти «шапку» з опеньків.
А в «Цікавій газеті на вихідні» за 4 червня — 

ціла сторінка рецептів смачних закусок. І щотижня у 
постійній рубриці «Пальчики оближеш!» цікаві факти 
про їжу, нові страви або ж незвичайні варіанти давно 
відомих. Не пропустіть: 11 червня — все про холо-
дець!

Низький уклін вам, 
журналісти!

І знову шосте червня на порозі,
Зелені наближаються свята.
Доволі часто ви усе в дорозі,
Надія ваше слово огорта.
Енергія в роботі хай прибуде,
Ми, читачі, низький уклін шлемо.
Життєвий вир самі створили люди,
У ньому з вами гордо ми йдемо.
Радіє щиро вся душа й сміється:
Напрочуд гостре й чесне в вас перо.
А як нестримно й палко б’ється серце!
Лише здоров’я щоб не підвело.
І від усіх бажаю вам у свято
Сімейних злагод, затишку й тепла!
Творіть натхненно, творчо і завзято!
А мудрість ваша не згорить дотла.

З повагою від імені усіх вдячних читачів
Ігор ВИЖОВЕЦЬ, 

с. Гредьки Ковельського району.

Фото pplus.in.ua.

«Ви — справжні друзі, 
які не забувають у радості 
й підтримують у смутку»

Із нагоди професійного свята – Дня журналіста – 
шлемо найщиріші вітання працівникам 
«Газети Волинь»!

Шановні журналісти «Волині»! Кожен номер улюбленої 
волинянами і рівнянинами газети — це ваше освідчення  
людям у повазі й любові до них. Цінуємо вашу щирість, 
відверті розмови з читачами, сміливість завжди бути в епі-
центрі подій і професіоналізм, який торкається сердець 
журналістською чесністю. А ще ви — справжні друзі, які 
не забувають у радості й підтримують у смутку, тому ваші 
творчі долі — то сонця для тих людей, які вам вірять, лю-
блять і чекають натхненних публікацій.

Бажаємо вам міцного здоров’я і Божої любові. Нехай ко-
жен день дарує гарний настрій, читачі — вдячність, найрід-
ніші люди — щастя! Багатійте друзями, тиражами й удачею!

З повагою поштовики Горохівщини.



»

volyn.com.ua  |  twitter.com/VolynNova  |  facebook.com/volyn.com.ua

ЛИСТОНОШАЛИСТОНОША
ВОЛИНІВОЛИНІ

Спеціальний додаток від «Газети Волинь» про наших партнерів-поштовиків
№2 (2)

4 червня 
2020 року

twitter.com/VolynNovNovaovaa  |||  facebcebooooobooobbooofaceboooobooboooboobboooooooooooobooooooooooobbooooooooooooobbbooooooooooooobbooooooooooobbboooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkk..cocococococomcom/volcomcoococ yn.com.ua

виків
№2 (2)

4 червня4 червня
2020 року

 n Несподіваний поворот

«А наша Петрівна
вже на новому 

транспорті»
Закінчення. Початок на с. 1 

Оксана КОВАЛЕНКО

Т
ож нині Наталя Най-
ч у к ,  н а ч а л ь н и ц я 
й листоноша за су-
місництвом, їздить 

направду «з вітерцем». Ра-
діє, що позаду відчуття, які 
раніше допікали: «На тому 
ровері як покручу педа-
лі через ціле село, то вже 
ні на що нема сил. А тепер їду 
нормально, місце для газет 
і в кошику попереду є, і під 
сидінням. Нема що й порів-

нювати! Дуже вдячна всім, 
хто допоміг мені!». На за-
питання, як реагували ча-
руківчани, Наталя передає 
почуте з усмішкою: «О, наша 
листоноша вже на новому 
транспорті».

Загалом, аналізує пош-
тарка, карантинні вимоги 
дещо полегшили її роботу 
у відділенні: люди старають-
ся дотримуватися дистанції 
і не заходять так дружно 
у маленьке приміщення, 
як раніше. Каже, їй набагато 
легше брати кошти за по-
слуги, видавати пенсію, коли 

навколо тиша. «Раніше за-
ходило по 5 і більше людей, 
і всі щось обговорювали, 
тепер легше розраховува-
тися».

Цікавлюся, чи пла-
титиме Укрпошта Ната-
лі компенсацію на пальне 
(скутер же —  не ровер). 
Жінка каже: настільки за-
доволена «плюсами» пода-
рунка, що й питання такого 
ставити не буде…

Бразильський письмен-
ник Пауло Коельйо свого 
часу поширив вислів: «Коли 
ти чогось бажаєш дуже 

сильно, весь Всесвіт допо-
магає тобі досягнути цього». 
…Наталя Найчук ось-ось 
отримає водійські права. 
Вона —  достатньо вимогли-
ва до себе, аби навчатися 
новому, і достатньо ерудо-
вана, щоб розуміти, що таке 
цивілізовані умови праці. 
Тож може таке статися (по-
мріймо й собі), що якогось 
дня, взявши до рук «Во-
линь», побачите на передо-
виці фото листоноші з Ча-
рукова за кермом автівки 
з написом «Укрпошта». Вся-
ке ж буває!  n

Двоколісна «обновка» —  дорогий подарунок
 для листоноші.

Фото з особистого архіву Наталі НАЙЧУК.

Фото з особистого архіву Івана ЛЮСАКА.

« Тепер їду нормально, місце для газет 
і в кошику попереду є, і під сидінням. 
Нема що й порівнювати! Дуже вдячна всім, 
хто допоміг мені! »

 n Із перших уст

Головний поштар Волині
Іван ЛЮСАК:

«Переконаний, найкращі часи 
Укрпошти —  попереду!»

Нашу розмову розпочинаю зі слів, які у період карантину 
повторював не раз навіть Президент України Володимир 
Зеленський: «Залишайтеся вдома, а працівники Укрпошти 
доставлять вам усе найнеобхідніше». Не тільки медики, 
а й листоноші були на передовій під час пандемії!
«Тому що у нас не просто робота, а робота з особливою 
місією, —  усміхається Іван Олексійович і додає: —  І у вас теж».
«У нас разом, —  продовжую я, —  адже ми вже 81 рік 
партнери», —  і хвалюся, що перший випуск «Листоноші Волині» 
був недаремний: прочитавши про, здавалось би, фантастичну 
мрію поштарки, знайшлися люди, які її здійснили

Сергій БОРОХ

— І
ване Олексійови-
чу, у селі Чаруків 
Луцького району 

місцева влада, поважаючи 
соціальну роль пошти, по-
дарувала листоноші скутер. 
Якою ще мала би бути 
співпраця місцевих громад 
та служби зв’язку?

— Цей подарунок —  ви-
знання роботи нашого пра-
цівника. Та й журналіст «Газе-
ти Волинь» зумів так описати 
мрію поштаря, що його словам 
повірили. Дякую дуже! Споді-
ваюся, що таку ініціативу під-
тримають і в інших громадах. 
А щодо співпраці, то вона має 
бути взаємовигідна та спря-
мована на якісне задоволення 
потреб населення. Доставка 
пенсії, соціальних допомог, 
прийом комунальних платежів, 
передплата періодичних ви-
дань, продаж товарів першої 
необхідності тощо. У нас є ба-
гато прикладів такої співпраці, 
коли місцеві ради виділяють для 
оренди Укрпошті кращі примі-
щення, допомагають зробити 
поточний ремонт, рекоменду-
ють населенню та направляють 
пенсіонерів на обслуговування 
в нашій установі. Боратинська 
ОТГ (зокрема, з ініціативи міс-
цевих депутатів та тоді ще сіль-
ського голови, а зараз голови 
ОТГ Сергія Олександровича 
Яручика) забезпечила велоси-
педами 9 листонош Боратин-
ського, Баївського та Промін-
ського відділень Укрпошти.

— А скільки зараз пошто-
вих відділень в області і яка 
їхня кількість, на вашу думку, 
є оптимальною?

— На сьогодні всі до єдино-
го населені пункти та хутори Во-
лині охоплені обслуговуванням, 
яке успішно надають 432 від-
ділення поштового зв’язку. 
До кінця року ми не плануємо 

їх закривати, а навпаки —  роз-
вивати та відкривати нові. 
Наприклад, у Луцьку до кінця 
2020-го розпочнуть роботу 
3 нові відділення.

— Скажіть чесно: кра-
щі часи для пошти попере-
ду чи позаду?

— Звичайно, попереду. 
З кожним днем наша велика 
дружна команда досягає но-
вих висот, опираючись на по-
передній досвід. Ми постійно 
удосконалюємося, розвиває-
мося, пропонуємо населенню 
і бізнесу нові сервіси відповідно 
до реалій сьогодення. Приєм-
но бачити, як щодня все більша 
кількість людей довіряє нам, 
користуючись послугами Укр-
пошти.

— У Британії навіть міністр 

агітує передплачувати газе-
ти. Чому, на ваш погляд, дру-
кована преса навіть у час ін-
тернету має право на життя?

— В одному відомому ра-
дянському фільмі герой го-
ворив, що пройде кілька ро-
ків —  і не буде нічого: ні книжок, 
ні газет, ні театру —  лише теле-
бачення. Але минув час, багато 
чого змінилося, а друковані ви-
дання залишаються актуальни-
ми і сьогодні. Більше того, чи-
мало наших клієнтів (і не лише 
людей поважного віку, до речі) 
десятиліттями передплачують 
одні й ті ж газети і журнали. 
Електронні видання неможливо 
взяти в руки, відчути запах дру-
карської фарби, почути шелест 
сторінок, підкреслити важливе 
ручкою чи олівцем. А як зробити 
газетну вирізку з цікавою інфор-
мацією для колекції? Так, багато 
видань сьогодні, в не найкращі 
часи для бізнесу, оголошують 
про перехід в онлайн, але всі 
вони обіцяють не відмовлятися 
повністю і від паперових варіан-
тів. Тому, на моє переконання, 
друковані та електронні ЗМІ 
будуть існувати паралельно, 
і кожне з них матиме своїх по-
ціновувачів.

— Листоноша вже майже 
не носить листів. З чим вона 
йтиме до людей через 10 ро-
ків?

— І сьогодні, і через десяти-
ліття наш працівник приходи-
тиме з усмішкою та пропози-
цією актуальних послуг. Багато 
хто і досі думає, що поштарка 
розносить лише листи та газе-
ти. Але це вже давно не зовсім 
так. Нині листоноша, особливо 
в селах, —  це «мінівідділення»: 
вона і пенсію принесе, і оплату 
комунальних послуг може при-
йняти, і телефонний рахунок по-
повнити, і товари першої необ-
хідності замовити та доставити. 
Тому її робота дуже шанована 
і важлива.

Закінчення на с. 5(3а) »

« На сьогодні всі 
до єдиного населені 
пункти та хутори 
Волині охоплені 
обслуговуванням, 
яке успішно надають 
432 відділення 
поштового зв’язку. »

«На мою думку, друковані та електронні ЗМІ будуть існувати паралельно, і кожне видання
матиме своїх поціновувачів».

Фото з особистого архіву Івана ЛЮСАКА.n Із перших уст
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 n Бо ми —  команда!

«Друге місце в області
з передплати зайняли,

бо в нас дружні та завзяті дівчата!»
На тому, як важливо, аби в колективі були 
однодумці, котрі люблять свою роботу, 
вболівають за спільну справу, наголошувала 
насамперед при зустрічі начальник відділення 
поштового зв’язку села Седлище Любешівського 
району Людмила Божко

Катерина ЗУБЧУК

«САМІ Й ЗАГІТУВАЛИ 
ПЕТРІВНУ НА ЦЮ ПОСАДУ»
Багато літ це відділення 

очолювала Галина Струк. А по-
тім настав час, що керівники 
часто мінялися.

— Зо п’ять їх було, —  каже 
Надія Бурдак, яка вже 23 роки 
працює у Седлищі листоно-
шею. —  А то не діло, коли щораз 
нова людина: тільки-но увійде 
в курс справ, як уже звільняла-
ся. І тоді ми (а це ще дві пош-
тарки. —  Авт.) самі почали при-
дивлятися, хто б то став таким 
начальником, як колись була 
наша Галина Павлівна. І загі-
тували Людмилу Петрівну, яка 
була бухгалтером у сільській 
раді. Ми її добре знали, чули 
про неї гарні відгуки в селі.

Людмила Божко на цю про-
позицію погодилася і сьогодні 
не шкодує про своє рішення. 
Правда, зазначає, що за рік 
змогла освоїтися на новій по-
саді завдяки підтримці досвід-
чених поштарів:

— Я з пів року пропра-
цювала, а тут і передплата 
на 2020- й почалася. План треба 
було виконувати, а ми відста-

вали. Я до своїх дівчат: «Підка-
жіть», бо ж то справа для мене 
нова. І листоноші зорганізува-
лися —  план виконали й навіть 
друге місце в області посіли.

А самі підопічні, зокрема 
найдосвідченіша Надія Бурдак, 
кажуть:

— Коли керівники міняють-
ся, то все не ладиться й настрій 
«не той». А тепер ми йдемо 
на роботу, як на свято.

Хоч це «свято» зараз непро-
сте. Адже листоноші не лише 
доставляють друковані видан-
ня, пенсії: сьогодні пошта —  
це ще й магазин, аптека (є така 
послуга —  ліки на замовлення).

— Я задоволена колекти-
вом, все у нас по щирості, без 
обману й брехні, повна довіра. 
Тільки за такої умови можна 
успішно працювати. 

«ДО СТАРІШИХ 
ЯК ЗАЙДЕШ, 
ТО НЕ МОЖЕШ 
ВІДІРВАТИСЯ»
Село Седлище велике —  

до двох тисяч жителів. Надія 
Бурдак і Лідія Домальчук ма-
ють відповідно 192 і 160 дво-
рів. Надія Іванівна колись і гад-
ки не мала, що буде працю-

вати на пошті. Залишившись 
рано без батька, надивив-
шись, як то непросто матері 
трьох дітей піднімати, вона 
після школи відразу пішла 
на роботу. Влаштувалася 
нянею в дитячому садочку 
Любешова. Та скоро заміж 
вийшла за седлищенського 
хлопця. Троє діток народи-
лося у них з чоловіком. Після 
останньої декретної відпуст-

ки і прийшла на пошту свого 
села, оскільки вже не мог-
ла щодня їздити на роботу 
в райцентр. Добрим словом 
згадує Петра Сацика —  то-
дішнього інструктора Любе-
шівського районного відділу 
зв’язку.

— То Улянович запро-
понував мені роботу лис-
тоноші, —  каже жінка. —  
Я ще й не зразу погодилася, 
бо думала, що не потягну. 
Йшла на два тижні, аби по-
пробувати, як воно буде, 
а затрималася он на скільки. 
Тепер уже й не являю себе 
без своєї поштарської сумки, 
без людей, які ждуть мене. 
Знаєте, як зайдеш до ста-
ріших односельчан, то ви-
рватися не можна. Про своє 
наболіле вони хочуть пові-

дати. А ти мусиш вислухати 
і підтримати, щось сказати, 
аби відігнати журбу. Якраз 
ці старші і газетку випишуть, 
і товар візьмуть. Бо вже з мо-
лодими, поколінням моїх ді-
тей, то трудніше —  у телефо-
нах усе прочитають, до них 
марно звертатися.

І згадує Надія Бурдак, 
що коли стала листоношею, 
то у її сумці було 40 примір-

ників «Волині», а через рік 
їх число зросло вже до 120. 
І понад сотню, а то й більше 
трималося до останньо-
го часу. Зараз —  50 (всьо-
го у поштовому відділенні 
Седлища нашу газету нині 
передплачує сто чоловік). 
Крім Надії Бурдак, її достав-
ляють шанувальникам Лідія 
Домальчук та угриничівська 
листоноша Галина Комар.

Лідія Антонівна уже теж 
чималий досвід має —  20 ро-
ків на пошті. Як і її напарни-
ці, накручує велосипедом 
на своїй дільниці кілометри. 
А як замете й приморо-
зить («це цьогорічна зима, 
на диво, виявилась лагід-
ною»), то копається по сні-
гу —  «на потім» роботу не від-
кладеш.

«Я ЗАВЖДИ ЗАВИДУВАЛА: 
«ОТ ЯКА ЩАСЛИВА 
ЛЮДИНА!»
Ми розмовляли з жінками 

про поштарські справи і, зви-
чайно, про їхнє особисте жит-
тя, бо це невіддільне. А воно 
в кожної —  своє, неповторне. 
І, наприклад, подружжя Бурда-
ків могло б бути цікавими геро-
ями для нашої сторінки «Лю-
бить! Не любить». Де ще є така 
сім’я, що десятиліттями живе 
в розлуці?! Виявляється, так 
склалося, що ще до весілля 
чоловік Надії Іванівни вивчив-
ся на токаря й влаштувався 
на роботу на підшипниково-
му заводі в Луцьку —  там він 
і по сьогодні. Уже 33 роки при-
їжджає додому лише у п’ятни-
цю.

— Попоплакала я перш, 
бо що то, здавалося, за життя 
в постійних розлуках, —  гово-
рить жінка, —  а потім і звикла-
ся. І зараз одне скажу: добрий 
у мене чоловік. Раніш з дітьми 
ждала, коли приїде, а тепер 
уже з онуками, які горнуться 
до дідуся, а він ними тішиться.

А ще ж дві листоноші рано 
стали вдовами. Лідія До-
мальчук п’ять років тому по-
хоронила чоловіка. Хоч вона 
і не самотня —  із сім’єю доч-
ки живе, все ж якраз робота, 
вважає, є добрим стимулом 
до того, щоб не занепасти ду-
хом: «коли ти —  серед людей, 
то відчуваєш себе потрібною».

На жаль, по-іншому скла-
лося у Галини Комар. Жінка 
розповідала:

— Торік на Трійцю не ста-
ло мого чоловіка. Дуже тяж-
ко я цю втрату перенесла, 
бо ж залишилася сама у хаті, —  
діти живуть окремо. Ніколи 
не думала, що так боляче бути 
одинокою. Робота мене рятує. 
Тож, скільки ще здоров’я Бог 
дасть, працюватиму, щоб бути 
серед людей.

16 літ трудиться на по-
шті Галина Семенівна. Від неї 
я почула, що вона після школи 
вивчилася на швачку, у Любе-
шові свого часу працювала. 
А потім збулася, виявляється, 
її давня мрія.

— Ще з дитинства мені по-
добалася професія листоноші. 
Як приходив до хати поштар 
(в Угриничах був якраз чоловік 
на цій службі), то я завидува-
ла: «От яка щаслива людина!». 
Думала, що це найцікавіша 
робота.

А зараз жінці приємно, коли 
приносить комусь з угринівців 
«дитячі» гроші, а їхня мама роз-
повідає, що її малеча гру при-
думала в листонош —  щось 
виписує, продає… Бо це озна-
чає, що вже наймолодше поко-
ління так само, як вона колись, 
з інтересом і шанобливо ста-
виться до роботи поштаря. n 

« Йшла на два тижні, аби попробувати, як воно 
буде, а затрималася он на скільки. Тепер уже 
й не являю себе без своєї поштарської сумки, 
без людей, які ждуть мене. »

Від 5 до 105 роківВВВід 5 до 105 років

Читанка
для всіх19 березня

2020 року №3 (17)

Ціна 10 грн

Чому ексведучий шоу «Караоке 

на майдані» Ігор Кондратюк не потисне 

руки Меладзе і Сєрову?
 l ОСОБИСТІСТЬ Свою трудову діяльність відомий нині шоумен 

і телепродюсер розпочинав із роботи… на комбайні
 с. 13—15 »

На додачу
до коронавірусу —
 ще понад 2,5 тисячі
збудників хвороб
на наші голови.
Як уберегтися?

Консультація професіонала-

інфекціоніста на  с. 8—9 »

l ЗОЛОТІ СЛОВА

Легендарний
Микола АМОСОВ:
«Не сподівайтеся,
що лікарі зроблять
вас здоровими»

с. 12 »

l КВІТКОВА ГАЛЕРЕЯ

Щоб ваша клумба 
завжди мала 
привабливий вигляд, 
рослини треба  
правильно розмістити

 с. 17—19 »

Фото: 1plus1.tv.
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l КОРИСНІ ПОРАДИ

Фальшивою буває 
не тільки валюта, а й… 
картопля

Як не обпектися на бульбі та вибрати 

на насіння ту, яка дасть багатий урожай

 с. 4 — 6 »
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корисні  поради
корисні поради

Читанкадля всіх
№4— 5 (18—19)Ціна 10 грн

Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ:«Все, крім некролога, —  це піар»
 l ОСОБИСТІСТЬ Найспівочіший український ректор 

упевнений, що народжений ним «феномен Поплавського» 

через пів століття вивчатимуть у школах

с. 7—9 »

Із 650-грамової крихітки вирослаось така красуня !l  ІСТОРІЯ НОМЕРА  Настю Альохіну, яка 
дюймовочкою з’явилася на світ у Нововолинську, 
зуміли виходити у Волинській обласній дитячій 
лікарні. Нині їй уже 15

с. 17—19 »
, 
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Фото Богдана ГОНЧАРУКА.
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Фото detector.media.

Ольга ФРЕЙМУТ: 

«Відомою я вже 

була, тепер хочу 

бути багатою»
 l ІСТОРІЯ НОМЕРА Куди зникла 

телеведуча і хто cтав її третім 

чоловіком?
 с. 7—9 » Білої рукавички Ольги Фреймут, її пильного погляду та гострого 

слова боялися навіть найзубатіші «акули» ресторанного бізнесу.

l  ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШ!

У номері —
 26 рецептів 
суперсмачних 
страв 
із полуниць:

від салатів, випічки, 

тортів —  до коктейлів 

і десертів!
с. 11—18 »

Читанка №6 (20)    

Ціна 10 грн

ДЛЯ ВСІХ
ДЛЯ ВСІХ

КОРИСНІ  ПОРАДИ

Фото photographers.ua.

Читайте в іншому виданні
від «Газети Волинь» — місячнику

«ЧИТАНКА ДЛЯ ВСІХ»:
l захопливі життєві історії відомих людей;
l медичні консультації;
l поради для господарів і господинь;
l рецепти суперсмачних страв
і сторінку для наймолодших «Мультляндія».
Запитуйте в листонош або в точках продажу газет. 
А ще краще  передплатіть —  і отримуйте вдома!

Передплатний індекс: 60780.

корисні  порадикориорисні сні порпорадиади

Читанка
для всіх

Фото Катерини ЗУБЧУК.

Начальник поштового відділення села Седлище Людмила Божко швидко 
освоїлася на цій посаді завдяки підтримці колег.

 «А тепер ми йдемо на роботу, як на свято».



www.volyn.com.ua

 n Неспокійні серця

ДУША-ЛЮДИНА!
«Дерево шанують, як добре родить, а людину — як добре робить», — мовиться 
у нашому народі. Саме за це поважають у Тростянці Ківерцівського району 
начальницю відділення поштового зв’язку Наталію Клюкас (на фото). Уродженка 
Луцька, випускниця школи № 11, вона здобула диплом індустріального інституту 
в обласному центрі, вийшла заміж, народила донечку і в 1996 році переїхала 
жити до дідуся і бабусі у Тростянець. Мала батьківщина батьків–прабатьків стала 
її домівкою. Та нерадісною видалася доля молодиці в силу життєвих обставин. 
Нелегко вдові уже 11 літ самій із донькою. Хоча Ольга швидко виросла і нині 
живе в Тернополі, де закінчила національний педагогічний університет, а торік 
навіть перемогла у міському конкурсі «Вихователь року». Тож завзяття до праці і 
відповідальність перейняла від мами, яка гордиться донечкою

Людмила ЯКИМЧУК

НА ТАКИХ ПРАЦІВНИКАХ 
ТРИМАЄТЬСЯ СЛУЖБА 
ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
Живе Наталія Клюкас у 

відомому волинському селі, 
до якого з вірою у духовне і 
тілесне зцілення ведуть шля-
хи–дороги звідусіль. Адже тут, 
у старовинному Свято–Тро-
їцькому храмі з неймовірною 
атмосферою, зберігається 
унікальна ікона, на якій зобра-
жена Богородиця Одигітрія.

Ще у 1999–му прийшла 
Наталія Клюкас на пошту на 
посаду начальника відділен-
ня на підміну, а через півто-
ра року й очолила його, коли 
місце звільнилося. Чи вчини-
ла б так, якби робота відразу 
не сподобалася?! Звісно, що 
ні! Але вона любить людей, 
пошту — у травні минув вже 
21 рік, як працює на цій поса-
ді. Обслуговує з трьома (до 
нещодавнього скорочення 
— чотирма) листоношами 
велику дільницю — п’ять 
навколишніх сіл: Тростя-
нець, Острів, Хопнів, Яро-
мель, Лички.

Помічаю зніяковілість 
Наталії Володимирівни, коли 
завела мову про те, що роз-
повідатиму волинянам про 
неї. Відвідувачів на пошті не 
бракувало, і я, спілкуючись з 
ними про наші видання, ми-
мохідь спостерігаю й за ро-
ботою начальниці. В розмові 
і праці пізнається людина, а 
робота для неї ніколи не була 
тягарем. Скільки добрих слів 
про жінку почула від одно-
сельчан і жодного (!) нарі-
кання. Усе, що має в душі, 
намагається вилити у добрі 
справи: порадить, допомо-
же розібратися в платіжках, 
у періодиці, зателефонує, 
оформить передплату, а ще ж 
торгувати товарами треба… 
Саме на таких одержимих 
своєю справою людях і три-
мається система поштового 
зв’язку. Бо не дуже поспіша-
ють у сільські відділення ті, 
хто мав би вивчати потреби 
і дбати про своїх працівників.

Відділення в Тростянці 
мало б набути сучаснішого 
вигляду при тому обсязі робо-
ти й обов’язків, що виконують 
поштарі для сіл великої ОТГ. 
Благо, що є молодий очільник 
громади Олександр Коваль-
чук, меценат Сергій Мосій-
чук, які багато допомагають, 
навіть придбали листоношам 
новенькі велосипеди. Тож 
у селі турбуються про своїх 
людей. Є опіка настоятеля 
сільського храму Сергія Ле-
двовка, підтримка директора 
школи Миколи Глинського, які 
передплачують наші видан-
ня. Але хіба ж то не обов’язки 
поштових менеджерів?! На-
впроти відділення зв’язку — 
впорядковані місцева школа, 

храм, поруч Будинок культу-
ри, що ремонтується, обе-
ліск. А з даху пошти стирчать 
якісь конструкції, понищені 
вітром та часом…

«НАШІ ЛИСТОНОШІ — 
ТО ВЕЛИКІ ТРУДЯГИ»
За будь–якої погоди пра-

цівники відділення поспіша-
ють до своїх клієнтів. Іноді, 
нарікаючи на невчасно при-
несену пошту, чи задумуємо-
ся ми про те, в яких умовах 
(не лише погодних) їм дово-
диться працювати. Яку ношу 
в прямому і в переносному 
сенсі несуть ці люди, котрі 
вміють і знають, як працюва-
ти з місцевим населенням.

Хто ж вони, ці тростянецькі 
листоноші? Більшу частину 
села обслуговує рожищан-
ка, яка вийшла сюди заміж, 
Любов Сідакова. Працює на 
пошті понад 10 років. Листо-
ноша Наталія Самаріна 15 літ 
доставляє пенсію, товари і ко-
респонденцію у Хопнів, Лички 
та Острів. Жанна Максимчук 
обслуговує частину Тростян-
ця і село Яромель, куди біло-
руска вийшла заміж, і в жовтні 
виповниться 20 років стажу 
листоноші.

Присутні на пошті люди 
розповідають про свої вра-
ження від преси. Хопнівчанка 
Оксана Ковба з батьками дав-
но передплачують «Волинь» 
та інші її видання: «Ви про 
нашу листоношу напишіть! 
Більше 15 років тут трудить-
ся, самій скоро буде 45! Хо-
роша дуже. Жителі Хопнева 
дякують їй за працю і вітають 
щиро». Володимир Марчук 
також передплачував «Во-
линь» багато літ, але тепер 
«не лише молодь, а й старші 
користуються інтернетом. І 

коли вівторкову та четверго-
ву «Волинь» приносять аж у 
суботу, то я вже встигаю ок-
ремі новини зловити у всес-
вітній павутині…». Його слова 
щодо миттєвості інтернету 
підтримує Ігор Глущук, тож 
запросила і його відвідувати 
сайт volyn.com.ua.

«Начальник пошти — то 
душа–людина! Відповідаль-
ний керівник, переймається 
людськими проблемами», — 
казали селяни у відділенні. 
«Наші листоноші — то великі 
трудяги! Хіба вони тільки пері-
одикою займаються? Є ще ж 
купа платіжок, різноманітно-
го товару, кошти, облік, плани 
— як усе встигнути?!» — ди-
вується Людмила Волощук, 
яка переїхала в Тростянець зі 
Львова і багато років перед-
плачує нашу газету.

Люблять листоноші та 
їхній керівник свої села, лю-
дей, роботу, а від того й сили 
беруться долати труднощі. 
Наталія Клюкас багато читає, 
цікавиться історією, різни-
ми життєвими ситуаціями, 
романтичними розповідя-
ми… І хоч у душу людині не 
заглянеш, мені здається, я 
розумію її жіночу сутність, що 
історіями кохання хоче захо-
плюватися не лише на сторін-
ках прочитаних нею романів, 
а й у реальному житті. Тож 
нехай відгуки односельчан і 
наша розповідь додають цій 
«скромній жінці, дуже хоро-
шому керівнику, господині, 
добрій мамі», як характеризує 
її колектив, великої життєвої 
енергії. І нехай обов’язково 
з’явиться той, хто примусить 
серце палахкотіти любов’ю. 
Ще є час. Попереду у вас, 
Наталіє Володимирівно, ще 
ціле життя. n

« Люблять листоноші та їхній керівник свої 
села, людей, роботу, а від того й сили 
беруться долати труднощі. »

 n Із перших уст

Головний поштар Волині
Іван ЛЮСАК:

«Переконаний, найкращі часи 
Укрпошти —  попереду!»

Закінчення. Початок на с. 3 (1а)

Сергій БОРОХ

У
 багатьох європейських 
країнах пошта виконує 
послуги банківської уста-

нови. В недалекому майбут-
ньому, можливо, і ми зможемо 
пропонувати своїм клієнтам 
весь спектр подібних послуг. 
Верховна Рада у першому чи-
танні грандіозні плани Укрпо-
шти підтримала.

— Іване Олексійовичу, 
а що ви виймаєте з власної 
поштової скриньки?

— Ну, її вміст більш-менш 
постійний протягом кількох ос-
танніх років: це рахунки від кому-
нальних підприємств, дитячий 
журнал «Мамине сонечко» для 
доні, кілька журналів для дру-
жини та повідомлення про отри-
мання поштових відправлень, 
оскільки саме Укрпошті ми до-
віряємо доставку придбаних 
онлайн речей. Сподіваюсь, так 
чинять і читачі «Газети Волинь». 
Принаймні ми робимо все, щоб 
так було.

ПРО ОСОБИСТЕ

«НА БЕЗЛЮДНИЙ ОСТРІВ 
УЗЯВ БИ ІЗ СОБОЮ 

БІБЛІЮ»
Бліцанкета директора 
Волинської дирекції 
АТ «Укрпошта» Івана 
Люсака (на фото)

  У людині я найбільше 
ціную… чесність та поряд-
ність. Сам намагаюся бути та-
ким зі всіма і завжди чекаю 
того ж у відповідь.
 Найперша мамина по-

рада: «Стався до людей так, 
як ти хочеш, щоб ставилися 
до тебе».
 Тато мене навчив… 

бути відповідальним та до-
бросовісним. З самого ди-
тинства я пам’ятаю, що він 
захоплювався акваріумними 
рибками. Завжди мене вчив 
тому, що, хоч рибки і не мо-
жуть нічого сказати, але 
я повинен вчасно їх годувати 
та не забувати чистити акварі-
ум. Ніби простий приклад, але 
для мене, дитини, він був дуже 
дієвим, щоб усвідомити, що таке 
відповідальність.
 У дитинстві дуже мріяв… 

стати лікарем-хірургом. Навіть 
учився в хіміко-біологічному кла-
сі ліцею та займав призові місця 
на олімпіадах з хімії. Але потім 
життя розпорядилося по-ін-
шому, здобув фах економіста, 
про що ні разу не пошкодував.
  Найпам’ятніший по-

дарунок для мене на день 
народження…  велосипед. 
Ще тоді, в далекі 1990-ті, коли 
всім жилося скрутно, пам’я-
таю, як друзі з двору мали вєлі-
ки, що дісталися їм від старших 
братів. У мене ж старшого бра-
та не було, а батьки увесь час 
казали, що на велосипед зараз 
немає грошей. І ось за успішне 
закінчення чергового навчаль-
ного року на день народження 

тато з мамою мені подарували 
новенький «Салют» —  дитячій 
радості не було меж.
  Не задумуючись, пі-

шов би у розвідку з… найкра-
щим другом ще з дитинства. 
Це — Олег.
 Коли мені сумно, я… сі-

даю за комп’ютер і планую свою 
наступну подорож.
 Востаннє дарував кві-

ти… дружині та мамі на День 
матері.
  Моє хобі… подорожі. 

Зміна краєвиду завжди надихає 
на нові звершення.
 Улюблений вид спорту… 

катання на лижах узимку та пла-
вання, а ще —  гра в шахи.
 У моїй машині звучить 

найчастіше… аудіокнига про 
саморозвиток.
 Книга, яку насамперед 

узяв би на безлюдний острів… 
Біблія.
  Що сьогодні я попро-

сив би у Святого Миколая… 
миру в Україні та подолання всіх 
напастей.
 Крилатий вислів, який 

мене надихає… «Найскладніше 
почати діяти, все інше залежить 
тільки від наполегливості». n
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«Жодного дня із 21 року роботи не пошкодувала, що працюю на пошті».

Фото Людмили ЯКИМЧУК.
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 n Людина-оркестр

«Якщо на роботу несуть 
квіти —  значить заслужила»

Такі гарні слова почула на адресу начальника поштового 
відділення зв’язку села Риковичі Іваничівського району

Ірини Легкобит від її клієнтів
Алла ЛІСОВА

ТРЕБА ДОБРЕ КРУТИТИСЯ, 
ЩОБИ СКРІЗЬ ВСТИГНУТИ
За більш як дві години 

спілкування із цим керівни-
ком у правдивості сказаного 
не сумнівалася. Разом із за-
ступником редактора «Газети 
Волинь» Миколою Римарем 
потрапили в Риковичі якраз 
перед доставкою пошти. Пані 
Ірина була заклопотана —  го-
тувала для цього все необхід-
не. Раз у раз відволікалася, 
коли один за одним (у першій 
половині дня таких було май-
же двадцять) заходили одно-
сельчани: одні — заплатити 
за комунальні послуги, другі —  
щось придбати (товари першої 
необхідності тут є), ще хтось —  
забрати посилку.

Ніби відчувши, що про неї 
йшлося, поріг переступила 
Антоніна Дем’янівна Кихтюк 
із платіжкою в руках. А тут Ми-
кола Анатолійович відразу під-
ніс жінці приємний сюрприз: 
за результатами цьогорічної 
передплати вона виграла плед.

— Оце так несподіванка! 
Ніколи в житті нічого не випа-
дало в лотерею! —  розгубле-
но, але не без задоволення 
мовила. Вихователька дит-
садка з 35-річним стажем 
каже, що не уявляє, як мож-
на обходитися без «Волині», 

яка вже давно стала для неї 
та її сім’ї улюбленою газетою. 
Сфотографувалися на згадку.

Тим часом Ірина Василівна 
запрошує до кави (напередо-
дні в неї був день народжен-
ня —  як же відмовитися).

—  Н і к о л и  н е  д у м а -
ла, що на пошті працювати-
му, —  розповідає про робо-
ту. —  Хоч із дитинства любила 
«бухгалтерію»: завжди щось 
підраховувала, збирала якісь 
«документи», це для мене 
було цікаво й загадково. Тепер 
це стало реальністю.

Після навчання на бухгал-
терському відділі Горохівського 
радгоспу-технікуму (зараз —  
Горохівський коледж Львів-
ського національного аграр-
ного університету. —  Авт.) 
працювала і в школі, і на пивза-
воді в Павлівці. Коли народила 
дочку, захотілося більше бути 
вдома. А до Павлівки треба що-
дня добиратися за вісім кіло-
метрів. Спочатку влаштувала-
ся листоношею. Згодом, коли 
начальник поштового відділен-
ня пішла в декретну відпустку, 
після пропозиції взяла на себе 

ще й частину адміністративної 
роботи.

Зараз разом із двома лис-
тоношами —  Оксаною Козачук 
та Марією Панасюк, які пра-
цюють недавно, обслуговують 
майже шістсот «точок» сіл Ри-

ковичі й Топилище.
— Три рази на тиждень тре-

ба заглянути в кожну хату. Пен-
сії, комуналка, податок. Йдемо 
навіть до тих людей, котрі спла-
чують за газ та електроенергію 
через інтернет, щоб принести 
квитанцію. Показуємо товар, 
який маємо для реалізації. 
До речі, дещо в нас навіть де-
шевше, ніж у магазині. Достав-
ляємо пресу, кореспонденцію. 
Пропонуємо газети, журнали, 
нагадуємо про передплату 
і про призи, які готує редакція 
своїм читачам. Словом, кру-
титися треба добре, аби все 
встигнути, аби був результат.

КОРОНАВІРУС… ДОПОМІГ 
У РОБОТІ
У час карантину, кажуть ли-

стоноші, паніки в них не було. 
Трохи менше, як зазвичай, 
та все ж мали відвідувачів. 

Тому самі мусили слідкувати 
за користуванням антисепти-
ками, за тим, аби всі дотри-
мувалися безпечної дистанції, 
щоб масковий режим не пору-
шували. А ще Ірина Василівна, 
жартуючи, сказала, що коро-
навірус навіть трохи… допоміг 
у роботі. Значно збільшилася 
кількість посилок, які надхо-
дять у село. Мешканці стали 
більше всього замовляти в ін-
тернет-магазинах.

Зізналася: важко було ми-
нулої зими, коли одна на все 
розривалася. Майже рік пра-
цювала на два села. Здава-
лося, що не встигне, не ви-
тримає. Справилася. Більше 
того, не чула від односельчан 
жодних нарікань. Про секрети 
цього каже так:

— Я і мої колеги для кож-
ної складної ситуації вико-
ристовуємо слова «вибачте», 
«будь ласка», «перепрошую», 
«будьте здорові» —  і це спра-
цьовує, —  усміхається началь-
ник, яка сміливо могла би бра-
ти участь у конкурсі краси «Міс 
Пошта», якби такий проводив-
ся.

То м у  в а ж к о  п о в і р и -
ти, що ця ділова красива жін-
ка ще й тримає на своїх плечах 
виховання двох дітей та вели-
ке господарство. Чого лише 
варто доглядати двох корів! 
Але без цього, зазначає, 
не обійтися. Дочка Юлія —  
студентка Володимир-Волин-
ського педколеджу, син Ілля —  

четвертокласник, хочуть гар-
но вдягнутися, кудись поїхати 
з друзями та однокласника-
ми. Але Ірина ніколи не нарі-
кала. Навпаки, дякувала Богу 
і за роботу, якою рятувалася, 
коли помер чоловік, і за лю-
дей, які допомогли в скрутну 
хвилину.

Поспілкувавшись із рико-
вичанами, зрозуміли, що пош-
та для них —  друге місце 
після церкви, куди не лише 
треба, а й хочеться прийти. 
Тому й не дивно, що і в день 
народження, і наступного дня 
начальниці дарували букети 
квітів.

Слухали Ірину, Оксану й Ма-
рію —  і здавалося, що й про-
блем у них особливих немає. 
Насправді вони їх не озвучува-
ли через скромність. Бо кожно-
му видно, що явно замале при-
міщення відділення поштового 
зв’язку для обслуговування клі-
єнтів, і стан його, м’яко кажу-
чи, мав би бути кращим, більш 
сучасним. У холодну пору року 
не рятує старе пічне опален-
ня. Також потрібен комп’ютер. 
А люди просять установити 
банкомат. Конче потрібні вело-
сипеди, щоб швидше добира-
тися до клієнтів...

Кажуть, дуже надіються 
на допомогу  голови Павлів-
ської громади Андрія Сапож-
ніка, в структуру якої вони 
входять. Цей керівник виконує 
те, що обіцяє. А ми на новосіл-
ля обов’язково приїдемо. n

«  Поспілкувавшись із риковичанами, 
зрозуміли, що пошта для них —  друге місце 
після церкви, куди не лише треба, а й хочеться 
прийти. »

Ліна Костенко про Василя 
Цвіркунова: «Я зустріла Людину, 

якої чекала моя душа. Я його зразу 

впізнала…»
ІСТОРІЯ НОМЕРА Хто він —  останнє кохання знаменитої поетеси, якому 

присвятила рядки «спини мене отямся і отям /така любов буває раз в ніколи»?

 с. 2—5 »

Іванна Климпуш-Цинцадзе: 

«Місце моєї сили —  на порозі 

хати бабці та дідуся. Там 
струменить така любов!»
 l ОСОБИСТІСТЬ «Два роки тому в архіві СБУ я 

вперше побачила справу «ворога народу» – 

мого дідуся, і там були його листи до бабусі. 

Він так ніжно до неї звертався: «Дорогенька 

моя Лізонько», «Панно Лізо»...»
 

l  ВАЖЛИВО!

Пам’ятайте: захисна маска не врятує 

під час поцілунку від коронавірусу
 с. 8 »

с. 13—16 »

ll ВАЖЛИВО!ВАЖЛИВО!
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Фото з родинного архіву 

Іванни КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ.

Фото day.kyiv.ua.
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«Цілуй, цілуй, цілуй її…»Вони довели: ніякі коронавіруси
не зупинять почуттів!

 с. 2, 14—15 »

ДЖАМАЛАне приховує своєї другоївагітності
 с. 12—13 »
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Лілія ПодкоЛілія Подкопаєва стала багатостала багатодітною мамою і втремамою і втретє збираєтьсязбираєтьсяпід вінецьпід вінецьНовий коханий дворазової олімпійської 

Новий коханий дворазової олімпійської 
чемпіонки – американський бізнесмен 

чемпіонки – американський бізнесмен 
Ігор Дубинський – одразу подружився

Ігор Дубинський – одразу подружився
з її дітьми (на фото)
з її дітьми (на фото)

  с. с. 33——66  »»
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Фото Андрія ХАРЛАМОВА.

Фото instagram.com/eurovision.ua.
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Улюблені жінки прем’єра 

Дениса Шмигаля багаті 

й непублічні
 l ІСТОРІЯ НОМЕРА Де і з ким живе глава 

українського уряду та на що проміняв 

велику зарплату?
 с. 3—5 » То хто вони між 

собою, що співають: 

«Ой, чого ти, мамо,

посивіла рано,
а була ж у тебе золота

коса…»?
l  НАРОДНІ ЗІРКИ 

Микола Янченко та Тетяна 

Денисюк (обоє на фото) і досі 

інтригують публіку своїми 

стосунками
 с. 7—9 »

«Скільки разів 
я ладна була вмерти 

від нерозділеного 

кохання до кожного 

з них…»
l  ШПАРГАЛКА 

ДЛЯ ДВОХ

«… а тепер вже 

не пам’ятаю ні імен 

їхніх, ні облич»
 с. 2 » Ф
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Родина Дениса Шмигаля чітко усвідомила 

різницю між поняттями «бути відомими» 

та «бути публічними». Це чи не єдине фото 

політика з дружиною та молодшою донькою, 

доступне громадськості.

Читайте в іншому виданні
від «Газети Волинь» — місячнику

«ТАК НІХТО НЕ КОХАВ»:
неймовірні історії кохання та поради психологів, 

як не обпектися на почуттях.
І, звичайно, рецепти суперсмачних страв для коханого і… 

коханої!
Запитуйте в листонош або в точках продажу газет. 

А ще краще передплатіть – і отримуйте вдома! 
Передплатний індекс: 60779.

Листоноші йдуть до людей з усмішкою і щирим бажанням бути корисними.

Ірина Легкобит сміливо могла би брати участь у конкурсі краси 
«Міс Пошта», якби такий проводився.

Фото Алли ЛІСОВОЇ.
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Ірина Констанкевич:
«Уряд має повернутися обличчям 

до місцевого самоврядування»
Про децентралізацію та роль народного депутата у розв’язанні 

проблем  ОТГ йшлося під час онлайн-заходу в рамках проєкту «Доступно 
про парламентаризм», що його реалізовує «Волинська правнича школа» 

в межах Програми USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне 
парламентське представництво», яка виконується Фондом «Східна Європа»

Учасники проєкту, 
а це молоді люди, мали 
нагоду поспілкуватися 
з народною 
депутаткою 
України Іриною 
Констанкевич, головою 
Сошичненської 
ОТГ Світланою 
Сидорук, головою 
Прилісненської ОТГ 
Ігорем Терещенком 
та його заступником 
Олексієм Гнатюком

Дарина ТИХА

ПРО ЗАВЕРШЕННЯ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
Зокрема, учасників зу-

стрічі цікавило питання щодо 
постанови уряду про завер-
шення децентралізації в Укра-
їні. Чи варто було порушува-
ти принцип добровільності 
об’єднання громад? Про 
це запитали в народної депу-
татки, членкині групи «За май-
бутнє» Ірини Констанкевич.

«Децентралізація —  одна 
з головних реформ, що була 
з а п о ч а т к о в а н а  у р я д о м 
ще у 2014-му. Громади мали 
кілька років для того, щоб 
добровільно об’єднатися, 
визначитися щодо свого ад-
міністративного центру, еко-
номічних фінансових, адмі-
ністративних можливостей. 
Отже, 5 літ —  це оптимальний 
час для старту. У нинішньо-

му році до місцевих виборів 
уряд запланував завершити 
цей етап, сформувавши ОТГ 
на всій території України. 
Десь створено нові громади. 
Малоспроможні, на думку 
урядовців, ОТГ приєднуються 
до більш потужних. Головна 
причина —  дефіцит фінансо-
вих ресурсів. На жаль, Кабінет 
Міністрів «оптимізував» і три 
громади 23-го округу, які були 
створені у попередні роки 
і почали свій розвиток (за-

галом по Волині таких понад 
20), —  Гуто-Боровенську, Тро-
стянецьку та Жидичинську. 
Тепер вони будуть приєднані 
до інших ОТГ. З цього приводу 
я надсилала відповідні запити 
та звернення, але пропози-
ції не були враховані урядом. 
Вони категоричні у баченні 
цих процесів. Ускладнило си-
туацію і «ручне» регулювання 
державою доходної частини 
бюджетів ОТГ у поточному 
році. Це унеможливило реалі-
зацію запланованих проєктів 
та елементарне планування 
розвитку громад», —  заува-
жила Ірина Мирославівна.

Згідно з Перспективним 

планом формування територій 
громад, затвердженим уря-
довою постановою, на Волині 
буде 53 ОТГ. Вибори їх очіль-
ників та депутатів відбудуться 
вже цієї осені. Народна обра-
ниця вважає нинішню ініціа-
тиву уряду щодо завершення 
децентралізації правильною, 
адже в громад було достатньо 
часу для того, аби об’єднатися 
добровільно. З її слів, єдиний 
мінус —  це те, що правила де-
централізації, виписані на по-

чатках, змінювалися, чимало 
понять, розподіл повноважень 
досі є дискусійними.

«Найголовніший принцип 
децентралізації —  повнова-
ження передаються на місця 
та підкріплюються фінансо-
вими ресурсами —  не ви-
тримано. На жаль, нинішні 
громади не мають достатніх 
матеріально-фінансових ре-
сурсів для того, щоб міцно 
ставати на ноги, розвиватися 
й наповнювати свої бюдже-
ти. Тому й було переглянуто 
Перспективний план ство-
рення громад і запропонова-
но здійснити об’єднання так, 
аби вони стали спроможни-

ми. Але в цьому напрямку 
попереду ще багато роботи. 
І це стосується як центральної 
виконавчої влади, так і місце-
вої», — наголосила Ірина Кон-
станкевич.

ПРО ФІНАНСИ ДЛЯ ОТГ
«Якщо не буде фінансо-

вих можливостей, громади 
залишаться адміністратив-
ними об’єктами, —  вважає 
народний депутат. —  ОТГ ма-
ють бути спроможними, щоб 
не лише самим забезпечувати  
свої потреби, а й стати осно-
вою економічної стабільності 
України. У цьому полягала 
суть реформи».

На думку Ірини Констан-
кевич, те, що у громад збира-
лися забрати акциз, позбави-
ло б їх значних надходжень. 
Депутати-мажоритарники від-
стояли залишення акцизного 
податку в місцевих бюджетах.

«Якби мажоритарни-
ки не об’єдналися навколо 
того, щоб зберегти бюдже-
ти громад, було б дуже су-
тужно, —  додала парламен-
тар. —  Однак уряд позбавив 
ОТГ інфраструктурної субвен-
ції. Ці кошти громади могли 
використати на будівництво 
доріг, садочків тощо. Та й ба-
гато інших позицій, які під-
живлювали б ОТГ, у бюджеті 
відсутні. Цим уряд запускає 
процеси, зворотні до децен-
тралізації, —  він зосереджує 
у столиці всі кошти. Я вва-

жаю, що це неправильно. 
Каб мін має повернутися об-
личчям до місцевого само-
врядування. Майбутнє Украї-
ни як держави безпосередньо 
залежить від того, як ми роз-
будуємо об’єднані територі-
альні громади та наскільки 
зробимо їх економічно силь-
ними».

Окрім того, Ірина Констан-
кевич разом із однодумцями 
відстоювала кошти, передба-
чені для ОТГ у Держбюдже-
ті-2020. Їх уряд хотів скерува-
ти до Стабілізаційного фонду, 
створеного для забезпечення 
потреб у боротьбі та протидії 
з COVID-19. 

ПРО КОМУНІКАЦІЮ 
ГРОМАДИ Й НАРОДНОГО 
ДЕПУТАТА
Ірина Мирославівна за-

уважила, що її 23-й округ 
є складним, адже до нього 
входять райони з різними де-
мографічними, економічними, 
історичним, географічними, 
логістичними, культурними 
параметрами.

«Створення ОТГ безпосе-
редньо корелювало з вмоти-
вованістю громад, лідерськи-
ми рисами людей, які балоту-
валися в депутати й очільники 
ОТГ. Надзвичайно багато за-
лежить від лідерів, від актив-
ності людей, їхнього бажання 
брати на себе відповідаль-
ність, гуртувати довкола себе, 
запалити ідеєю і втілити її, —  
вважає Ірина Констанкевич. —  
У мене на окрузі є більш 
успішні та менш успішні ОТГ, 
є такі, що створювалися від-
повідно до Перспективного 
плану, є такі, що поза ним. Тут 
відігравало роль чимало фак-
торів: і економічний, і політич-
ний, і низка суб’єктивних. Але 
великою мірою успіх залежав 
від уміння переконати людей 
та об’єднати перспективою, 
яку може зреалізувати ця гро-
мада. У цьому сенсі показо-
вою є Прилісненська ОТГ».

Своєю чергою, голови 
ОТГ запевнили, що мають аб-
солютну підтримку від Ірини 
Констанкевич у всіх питаннях, 
щодо яких звертаються до на-
родної депутатки по допомогу. 

«У тяжкий момент Іри-
на Мирославівна не кину-
ла нас, а повірила в нас, 
за що ми їй безмежно вдяч-
ні», —  щиро каже голова При-
лісненської об’єднаної тери-
торіальної громади Ігор Тере-
щенко.

«До нашого народного 
депутата можна звертати-
ся завжди і бути впевне-
ним, що вона почує і зробить 
усе, що зможе, —  додає голо-
ва Сошичненської ОТГ Світ-
лана Сидорук. —  Нас, місцеву 
владу, часто не чують, ігнору-
ють щодо багатьох проблем, 
а коли звертаєшся до парла-
ментаря, рівень уваги до тво-
го питання набагато вищий. 
З Іриною Констанкевич дуже 
комфортно та ефективно пра-
цювати».  n

Народний депутат Ірина Констанкевич та голова Прилісненської ОТГ Ігор Терещенко у селі Карасин Маневицького району, 
де добудовують школу.

« ОТГ мають бути спроможними, щоб не лише 
самим забезпечувати  свої потреби, а й стати 
основою економічної стабільності України. 
У цьому полягала суть реформи. »
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Ірина КОНСТАНКЕВИЧ, народний депутат України про те, 
що уряд не розуміє потреби культури як галузі і блокує ви-
ділення коштів на Український культурний фонд, Інститут 
книги, вітчизняне кіно та інші важливі програми:

Економіка не матиме сенсу, якщо вона не спиратиметься на 
гуманітарний фундамент. Грошей завжди не вистачатиме. 
Але треба визначити пріоритети, куди і як ми рухаємося. 
Зниження рівня освіти, культурного розвитку неминуче 

приведе до цивілізаційноі периферії. Домінування попси, джинси, нея-
кісного контенту в телепросторі – це дорога в нікуди.

Без програм і проєктів широкого гуманітарного змісту ми не маємо 
майбутнього... Але нинішні урядовці демонструють відсутність культур-
них та гуманітарних горизонтів.

До системних послідовних рішень вони просто не готові. Вважаю, 
що і цей уряд тимчасовий. Думаю, що скоро і він фіналізує свою 
роботу через ось таку світоглядну, організаційно-адміністративну 
імпотенцію.
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 n Політика

НОВИЙ УРЯД —  ЦЕ «ШАРАШКІНА

КОНТОРА» ЗЕЛЕНСЬКОГО
Управлінський хаос та непрофесійність, створені Президентом 

і його урядом, продукують лише нові й нові кризи

Відтак фракція «Європейська 
Солідарність» ініціює висловлення 
недовіри Кабінету Міністрів. Про 
це сказав співголова фракції 
«Європейська Солідарність» Артур 
Герасимов із трибуни парламенту

Дарія КЛИЧ

«П
одивіться на медичну сферу, де за-
безпечення лікарень усіма необ-
хідними засобами індивідуального 

захисту медпрацівників лягло головним чином 
на плечі меценатів і волонтерів. Це попри ви-
ділені уряду майже 65 млрд грн?!» —  обурився 
депутат. Він також зазначив: «Рекордний дефі-
цит бюджету у 300 млрд грн, тотальне падіння 
промисловості і зупинка блоків АЕС в енерге-
тиці —  все це почалося задовго до епідемії. 
А сумнозвісна так звана програма дій уряду? 
А брехня про 500 тисяч нових робочих місць?».

Співголова фракції підкреслив: всі ці про-
вали свідчать, що другий уряд Зеленського 

лише поглиблює кризу, яку почав перший. 
«Саме тому «Європейська Солідарність» іні-
ціює висловлення недовіри всьому Кабміну. 
Питання не в конкретних міністрах. Система 
управлінського хаосу і непрофесійності, ство-
рена Зеленським, може продукувати лише 
проблеми», —  заявив депутат.

За його словами, «Європейська Солідар-
ність» закликає всіх парламентарів долучити-
ся і підтримати висловлення недовіри та від-
ставку Кабміну. «Бо інакше їхня некомпетент-
ність остаточно доб’є країну», —  заявив Артур 
Герасимов.
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 n Втрата

Від нас пішов один 
із тих, хто тримав 
українське небо

1 червня на 82-му році життя не стало 
видатного українського композитора 

Мирослава Скорика (на фото)
Василь РОГУЦЬКИЙ

У
 вівторок ранкове 
засідання Верховної 
Ради розпочалось 

із хвилини мовчання, під 
час якої звучав один зі сві-
тових шедеврів Мирослава 
Михайловича —  його зна-
менита «Мелодія».

Із Маестро Україна 
прощатиметься три дні. 
Учора шану йому віддава-
ли в Києві у патріаршому 
соборі Воскресіння Хри-
стового УГКЦ. А сьогодні, 
4 червня, домовину з ті-
лом доставлять до Львова, 
де з 11.00 до 22.00 буде 
проходити прощання з по-
кійним в архикатедраль-
ному соборі Святого Юра 
Української Греко-като-
лицької церкви. Поховають 
Героя України Мирослава 
Скорика на Личаківському 
кладовищі.

Композитор народився 
13 липня 1938 року у Льво-
ві, його батьки отримали 
освіту у Віденському уні-
верситеті, а бабця була 
рідною сестрою оперної 
співачки Соломії Кру-

шельницької. З 1963 року 
Мирослав Скорик почав 
працювати викладачем 
Львівської консерваторії 
на кафедрі теорії музики 
і композиції. У цей час осо-
бливу частину його твор-
чості займають естрадні 
пісні «Не топчіть конвалій», 
«Намалюй мені ніч» та ін. 
У 1964-му Скорик напи-
сав музику до культового 
фільму Сергія Параджано-
ва «Тіні забутих предків», 
а до стрічки «Високий пе-
ревал» режисера Володи-
мира Денисенка —  свою 
знамениту «Мелодію».

Серед його доробку —  
одноактний твір за віршем 
Івана Франка «Каменярі», 
«Карпатський концерт» 
(1973), концерт для віоло-
нчелі та симфонічного ор-
кестру (1983), балет «По-
вернення Баттерфляй», 
цикл прелюдій та фуг для 
фортепіано, «Диптих» 
для камерного оркестру, 
ще два фортепіанних і чо-
тири скрипкових концерти 
та багато інших. У реперту-
арі Львівської опери —  його 
опера «Мойсей».

КОМЕНТАР

Віталій ПОРТНИКОВ, журналіст:
«Кожного дня, якщо я слухаю будь-яку 

європейську чи американську класичну ра-
діохвилю, я знаю, що почую знайомі звуки 
музики не тільки Бетховена, Баха чи Генде-
ля, але й обов’язково Чайковського, Римсько-
го-Корсакова або Рахманінова, Дворжака чи Пендерець-
кого. Я точно знаю, кого я не почую —  Лятошинського, 
Леонтовича (за винятком «Щедрика» на Різдво), Ревуць-
кого, Скорика, Сільвестрова тощо. Українська компози-
торська школа не стала надбанням світової цивілізації 
не тому, що у нас другорядні композитори. Українську 
оперу ви не почуєте у світі не тому, що Лисенко, Гулак-Ар-
темовський чи Скорик не такі цікаві, як Дворжак чи Мо-
нюшко. А тому, що нас самих це не цікавить. І не цікавить 
нас зацікавленість світу. А потім ми будемо говорити про 
якісь інформаційні війни. Друзі мої, поки асоціацією ци-
вілізованого світу з Росією буде Шостакович, а з Украї-
ною —  біла пляма, ми нічого ні в кого не виграємо. І на-
самперед —  програємо себе самих. Бо ми залишаємося 
мешканцями країни з непересічною європейською куль-
турою, більшість населення якої і знати про цю культуру 
не хоче, і державні інституції якої окуповані невігласами 
й заробітчанами.

Але у слушний момент всі ми знаходимо гіркі слова. 
Не шукайте. Просто уявіть, як таким людям, як Мирослав 
Скорик, було гірко жити серед нас».

»
«
n Пряма мова

Ірина ГЕРАЩЕНКО,
народний депутат від «Європейської 
Солідарності»:

Розгортається дешевий спектакль під 
назвою «цар —  хороший, бояри —  погані». 
Намагаються перекласти відповідальність 
із царя на бояр. Але Аваков (міністр вну-
трішніх справ. —  Ред.) —  це Зеленський. 
Він узяв на себе повну відповідальність 
за цього міністра. Венедиктова (Ген-
прокурор. —  Ред.) —  Зеленський. 
ДБР —  це Зеленський. Шмигаль 
(прем’єр-міністр) —  це Зелен-
ський. Наша політична сила на-
полягає на тому, що цей уряд 
Зеленського має піти у від-
ставку, тому що ми точно проти 
міністра оборони, який демо-
тивує українських військових. 
Тому що ми точно проти міні-

стра економіки і соцполітики, прізвищ яких 
не знає навіть Зеленський. Тому що немає 
в цій країні економіки і соцполітики сьогод-
ні. Повна відповідальність за відсутність 
жодної реакції на те, що вбивці маленького 
хлопчика сьогодні на волі, лежить на тому, 
хто навіть не відреагував на це (31 травня 
2019 року у Переяславі Київської області 
сталося вбивство 5-річного Кирила Тляво-
ва п’яними поліцейськими. —  Ред.). І це —  

Зеленський і уряд Зеленського. В день 
«битви в Броварах» (мова про масову 

перестрілку у житловому районі мі-
ста. —  Ред.) уряд Зеленського зі-
брався на мотивуючий тімбілдінг, 
де вони писали програму, якої 
не існує. Тому ми вимагаємо від 
керівництва парламенту негайно 

надати нам листи, які блокуються, 
на збір 150 підписів за від-

ставку уряду Зеленського.

»«
n Цитатник

Володимир АР’ЄВ, народний депутат 
від «Європейської Солідарності», про 
ймовірне призначення колишнього 
гендиректора телеканалу «1+1», а зараз 
нардепа від «Слуги народу» Олександра 
Ткаченка міністром культури:

Це все одно, що серійного маніяка по-
ставити керувати орденом милосердя. 
Тому що це людина, яка виступала проти 

українського дубляжу кіно ба-
гато років тому, яка чинила 
перешкоди зйомкам україн-
ських патріотичних фільмів, 
людина, яка зацікавлена, 
як пишуть зараз, у рейдер-
стві «Укркінохроніки» і Одесь-
кої кіностудії…  Ну, вибачте, —  
цей уряд уже стає зовсім 
не проукраїнським.

« Подивіться на медичну сферу, 
де забезпечення лікарень 
усіма необхідними засобами 
індивідуального захисту 
медпрацівників лягло головним 
чином на плечі меценатів 
і волонтерів. Це попри виділені 
уряду майже 65 млрд грн?! »
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Фото RFE/RLGraphics.На тлі російської агресії некомпетентність влади вкупі з коронавірусом 
можуть стати небезпечним коктейлем для України.
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«КАРАНТИННИЙ» 
ДИТСАДОК

«Добрий день. Ви, мабуть, 
чули, що з 3 червня в Луцьку 
запрацює наш дошкільний заклад. 
Скажіть, а вам дуже потрібен 
садочок?» —  так починалася 
цього тижня наша розмова 
з вихователькою 

Ч
улося, що вона спантеличена. (За пів 
року, відколи мій 3-річний син почав 
ходити у садочок, я встигла захопи-

тися цією енергійною й творчою жінкою, 
яка не шкодує усмішок, знає що сказа-
ти і коли пригорнути кожного зі «своєї» 
зграйки горобченят). Тож коли уточнила, 
чому вона так питає, почула переказ вимог 
державного санітарного лікаря країни з де-
талями. …Винести м’які іграшки, килими, 
дезінфікувати й провітрювати приміщен-
ня, вимірювати температуру собі й дітям, 
педпрацівникам бути постійно у масці. 
Це «квіточки». Але є і «ягідки». Найважче, 
зі слів педагога, буде обмежувати контакти 
з дітьми: спробуй-но не пригорни, не візь-
ми на руки дитину, якій лише три з гачеч-
ком і яка за березень —  травень повністю 
переорієнтувалася на сімейне коло. Є на-
віть термін про це —  «реадаптація».

«Надавати пріоритет активності на сві-
жому повітрі і обмежити заняття, що по-
требують фізичного контакту між дітьми 
та персоналом», —  таке, зокрема, запи-
сано у Проєкті тимчасових рекоменда-
цій щодо організації проти епідемічних 
заходів у закладах дошкільної освіти 
на період карантину. От і спробуй пояс-
нити дитині, що пісочницю відкривати 
не можна і що ігри з м’ячем заборонені. 
А найважче (неможливе для дотриман-
ня, як на мене) —  заборона малим кон-
тактувати. Слабо віриться, що хлопчики, 
які раніше дружно брумкали машинками, 
зможуть гратися у протилежних кінцях 
кімнати, сумно позираючи один на одно-
го. Дошкільнятка обожнюють товариство, 
це основна мотивація йти в садок! Тримати 
дистанцію, бо так сказала вихователька? 
Увесь день?! Малоймовірно, що на май-
данчику вони слухняно розбіжаться в усі 
боки і кожен гратиметься у своєму про-
сторі. Людина —  все ж істота суспільна… 
Веду до того, що на працівників садків по-
кладені надважкі обов’язки. Тож вихова-
телі мають по-новому сприйняти поради 
того ж Василя Сухомлинського з його кни-
ги «Серце віддаю дітям» і навчитися «від-
давати» його дистанційно, перетворитися 
на лагідних та все ж наглядачів. З іншого 
боку, багато що залежатиме від «гнучкості» 
і їхньої, і батьків: як не крути, без порушень 
не обійтися, бо рухливі, як ртуть, дошкіль-
нята так важко вписуються у «рекоменда-
ції МОЗу». n

П о г л я д

Оксана КОВАЛЕНКО,
редакторка відділу листів 

і зв’язків з читачами
«Газети Волинь»

 n Резонанс

Один Ілон Маск «взув» усю Росію
30 травня 2020 року на мисі Канаверал у Флориді 
відбувся перший пілотований запуск приватного 
космічного корабля Crew Dragon, що належить 
компанії SpaceX цього знаменитого винахідника, 
мрійника та підприємця

Петро МАКАРУК

Н
а Міжнародну косміч-
ну станцію (МКС), яка 
з 1998 року обертається 

навколо Землі на висоті 415 кі-
лометрів, прибули два астро-
навти зі Сполучених Штатів — 

Роберт Бенкен та Дуглас Герлін. 
Останні майже 10 років амери-
канці літали на МКС на росій-
ських «Салютах». За це Москва 
брала з Вашингтона по 86 міль-
йонів доларів за місце. Щоб 
позбутись залежності, NASA 
зробила хід конем —  для ви-

готовлення космічної ракети 
найняла приватну компанію 
SpaceX, спеціалісти якої від-
мінно впорались із завданням. 
Для США політ став історич-
ним і, крім цього, дешевшим —  
обійшовся у 55 мільйонів до-
ларів. І ще: ракета-носій після 
запуску повернулась на Зем-
лю, тож потім її використають 
знову. Тобто, люди зможуть 
відносно недорого «шастати» 
туди-сюди за маршрутом Зем-
ля —  космос.

До речі, після вдалого по-
льоту на пресконференції Ілон 
Маск (на фото) промовив 
не всім зрозумілу фразу: «Ба-
тут працює», —  і засміявся. 
Справа в тому, що у 2014 році 
Дмитро Рогозін, який тоді був 
віцепрем’єром Росії і опікував-
ся ракетно-космічною галуззю, 
заявив, що Москва може від-
мовитися доставляти амери-
канських астронавтів на МКС. 
«Проаналізувавши санкції 
проти нашого «космопрому», 

пропоную США доставляти 
своїх астронав-
тів на МКС 
за допомо-
гою бату-
та», —  напи-
сав Рогозін 
у соцмережі.

В і д п о -
відь Ілона 
Маска ви вже 
знаєте. Як ка-
жуть, сміється 
той, хто смі-
ється ос-
таннім. n

 n Уроки пандемії

Ніхто не застрахований:
«підчепили» COVID-19 футболісти, 

черниці й депутати
За попередню добу 
в Україні виявили 483 особи 
з коронавірусною інфекцією, 
а загалом їхня кількість 
сягнула 24 822. Після двох днів 
зниження захворюваності, 
коли реєстрували 340, 
328 нових випадків зараження, 
цифри знову стрибнули вгору

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

«НЕВЖЕ ПЕНСІОНЕРАМ 
У ТРОЛЕЙБУС —ЗАСЬ?»
З 1 червня на Волині (за винят-

ком Ковельщини та Ківерцівського 
району, де найскладніша ситуація 
з поширенням COVID-19) відновив 
роботу громадський транспорт. Ви-
магається, щоб людей у салоні було 
не більше, аніж сидячих місць. Паса-
жири мусять мати маски. Також по-
відомили, що за рекомендацією Ка-
бміну в тролейбуси не впускатимуть 
пенсіонерів «за 60» —  як групу ризику.

— У кожного паспорт перевіря-
тимуть? Це дискримінація! Нехай 
попробують мене висадити, я в суд 
піду! —  обурювався один із наших 
читачів, зателефонувавши до ре-
дакції.

Звісно, і в літніх людей виникає 
необхідність кудись під’їхати. І на-
вряд чи дійде до того, що пенсіоне-
рів силоміць виганятимуть з авто-
бусів чи тролейбусів. Але важливо, 
щоб кожен із нас розумів: без на-
гальної потреби піддавати себе ри-
зику не варто, у поважному віці вища 
ймовірність важких ускладнень. Тому 
краще перестрахуватися, аніж ви-
пробовувати міцність свого здоров’я.

У Львові, наприклад, цими днями 
виявили спалах COVID-19 у футболь-
ному клубі «Карпати». Заразилися 
молоді, треновані спортсмени. Піс-
ля проведення повторних ПЛР-тестів 
одержали 25 позитивних результа-
тів у гравців та персоналу. Важких 
хворих серед футболістів нема, але 
матчі з участю команди відміня-
ють. А загалом на Львівщині станом 
на вчорашній ранок зареєструва-
ли рекордну кількість інфікованих 
за добу — 96 осіб.

Небезпека заразитися підсте-
рігає всіх. Троє народних депутатів 
нині «на лікарняному» через коро-
навірус, а загалом у Верховній Раді 
заразилися ним до півтора десятка 
осіб. Нещодавно в Києві нове вог-
нище захворювання «розгорілося» 
у Свято-Вознесенському Фролів-
ському жіночому монастирі. Там 

занедужало 26 черниць, 22 з них —  
за попередню добу.

Загалом станом на ранок 3 черв-
ня в нашій області було зареєстро-
вано 959 випадків COVID-19, за по-
передню добу додалося 17 нових 
потерпілих. Одужало 279 осіб, 
27 хворих померло.

На Рівненщині ситуація виглядає 
складнішою: загалом там виявили 
1873 заражених. Область у трійці 
«лідерів», тих, де напередодні за-
реєстрували найбільшу кількість ін-
фікованих COVID-19. Їх у сусідів до-
далося понад 50. Повідомляли про 
спалах у Вараші, місті, де знаходить-
ся атомна станція. Там лабораторно 
підтверджено 36 випадків захворю-
вання на COVID-19 (1 —  летальний, 
2 пацієнтів одужало).

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ ДАСТЬ 
ЗМОГУ РОБИТИ БІЛЬШЕ ТЕСТІВ
На Волині методом ПЛР на ви-

явлення вірусу COVID-19 за весь 
час спостереження протестовано 
7060 осіб, у тому числі за попередню 
добу —  188. Для порівняння: у Львів-
ській області проводять за 24 годи-
ни до 500 ПЛР-досліджень. Удвічі, 
а то й утричі більше, тестують і рів-
ненчани. Справа у тому, що ПЛР-кон-
троль у нас здійснює лише одна ла-
бораторія Волинського обласного 
лабораторного центру.

Як розповіла учора під час прес-
конференції головний санітарний 
лікар області Наталія Янко, ліка-
рі-вірусологи працюють цілодобово 
впродовж 3 місяців, але справити-
ся з величезними навантаженнями 

й уникнути черг не вдається. Тому 
результатів досліджень іноді дово-
диться чекати. Але є й добра новина. 
З державного бюджету вже виділи-
ли кошти на закупівлю автоматичної 
станції для ПЛР-тестувань, після 
встановлення нового обладнання 
їх проводитимуть значно більше.

Нині ж волиняни вже мають 
змогу пройти в багатьох лікуваль-
них закладах обстеження методом 
імуно-ферментного аналізу (ІФА). 
Такою можливістю скористалися 
437 осіб, у тому числі за останню 
добу 166. У 16 з них виявлено підоз-
ру на COVID-19, її підтвердять або 
спростують після ПЛР-тестування. 
Повідомили на брифінгу і про те, 
як відбувається ліквідація спалахів 
захворювання на Волині. Склад-
ною залишається ситуація у Ківер-
цівському районі, де за попередній 
день кількість інфікованих зросла 
на 5 осіб. У селищі Олика помер паці-
єнт Волинської обласної психіатрич-
ної лікарні, який мав 54 роки, страж-
дав від патології серцево-судинної 
системи. 23 травня в нього виявили 
симптоми коронавірусної інфекції. 
Усього ж у трьох відділеннях корпусу 
цього лікувального закладу, враже-
ного коронавірусом, заразилося пів 
сотні пацієнтів і 24 медики.

Не можуть поки що сподіватися 
на послаблення карантинних об-
межень і на Ковельщині, де показ-
ник інцидентності (захворюваності 
на 100 тис. осіб за 7 днів) перевищує 
20, у той час як установлена вимо-
га —  не більше 12. На жаль, інфіку-
валися 32 працівники Ковельського 
МТМО, 2 з них —  за попередню добу. 
Зважаючи на те, що з коронавірус-
ною інфекцією нам доведеться спів-
існувати ще тривалий час, Наталія 
Янко закликала жителів області ре-
тельніше дбати про свою безпеку. n

« Загалом станом на ранок 
3 червня в нашій області 
було зареєстровано 
959 випадків COVID-19. »

Фото suspilne.media.
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Літнім людям користуватися громадським транспортом 
без нагальної потреби медики не радять.
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ІЗ ГРАНАТОЮ — НА ТЕЩУ
Минулого понеділка до поліції зателефонувала 
25–літня жителька села Кривлин Ковельського 
району і повідомила, що чоловік, із яким вона 
розлучається, прийшов до будинку її матері 
та, погрожуючи розправою, кинув на подвір’я 
предмет, схожий на гранату. На щастя, від вибуху 
ніхто не постраждав — жінка встигла забігти в 
помешкання

Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

П
ід час огляду місця пригоди за участю спеціаліс-
тів вибухотехнічного відділу Головного управління 
Нацполіції у Волинській області правоохоронці ви-

лучили металеві уламки, характерні для гранати «Ф-1», 
предмет, схожий на запобіжний важіль осколкової ручної 
гранати, зразки грунту тощо. Зловмисника, 29–річного 
мешканця села Калиновник Ковельського району, який 
був у стані алкогольного сп’яніння, затримали. Відомо-
сті внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за декількома статтями Кримінального кодексу України. 
Мова йде про замах на умисне вбивство, вчинений спосо-
бом, небезпечним для життя багатьох осіб. Санкція статті 
передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі. n

БОЄЦЬ, ЯКИЙ НАБУХАВСЯ–
НАКУРИВСЯ І ПІШОВ ДО РОСІЯН, 

— ІЗ РІВНЕНЩИНИ
Російські ЗМІ виклали відео добровільного 
переходу солдата 95-ї десантно-штурмової 
бригади Збройних сил України Євгена 
Добринського на ворожі позиції в Криму

Петро МАКАРУК

І
з кадрів видно, що він іде до росіян сам, розмахуючи 
руками, схоже, в неадекватному стані. Як зазначає 
військовий журналіст Юрій Бутусов, сам Добрин-

ський згодом розповів, що не був на посту — пив алко-
голь та курив наркотики у сусідньому селі, а потім п’я-
ним пішов на ворожі позиції.

Зазначимо, що зникнення бійця раніше пояснювали 
його викраденням. Добринський — із Рівненської об-
ласті, єдиний син у матері, його чекає дружина із ма-
ленькою дитиною. На думку Юрія Бутусова, незабаром 
солдата повернуть в Україну. n

ОДИН МОТОЦИКЛІСТ ЗАГИНУВ, 
ДРУГИЙ — У ЛІКАРНІ

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у 
ніч на 2 червня на автошляху поблизу села Тур 
Ратнівського району

Олег НЕНЬО

П
опередньо встановлено, що 58–літній місцевий 
житель, керуючи мотоциклом Viper, виїхав на 
смугу зустрічного руху і зіткнувся з двоколісним 

транспортом марки Иж, за кермом якого перебував 
його 17–річний односельчанин. Внаслідок ДТП літній 
чоловік загинув на місці. Юного мотоцикліста і пасажи-
ра, якого він віз, госпіталізували. n

ПОБОРИ ВИМАГАЛИ У ВИГЛЯДІ 
«АБОНЕМЕНТА» НА 150 ДОЛАРІВ

Служба безпеки України викрила посадовців 
Головного управління Державної податкової 
служби у Рівненській області на систематичному 
отриманні хабарів

Валентин СТАВСЬКИЙ

З
а попередніми даними слідства, протиправну схе-
му створили співробітники управління контролю 
за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів. 

Податківці вимагали від місцевих приватних підприєм-
ців, які займаються продажем алкоголю, плату за не-
створення штучних перешкод у веденні бізнесу. Вартість 
такого «абонемента» щомісяця становила 150 доларів 
США з кожної торговельної точки. Цими днями у Дубро-
виці правоохоронці затримали головного державного 
ревізора–інспектора податкової під час одержання ним 
хабара — 600 доларів США. У його автомобілі виявлено 
ще майже 2 тисячі у різній валюті. Йому повідомлено про 
підозру. Триває досудове слідство. Вирішують питання 
щодо притягнення до відповідальності інших посадовців 
управління, задіяних у корупційній схемі. n

             ОВИНИ КРАЮ

Більше новин — на сайті               VOLYN.COM.UAA

 n Печальна рубрика

Живучи в темряві, дарував 

усім світло своєї душі
Відійшов у Вічність голова Волинської 
обласної організації Українського товариства 
сліпих, заслужений працівник соціальної 
сфери Юрій СИМОНЧУК (на фото)

В
ін народився 3 бе-
резня 1943 року у 
селі Голишів Рівнен-

ської області. Втративши 
у дитинстві кисть пра-
вої руки, а згодом і зір, 
зумів здобути дві вищих 
освіти, знайти роботу 
до душі. Майже 30 років 
Юрій Прокопович очолю-
вав обласну організацію 
УТОС і водночас працю-
вав вчителем у вечірній 
школі. Його педагогічний 
стаж вражає — майже пів 
століття. Він був люди-
ною-факелом, яка сама 
горіла і запалювала на 
добрі справи інших. Йшов 
по життю із девізом: нема 
тупика в житті, є тупик в 
голові, який ми створюємо 

самі. Тим, хто нарікав на 
негаразди, казав: «Я не 
бачу білого світу. Міг би не 
трудитися, бути на утри-
манні держави. Але я, як 
та жабка із глечика. Коли її 
подруга, потрапивши у по-
суд із молоком, змирилася 
із долею, склала лапки і 
потонула, вона борсалася, 
поки не збилося масло. І 
врятувалася!»

Він не любив підлості, 
лицемірства і брехні, був 
правдорубом. Завжди го-
ворив те, що думав. Навіть 
коли знав, що це не сподо-
бається комусь. «Якщо не 
знаєш, що казати, — кажи 
правду», — говорив не 
раз. Його душа боліла від 
того, що світ стає жорсто-
ким, нівелюються христи-
янські чесноти, що у людей 
на першому плані гроші. 
Обурювався, що окремі 
бізнесмени, коли йшов до 
них із проханням виділити 
якусь копійку для допомо-
ги незрячим, зачиняли пе-
ред ним двері, наказували 
охоронцям не пропуска-
ти. І не любив, коли його 
хвалили. «То не я такий 
хороший, а мої люди, ко-
лектив», — неодноразово 

чула від нього. А хвалити 
його було за що. Адже 
забрав із вулиць, базарів 
незрячих, котрі просили 
там милостиню, влаштував 
їх в обласне підприємство 
УТОСу, першим в Україні 
створив у Луцьку реабілі-
таційний центр, де хлопці 
та дівчата із вадами зору 
з усіх куточків Волині про-
ходили побутову, трудову 
реабілітацію, вчилися до-
моводству, комп’ютерній 
грамоті, музиці. Під його 
керівництвом обласна 
організація УТОС займала 
призові місця в Україні 
за роботу із соціального 
захисту людей з інвалід-
ністю.

Юрій Прокопович був 

борцем. Боровся із влас-
ними хворобами, фізич-
ною неміччю, відстоював 
громадянські і соціальні 
права незрячих. «Якби 
я був президентом, то в 
першу чергу дав би ро-
боту тим з них, які хочуть 
працювати. Це для них 
найкращий захист», — ка-
зав. За своїх людей стояв 
горою. Піклувався, щоб 
могли оздоровитися, мали 
безбар’єрний доступ до 
об’єктів соціально– куль-
турного призначення. 

За бойовий характер, 
непоступливість, принци-
повість Юрія Прокоповича 
товариші називали «ге-
нералом армії незрячих». 
Жити йому допомагала 
пісня. Співати любив із ди-
тинства, мав чудовий бас. 
Його голос звучав у капелі 
«Лісова пісня», що діє при 
УТОСі, хорі церкви Усіх 
святих Землі Волинської. 
Юрій Симончук залишив 
добрий слід у долі бага-
тьох людей, чимало гарних 
справ. І смерть не може 
знівелювати їх. Тож хай 
Всевишній подарує йому 
вічний спокій і Царство 
Небесне. n

Вишитий «Кобзар» рівнянки Олени Медведєвої отри-
мав гран-прі на Міжнародному конкурсі. Захід «Тарас 
Шевченко єднає народи» провели в Києві. Нагороду вручили 
за «майстерне втілення шевченківського духу у власній творчості і 
пропагування ідей Великого Кобзаря». «Спасибі за таку високу оцінку 
і нагороду членам журі, котрі одностайно (наскільки мені відомо) 
ухвалили це рішення!» – пише на сторінці у фейсбуці мисткиня.

Р Е К Л А М А

 n Се ля ві

Він дав їй свободу. 
Але чи в цьому її щастя?

Твоє місце на кухні! І вона гордо 
несла своє призначення. Аромат 
приготовлених нею страв манив 
усю родину за стіл. Сирники, 
млинці, чебуреки, котлети… Вона 
знала смак кожного й дарувала 
різноманітні делікатеси. Натомість 
тішилася вдячністю дітвори і 
дорослих

Мирослава КОЗЮПА

А 
потім прийшла старість, рани ставали 
глибшими, вже тяжче витримувала кон-
куренцію з новою суперницею. Пошарпа-

на часом, усе частіше відчувала себе непотріб-
ною, все рідше їй дякували і все менше поміча-
ли. Рідні руки стали чужими, а звичне тепло вже 
не зігрівало. Врешті–решт одного разу опинила-
ся на вулиці. Сльози роси змили її печаль, і вона 
чи не вперше глянула на сонце. Аж зблиснула.

І раптом відчула на собі міцні чоловічі руки. 
Вона розуміла, що більше не зможе бути госпо-
динею. А він і не думав пропонувати їй місце на 
кухні. Натомість щодня дарував мандрівку — під 
високим небом Луцька, під теплим сонцем, під 
холодними зірками…

Я вгледіла її на мосту через Стир по вулиці 
Шевченка на жовтому сміттєвозі з номером АС 
8092 ВО. Людині зустріти того, хто подарує їй 
свободу, простір, безмежжя, особливо у хвили-
ни відчаю, — справжнє щастя. Цікаво, чи можуть 
його відчувати... сковорідки? n

 n Актуально

«COVID-19 для всіх був як грім 
серед ясного неба: 

навіть учителі пенсійного віку мусили 
цікавитися інтернет-технологіями»

Навчальний рік, який 
в умовах пандемії 
дистанціював учнів 
від педагогів, але 
зблизив їх із батьками, 
завершився. Водночас 
залишив по собі 
сторінку для нотаток

Оксана КОВАЛЕНКО

К
арантин посилив само-
освіту всіх, дотичних 
до школи. Це висновок 

начальниці управління освіти 
і науки Волинської облдер-
жадміністрації Людмили Пла-
хотної, яка мала можливість 
спостерігати за надзвичайним 
навчанням у двох статусах — 
як керівник і як бабуся семи-
класниці. Каже: «Ця ситуація 
дуже активізувала роботу над 
собою директорів, педагогів, 
учнів і батьків». Мусили ціка-
витися інтернет–технологіями 
навіть учителі пенсійного віку 
(таких майже 20% із 25 тисяч), 
які до того гадали, що відсут-
ність комп'ютерних навиків не 
зменшує їхньої професійності.

«Під час цього каранти-
ну навантаження на батьків 
дійсно було завелике», — 
Людмила Плахотна ствердно 
реагує на моє питання про над-
мірну участь у навчанні батьків. 
Каже: «Для усіх COVID-19 був 
як грім серед ясного неба». 
(Коли знайомі мами й тати на-
передодні свята Останнього 
дзвоника писали у вайбері, що 
заслужили великі букети квітів 
від школи, це лунало тільки як 
напівжарт). Освітянка однак за-
уважує, що найважче довело-
ся тим батькам, які до того не 
дуже вникали у справи дитини, 
покладаючись на вчителів і ре-
петиторів, або ж настільки опі-
кувалися своїм учнем чи уче-
ницею, що це підточило їхню 
самостійність.

Ефективність дистанцій-
ного навчання та можли-
востей тріо «вчитель — шко-
ляр — мама (тато)» покаже 
вересень. Чиновниця пояс-
нила, що восени буде не зви-
чайне повторення призабуто-
го матеріалу, а корегувальний 
його напрямок. Прогнозує, що 
дітям запропонують підучити 
найважчі теми.

Елементи навчання «на 
відстані» практикуватимуть 
і далі. Начальниця управління 
освіти зазначає, що точно це 
буде під час коротких каран-
тинів, зазвичай зимових. На 

її переконання, нові й сучасні 
можливості треба розвивати 
— тим більше, що з минулого 
року у всіх волинських школах 
є інтернет. А як це відбувати-
меться, вирішать у колективах, 
бо саме конкретний заклад 
освіти організовує навчання 
педагогів, вибирає собі зручні 
програми. Людмила Плахотна 
повідомила, що за минулі два 
роки область отримувала по 
10 млн на підвищення кваліфі-
кації вчителів у Новій україн-
ській школі (НУШ). У нинішньо-
му — гроші забрали у зв'язку з 
пандемією коронавірусу (але є 
40 млн гривень на парти, об-
ладнання, дидактичні матеріа-
ли для цієї програми).

ЗНО відбудеться за та-
кою ж схемою, лише на мі-
сяць пізніше та із суворіши-
ми санітарними вимогами. 
Основна сесія триватиме із 
25 червня по 17 липня. Кількість 
пунктів тестування збільшать 
з огляду на потребу в дотри-
манні дистанції, забезпечать 
їх антисептиками та засобами 
захисту. Шкільні автобуси для 
перевезення є (загалом 217). 
Абітурієнтам будуть вимірюва-
ти температуру і вимагатимуть, 
щоб під час іспиту змінили ма-
ску.

Серед інших новин з осві-

тянського середовища — 
активне будівництво нових 
шкіл. За інформацією Людми-
ли Плахотної, в цьому році на 
Волині за програмою «Велике 
будівництво» завершать третю 
чергу закладу у Вербці, що на 
Ковельщині, та корпус шко-
ли у Лукові Турійського райо-
ну. Освітянка наголосила, що 
попри ситуацію з пандемією 
Держ фонд регіонального роз-
витку і далі фінансується. «Якщо 
говорити про найбільші об'єк-
ти, ми розпочали будівництво у 
Стобихівці Камінь–Каширсько-
го, Головному Любомльсько-
го, Башликах Ківерцівського 
районів. Загалом на розви-
ток цього року галузь освіти 

Волині додатково отримала 
0,5 мільярда гривень», — розпо-
віла пані Плахотна. Гроші при-
значені для спорудження су-
часних туалетів, зокрема й для 
дітей з особливими потребами 
(11 млн для 11 шкіл); на купівлю 
17 шкільних автобусів; майже 
14 млн — на обладнання для 
харчоблоків закладів серед-
ньої освіти (мова про 58 шкіл); 
понад 25 млн виділено на ство-
рення навчальних лабораторій; 
100 млн — на нагальні шкільні 
потреби відповідно до урядової 
програми «Спроможна школа 
для кращих результатів». n

Людмила Плахотна: «Сучасний педагог має вивчати онлайн-технології».

« Найважче довелося тим батькам, які до того не 
дуже вникали у справи дитини, покладаючись 
на вчителів і репетиторів, або ж настільки 
опікувалися своїм учнем чи ученицею, що це 
підточило їхню самостійність. »

« Пошарпана часом, усе частіше 
відчувала себе непотрібною, все 
рідше їй дякували і все менше 
помічали. »

Фото з архіву обласної організації УТОС.

« — Якщо не знаєш, що казати, — кажи 
правду, — говорив не раз. »

Фото Мирослави КОЗЮПИ.

Фото з архіву Людмили ПЛАХОТНОЇ.

Фото day.kyiv.ua.

 n О часи! О звичаї!

Шахрай хотів заробити 
на іміджі відомого священника

Минулої неділі на сторінці у фейсбуці старшого декана Горохівського деканату, настоятеля 
Свято-Вознесенського храму міста Горохова отця Андрія Сидора з’явилося повідомлення: 
«Я їду в АТО з капеланом, веземо продукти і ліки хлопцям, але трохи не розрахував із 
грошима. Тому і прошу вас: якщо напишу вам номер телефону, зможете його поповнити? 
А я приїду і віддам. Буду вдячний за допомогу». Поруч було вказано номер мобільного 
телефону, на який доброчинці мали б перераховувати кошти

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

Т
а про таке нібито своє звернення благоче-
стивий священник не відав, як мовиться, 
ні сном, ні духом. Дізнався про нього з те-

лефонної розмови аж увечері від горохівчанки, 
котра працює в іншій країні і вже готова була до-
помогти. Отець Андрій каже, що був спантели-
чений, оскільки не опубліковував ніякого ого-
лошення, тим паче — із подібним змістом. 
Таких дзвінків до настоятеля від заробітчан 
із-за кордону, котрі постійно жертвують 
гроші, зокрема на храм, цього дня було 
ще декілька. Це добре, що жертводавці 
проявили обережність, бо, як з’ясувалося, 
якийсь шахрай створив у фейсбуці фейкову 
сторінку отця Андрія.

— Найперше, що я зробив, то 
зателефонував за вказа-
ним номером. Запитав, 
ніби нічого не знаючи, 
хто мене слухає. По-
чув у відповідь, що це 
Роман, бо отець Ан-
дрій, тобто я, зі слів 
афериста, був якраз 
зайнятий. Шахрай 
розказав мені все, 

що було у фейкові. Тоді я не витримав такого 
неподобства і став соромити абонента вже від 
свого імені. Ясно, що він кинув слухавку і більше 
її не піднімав, — розповів духовний наставник 
горохівчан.

Обурюється не лише він. Під спросту-
ванням на справжній сторінці свя-

щенника користувачі в коментарях 
і досі виливають свій гнів на па-
скудного безбожника.

Отець Андрій Сидор, а також 
працівники Горохівського відді-
лу поліції просять усіх жителів 

Горохівщини не вестися на такі 
провокації. Настоятель, до сло-

ва, ніколи не змінював своєї сто-
рінки і ні в кого не просив грошей 

із неї.
P. S. Син отця Андрія Сидора — 

Іван Сидор — у грудні 2013 року 
бив у дзвони Михайлівського 

Золотоверхого собору і вря-
тував Майдан від розгону 

беркутівцями. Пізніше 
він став «Людиною 2013 
року» редакційної акції 
газети «Волинь» — «Ге-
рої нашого часу». n
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й країні і вже готова була до-
рій каже, що був спантели-
публіковував ніякого ого-
— із подібним змістом. 

стоятеля від заробітчан
і постійно жертвують 
храм, цього дня було 

обре, що жертводавці
сть, бо, як з’ясувалося, 
рив у фейсбуці фейкову 
я.

що я зробив, то 
а вказа-

итав, 
ючи, 
По-
це 
н-
в 

з

Обурюється не л
ванням на спр

щенника кор
і досі вили
скудного б

Отець А
працівник
лу поліції

Горохівщин
провокації.

ва, ніколи не
рінки і ні в ко

із неї.
P. S. Син о

Іван Сидор
бив у д

Золот
тува

бе
ві
р
г

Фото gorohiv.rayon.in.ua. Настоятель Свято-Вознесенського храму 
міста Горохова Андрій Сидор.



UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05 Доброго 
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 
08:55, 21:00, 23:30, 02:30, 05:30 
Новини 09:00 Божественна 
літургія у День Святого Духа, 
яку очолює Блаженнійший 
Митрополит Епіфаній 11:00 
Урочиста літургія в Понеділок 
святого духа Української Греко-
католицької церкви 12:30 
Х/ф «СВЯТЕ СІМЕЙСТВО» 
16:25 Телепродаж 17:00, 
03:40 #ВУКРАЇНІ 17:30 
Д/ц «Дикі тварини» 18:00 
Т/с «Максиміліан та Марія 
Бургундська» 20:00 Д/ф 
«Багамські острови: Таємничі 
печери і затонулі кораблі» 
21:25, 23:55, 05:50 UA:Спорт 
21:35 Суспільно-політичне ток-
шоу «Зворотний відлік» 00:00, 
02:50 Бюджетники 00:30 
Сильна доля 01:25 UA:Фольк. 
Спогади 04:35 Енеїда

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30 ТСН: 

«Телевізійна служба 
новин»

09:40 Х/ф «ЗИМОВИЙ СОН»
11:45 Х/ф «РОДИННІ 

ЗВ’ЯЗКИ» (12+)
15:40, 20:15 Х/ф «РОДИННІ 

ЗВ’ЯЗКИ 2» (12+)

ІНТЕР
04.05 «Мультфільм» 04.55 
«Телемагазин» 05.25, 22.00 
«Слідство вели... з Леонідом 
Каневським» 06.55 «Речдок» 
08.45, 18.00, 19.00, 02.15 
Ток-шоу «Стосується кожного» 
10.40 Х/ф «ПІД ОДНИМ 
ДАХОМ» 12.20 Х/ф «ІБІЦА» 
13.50 Х/ф «ЩОСЬ НЕ ТАК З 
ТОБОЮ» (16+) 15.50 «Чекай на 
мене. Україна» 17.40 Новини 
20.00 «Подробиці» 21.00 
«Речдок. Особливий випадок. 
Злочинець мимоволі» 23.45 Т/с 
«Слідчий Горчакова» (12+) 00.50 
Х/ф «МІЖ ВИСОКИХ ХЛІБІВ»

УКРАЇНА
06:30 Реальна містика
08:30, 15:20 Т/с «Затемнення»
15:00, 19:00 Сьогодні
16:00 Х/ф «АННА І КОРОЛЬ»
20:10 Ток-шоу «Говорить 

Україна»
21:00 Т/с «Інша» (16+)
23:50 Т/с «Якщо ти мені 

пробачиш» (12+)

СТБ
05:15 Т/с «Як довго я на тебе 

чекала» (12+)
07:00 Т/с «Сліпа» (12+)
09:45, 14:50, 22:55 Т/с «Пізнє 

каяття» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-

Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:40 Т/с «Вир» (16+)

ICTV
05:15 Громадянська оборона
06:00 Факти тижня
08:00 Х/ф «БАДЬОРІСТЬ 

ДУХІВ» (16+)
09:45 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
11:45, 13:05 Х/ф 

«ПРИБУЛЬЦІ В 
АМЕРИЦІ»

12:45 Факти. День
13:40 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА 

БЕЗПЕКА» (16+)
15:10 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
16:55 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 

УРАГАНОМ» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:15 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ» 

(16+)
21:25 Х/ф «ТРИ ДНІ НА 

ВБИВСТВО» (16+)
23:30 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ 

МАРШАЛ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:05 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:10 Вар’яти (12+)
07:30 Improv Live Show (12+)
09:20 Х/ф «НЕРВ»
11:00 Х/ф «ПУНКТ 

ПРИЗНАЧЕННЯ 3» 
(16+)

12:50 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 
2»

15:10 Х/ф «ЛЮДИНА-ПАВУК 
3: ВОРОГ У ВІДБИТТІ»

17:50, 19:00 Таємний агент
20:20 Х/ф «РОМАН З 

КАМЕНЕМ»
22:20 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 
07:00, 02:45 Містична Україна 
07:50 Україна: забута історія 
08:40, 18:15 У пошуках істини 
09:35 Речовий доказ 10:45, 
23:55 Фантастичні історії 11:35 
Секрети Другої світової 12:35 
Ігри імператорів 21:00 Останній 
день Помпеї 21:55 Мисливці 
за скарбами 00:45 Погляд 
зсередини 01:45 Суперчуття 
03:25 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:30 М/ф «Земля до початку 

часів 11: Вторгнення 
Крихтозаврів»

11:00 Х/ф «СУТИЧКА В НЕБІ»
12:50 Х/ф «БУДИНОК 

ПРОКЛЯТИХ» (16+)
14:50, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
17:30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
19:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

2+2
06:00 «Спецкор»
06:30 «ДжеДАІ»

07:00 Т/с «Опер за викликом-2» 
(16+)

09:55 «Помста природи»
10:10 «Загублений світ»
15:10 Х/ф «ІДЕНТИФІКАЦІЯ 

БОРНА»
17:15 Х/ф «ПЕРЕВАГА 

БОРНА» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» 

(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. 

Київ-2» (16+)
22:05 Т/с «CSI: Місце 

злочину-11» (16+)
23:00 Т/с «CSI: Місце 

злочину-12» (16+)
23:50 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ 

ВІДЛІК» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 09.50, 15.40, 17.50, 
22.30 Yellow 06.10 Севілья 
- Реал. Чемпіонат Іспанії 
08.00 Вердер - Вольфсбур 
Чемпіонат Німеччини 10.00, 
18.10 «Великий футбол» 11.35 
Олімпік - Маріуполь. Чемпіонат 
України 13.20 Класичні матчі 
Ліги чемпіонів 13.55 БАТЕ - 
Динамо (К) (2010  /11). Ліга 
Європи УЄФА 16.00 Челсі 
- Ювентус (2012  /13). Золота 
колекція Ліги чемпіонів 18.00 
Топ-матч 19.45 Шахтар - Десна. 
Чемпіонат України 21.30 
#залишайсязФутболом 22.50 
Боруссія (Д) - Герта. Чемпіонат 
Німеччини 00.40 Журнал 
Inside Serie A. Чемпіонат Італії 
01.10 Рома - Наполі (2018  
/19). Чемпіонат Італії 03.00 
Чемпіонат Німеччини. Огляд 
туру 03.55 Львів - Дніпро-1. 
Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00 
Т/с «Рання пташка» 10.30, 
17.30 4 весілля 11.30, 16.30, 
00.30 Панянка-селянка 12.30 
Вечірка 13.30, 22.00 Країна 
У 14.00, 15.00, 18.30, 19.30, 
20.30 Одного разу під Полтавою 
14.30 Танька і Володька 15.30, 
19.00, 20.00 Одного разу в 
Одесі 16.00 Сімейка У 21.00 
Т/с «Найкращий» тиждень мого 
життя» (16+) 23.00 ЛавЛавCar 
2 01.20 Теорія зради 02.20 
Щоденники Темного (16+) 
03.50 Віталька 05.50 Корисні 
підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф 
«Бременські музиканти» 06.50 
М/ф «Як козаки у футбол 
грали» 07.50, 16.00, 03.05 
«Випадковий свідок» 09.00 
Х/ф «ВИСОТА» 10.50 «Слово 
Предстоятеля» 10.55 Х/ф 
«ДІВЧИНА БЕЗ АДРЕСИ» 
12.35 Х/ф «ТРИДЦЯТЬ 
ТРИ» 14.05 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» 17.45 Х/ф 
«КРИМІНАЛЬНИЙ ТАЛАНТ» 
20.45 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ 
ДІЛО» (16+) 22.30 Т/с «Смерть 
у раю - 8» (16+) 00.35 «Склад 
злочину» 01.25, 03.20 «Речовий 
доказ» 04.15 «Правда життя»

ПОНЕДІЛОК, 8 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05 Доброго 
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 08:55, 
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15, 
02:20, 05:20 Новини 09:00 Т/с 
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська 
школа онлайн. Англійська мова 
10:35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Геометрія 11:05, 12:15 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Руханка 11:10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Хімія 11:45 Всеукраїнська 
школа онлайн. Географія 12:20, 
19:20 Д/ц «Боротьба за виживання» 
13:10, 15:10, 00:30, 03:00 Суспільна 
студія. Марафон 16:20 Телепродаж 
16:50 Наші гроші 17:30 Д/ц «Дикі 
тварини» 18:20, 04:25 Тема дня 
19:55 Д/ц «Таємне життя собак» 
21:35, 23:55, 02:50, 05:50 UA:Спорт 
21:45 Розважальна програма з 
Майклом Щуром 16+ 22:15 Т/с 
«Максиміліан та Марія Бургундська» 
00:00, 03:55 #ВУКРАЇНІ

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09:25, 10:20 «Життя відомих людей 
2020»

11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий, 
ми переїжджаємо»

13:10 «Одруження наосліп - 4»
14:45 «Світ навиворіт 8»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» 

(12+)
22:45 Х/ф «УПІЙМАЙ ШАХРАЙКУ, 

ЯКЩО ЗМОЖЕШ» (16+)

ІНТЕР
03.45 «Орел і Решка. Шопінг» 
04.55 «Телемагазин» 05.25 
Слідство вели... з Леонідом 
Каневським 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 
«Корисна програма» 11.05 Т/с 
«Мене звати Мелек» (12+) 12.25 
Т/с «Не відпускай мою руку» (12+) 
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок» 16.35 
«Речдок. Особливий випадок. 
Луна війни» 18.00, 19.00, 02.05 
Ток-шоу «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок. 
Особливий випадок. Злочинець 
мимоволі» 22.00 «Слідство вели... 
з Леонідом Каневським» 23.45 Т/с 
«Слідчий Горчакова» (12+) 00.50 
Х/ф «ВЕСЬ СВІТ В ОЧАХ ТВОЇХ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Сьогодні
09:15 Місія: краса
10:20 Реальна містика
12:50 Т/с «Філін» (16+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 

(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша» (12+)
23:20 Зірковий шлях. Вечір

СТБ
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Вир» (16+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний» (12+)
12:05, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:25, 15:35 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:40, 13:20 Х/ф « РАНД-

РЕВАНШ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20 Х/ф «КОСТОЛОМ» 

(16+)
16:40 Х/ф «ТРИ ДНІ НА 

ВБИВСТВО» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Секретний фронт
21:25 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23:30 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА-2: 

АПОКАЛІПСИС» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)

09:30 Т/с «Грімм» (16+)
12:00 Х/ф «АРТУР ТА ПОМСТА 

УРДАЛАКА»
13:50 Любов на виживання (16+)
17:10, 19:00 Хто зверху? (12+)
20:50 Х/ф «ЦУНАМІ 3D» (16+)
22:20 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:20, 
01:35 Правда життя 09:30, 00:25 
Речовий доказ 10:40, 17:05 Погляд 
зсередини 11:40, 18:05 Суперчуття 
13:40 Містична Україна 14:30, 
19:55 Фантастичні історії 15:25 
Загадки Всесвіту 16:15, 21:45 
НЛО з минулого 19:05 Місця сили 
20:50 Освенцім 22:35 Земля: сили 
природи 23:35 Горизонт

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:20 «Орел і Решка. Шопінг»
09:20 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)
11:15, 17:30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13:00, 19:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
14:50, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

23:50 Х/ф «ЛЕГКІ ГРОШІ» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «ВХІДНИЙ» (16+)
08:40 Х/ф «ВІЙНИ 

БЕЗСМЕРТНИХ» (16+)
10:25 «Помста природи»
10:45, 17:15 «Загублений світ»
12:45 Х/ф «ЧУЖІ» (16+)
15:15 Х/ф «ЧУЖИЙ-4» (16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» 

(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ-2» 

(16+)
22:00 Т/с «CSI: Місце злочину-12» 

(16+)
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-11» 

(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Барселона - Севілья. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 «Бундесліга 
weekly». Чемпіонат Німеччини 
08.15, 03.55 Боруссія (Д) - Герта. 
Чемпіонат Німеччини 10.00, 15.40, 
17.50, 22.30 Yellow 10.20 Львів - 
Дніпро-1. Чемпіонат України 12.05 
Баєр - Баварія. Чемпіонат Німеччини 
13.55 Бешикташ - Динамо (К). 
1/16 фіналу (2010  /11). Ліга Європи 
УЄФА 16.00 ПСЖ - Челсі. 1/4 
фіналу (2013  /14). Золота колекція 
Ліги чемпіонів 18.00 Передмова 
до «МЮ - Ювентус» (1998  /99). 
Золота колекція Ліги чемпіонів 
18.05 МЮ - Ювентус. 1/2 фіналу 
(1998  /99). Золота колекція Ліги 
чемпіонів 19.50 Ювентус - МЮ. 1/2 
фіналу (1998  /99). Золота колекція 
Ліги чемпіонів 21.35 Післямова 
до «Ювентус - МЮ» (1998  /99). 
Золота колекція Ліги чемпіонів 
21.40 Класичні матчі Ліги Європи 
22.50 Шахтар - Десна. Чемпіонат 
України 00.40 Журнал Ліги чемпіонів 
01.10 Ювентус - Мілан (2018  /19). 
Чемпіонат Італії 03.00 Класичні матчі 
Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00 
Т/с «Рання пташка» 10.30, 17.30 
4 весілля 11.30, 16.30, 00.30 
Панянка-селянка 12.30 Вечірка 2 
13.30, 22.00 Країна У 14.00, 15.00, 
18.30, 19.30, 20.30 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Танька і Володька 
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в 
Одесі 16.00 Сімейка У 21.00 Т/с 
«Найкращий» тиждень мого життя» 
(16+) 23.00 ЛавЛавCar 2 01.20 
Теорія зради 02.20 Щоденники 
Темного (16+) 03.50 Віталька 05.50 
Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф «Казка 
про царя Салтана» 07.30 М/ф 
«Чудасія» 07.55, 16.50, 20.50, 02.55 
«Випадковий свідок» 08.30, 12.30, 
16.30, 19.00, 22.00, 02.25 «Свідок» 
09.00 Х/ф «34-Й ШВИДКИЙ» 
10.35, 22.30 Т/с «Смерть у раю - 8» 
(16+) 12.50 «Будьте здоровi» 14.15 
«Таємниці кримінального світу» 
15.20 «Правда життя. Професійні 
байки» 18.20 «Вартість життя» 
19.30 «Легенди карного розшуку» 
00.35 «Склад злочину» 01.30, 03.30 
«Речовий доказ» 04.10 «Правда 
життя»

СЕРЕДА, 10 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 06:30, 
07:05, 08:05 Доброго ранку, Країно! 
07:00, 08:00, 08:55, 13:00, 15:00, 
18:00, 21:00, 23:15, 02:20, 05:20 
Новини 09:00 Т/с «Полдарк» 10:00 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Українська література 10:35 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Фізика 11:05, 12:15 Всеукраїнська 
школа онлайн. Руханка 
11:10 Всеукраїнська школа 
онлайн. Історія України 11:45 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Біологія 12:20 Всеукраїнська 
школа онлайн. Географія 13:10, 
15:10, 00:30, 03:00 Суспільна студія. 
Марафон 16:20 Телепродаж 
16:50 Схеми. Корупція в деталях 
17:30 Д/ц «Дикі тварини» 18:20 
Тема дня 19:20 Д/ц «Боротьба за 
виживання» 19:55 Д/ц «Таємне 
життя собак» 21:35, 23:55, 02:50, 
05:50 UA:Спорт 21:45 Наші гроші 
22:15 Святі та грішні 00:00 Перша 
шпальта 03:55 Спільно 04:25 
UA:Фольк. Спогади

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09:25, 10:20 «Життя відомих людей 
2020»

11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий, 
ми переїжджаємо»

13:10 «Одруження наосліп - 4»
14:45 «Світ навиворіт 8»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» 

(12+)
22:45 Х/ф «СТОЯНКА» (16+)

ІНТЕР
03.45 «Орел і Решка. Шопінг» 
04.55 «Телемагазин» 05.25, 
22.05 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 
«Корисна програма» 11.05 Т/с 
«Мене звати Мелек» (12+) 12.25 
Т/с «Не відпускай мою руку» (12+) 
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок» 16.35 
«Речдок. Особливий випадок. 
Луна війни» 18.00, 19.00, 02.15 
Ток-шоу «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок. 
Особливий випадок. Злочинець 
мимоволі» 23.50 Т/с «Слідчий 
Горчакова» (12+) 00.45 Х/ф 
«ПОЛІТ З КОСМОНАВТОМ»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Сьогодні
09:15 Місія: краса
10:20 Реальна містика
12:50 Т/с «Філін» (16+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 

(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша» (12+)
23:20 Контролер

СТБ
05:15 Т/с «Вир»
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний» (12+)
11:55, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:30, 15:40 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всіх» (16+)
20:15, 22:40 Т/с «Вир» (16+)
22:55 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV
05:00 Скарб нації
05:10 Еврика!
05:15 Факти
05:40, 20:15 Громадянська 

оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
09:55, 13:20, 16:20 Т/с «Поганий 

хороший коп» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
16:45 Х/ф «ЗЛОЧИНЕЦЬ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
21:25 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23:30 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
09:30 Т/с «Грімм» (16+)
11:20 Х/ф «АРТУР І МІНІПУТИ»
13:10, 19:00 Аферисти в мережах 

(16+)
21:00 Х/ф «МІЛИНА» (16+)
22:40 Х/ф «ВІДКРИТЕ МОРЕ» 

(16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:20, 
01:35 Правда життя 09:30, 00:25 
Речовий доказ 10:40, 17:05 
Погляд зсередини 11:40, 18:05 
Суперчуття 13:40 Містична Україна 
14:30, 19:55 Фантастичні історії 
15:25 Загадки Всесвіту 16:15, 
21:45 НЛО з минулого 19:05 
Ролан Биков 20:50 Освенцім 
22:35 Земля: сили природи 23:35 
Горизонт 02:30 Історія українських 
земель

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай лапу»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 Х/ф «ЛЕГКІ ГРОШІ» (16+)
11:15, 17:30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13:00, 19:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
14:50, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

23:50 Х/ф «БУДИНОК 
ПРОКЛЯТИХ» (16+)

2+2
06:00 Х/ф «ЮРСЬКІ ІГРИ» (16+)
07:40 «Помста природи»

08:00, 17:20 «Загублений світ»
12:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
15:10 Х/ф «ЧУЖИЙ» (16+)
18:15 «Спецкор»
18:45 «ДжеДАІ»
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» 

(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ-2» 

(16+)
22:10 Т/с «CSI: Місце злочину-12» 

(16+)
23:55 Т/с «CSI: Місце злочину-11» 

(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Атлетіко - Атлетік. Чемпіонат 
Іспанії 07.45 Журнал Inside Serie 
A. Чемпіонат Італії 08.15, 03.55 
Шахтар - Десна. Чемпіонат 
України 10.00, 15.40, 22.30 Yellow 
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30 
#залишайсязФутболом 11.35 
Журнал Ліги чемпіонів 12.05, 
17.50 Топ-матч 12.10 «Великий 
футбол» 13.45 «Суперматчі». Ліги 
чемпіонів УЄФА 13.55 Динамо 
(К) - Шеріф (2010  /11). Ліга Європи 
УЄФА 16.00 Ювентус - Челсі 
(2012  /13). Золота колекція Ліги 
чемпіонів 18.00 Передмова до 
«Реал - Динамо(К)» (1998  /99). 
Золота Колекція Ліги чемпіонів 
з А. Шевченком 18.05 Реал - 
Динамо (К). 1/4 фіналу (1998  /99). 
Золота Колекція Ліги чемпіонів 
з А. Шевченком 19.50 Динамо 
(К) - Реал. 1/4 фіналу (1998  /99). 
Золота Колекція Ліги чемпіонів з 
А. Шевченком 21.35 Чемпіонат 
Німеччини. Огляд туру 22.50 Баєр 
- Баварія. Чемпіонат Німеччини 
00.40 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини 01.10 Інтер 
- Лаціо (2018  /19). Чемпіонат Італії 
03.00 Класичні матчі Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00 
Т/с «Рання пташка» 10.30, 17.30 
4 весілля 11.30, 16.30, 00.30 
Панянка-селянка 12.30 Вечірка 
13.00 Вечірка 2 13.30, 22.00 
Країна У 14.00, 15.00, 18.30, 
19.30, 20.30 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Танька і Володька 
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в 
Одесі 16.00 Сімейка У 21.00 Т/с 
«Найкращий» тиждень мого життя» 
(16+) 23.00 ЛавЛавCar 2 01.20 
Теорія зради 02.20 Щоденники 
Темного (16+) 03.50 Віталька 
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 М/ф 
«Казка про рибалку й рибку» 07.30 
М/ф «Пригоди козака Енея» 08.00, 
16.50, 20.50, 02.55 «Випадковий 
свідок» 08.40 Х/ф «ЙОГО СОБАЧЕ 
ДІЛО» (16+) 10.30, 22.30 Т/с 
«Смерть у раю - 8» (16+) 12.30, 
16.30, 19.00, 22.00, 02.25 «Свідок» 
12.50 «Свідок. Агенти» 14.15 
«Таємниці кримінального світу» 
15.20 «Правда життя. Професійні 
байки» 18.20 «Будьте здоровi» 
19.30 «Легенди карного розшуку» 
00.35 «Склад злочину» 01.25, 
03.15 «Речовий доказ» 04.10 
«Правда життя»

ВІВТОРОК, 9 ЧЕРВНЯ

Програма телепередач на 8 — 14 червня

Р Е К Л А М А

S U D O K U
Правила несклад-

ні: заповніть порожні 
клітинки цифрами 
від 1 до 9 так, щоб 
у кожному рядку і 
кожному стовпчику 
не було двох одна-
кових цифр. 

Леонід 
МАНЧИНСЬКИЙ. 

ВІДПОВІДІ

НА КРОСВОРД

SUDOKU, 

ОПУБЛІКОВАНИЙ

21 травня

6 3 1 4

8 5

7 1 2

6 5

4 1 2 3

8 6

1 2 7

3 9

4 9 6 5

1 2 6 5 9 8 3 7 4

8 7 9 6 3 4 1 5 2

5 4 3 2 1 7 9 6 8

2 5 4 1 6 9 8 3 7

6 8 1 4 7 3 2 9 5

3 9 7 8 5 2 4 1 6

4 3 5 7 2 1 6 8 9

7 1 8 9 4 6 5 2 3

9 6 2 3 8 5 7 4 1

Анекдоти:))

:))  :))  :))
У нашій родині вранці 

зарядкою займається 
тільки мобільник. 

:))  :))  :))
Як заробити за 

допомогою інтернету 
всього в два етапи: 
1.  Відключаємо інтернет. 
2. Йдемо працювати.

:))  :))  :))
Хлопець 

познайомився з дівчиною 
в соцмережі і пропонує 
зустрітися:

— Я прийду в чорній 
кепці і синіх джинсах, 
зріст приблизно 185 см, 
вага 84 кг.

— Добре. Я буду в 
чорній кофті, з вагами і 
рулеткою.

:))  :))  :))
Реакція француза на 

наш борщ:
— А навіщо ви варите 

салат?



UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05 Доброго 
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 08:55, 
13:00, 15:00, 18:00, 21:00, 23:15, 
02:20, 05:20 Новини 09:00 Т/с 
«Полдарк» 10:00 Всеукраїнська 
школа онлайн. Українська мова 
10:35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Фізика 11:05, 12:15 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Руханка 11:10 Всеукраїнська 
школа онлайн. Англійська мова 
11:45 Всеукраїнська школа онлайн. 
Всесвітня історія 12:20, 19:20 Д/ц 
«Боротьба за виживання» 13:10, 
15:10, 00:30, 03:00 Суспільна студія. 
Марафон 16:20 Телепродаж 
16:50, 00:00 Розважальна 
програма з Майклом Щуром 16+ 
17:30 Д/ц «Світ дикої природи» 
18:20, 04:25 Тема дня 19:55 
Д/ц «Супер чуття» 21:35, 23:55, 
02:50, 05:50 UA:Спорт 21:45, 
03:55 Схеми. Корупція в деталях 
22:15 Т/с «Максиміліан та Марія 
Бургундська»

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09:25, 10:20 «Життя відомих людей 
2020»

11:15, 11:50, 12:20, 12:35 «Любий, 
ми переїжджаємо»

13:10 «Одруження наосліп - 4»
14:45 «Світ навиворіт 8»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 Т/с «Сидоренки-Cидоренки» 

(12+)
21:45 «Право на владу 2020»

ІНТЕР
03.35 «Орел і Решка. Шопінг 2015» 
04.55 «Телемагазин» 05.25, 
22.05 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини 07.10, 08.10, 
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00 
«Корисна програма» 11.10 Т/с 
«Мене звати Мелек» (12+) 12.25 
Т/с «Не відпускай мою руку» (12+) 
13.50, 14.45, 15.40 «Речдок» 16.35 
«Речдок. Особливий випадок. 

Луна війни» 18.00, 19.00, 02.10 
Ток-шоу «Стосується кожного» 
20.00 «Подробиці» 21.00 «Речдок. 
Особливий випадок. Злочинець 
мимоволі» 23.50 Т/с «Слідчий 
Горчакова» (12+) 00.50 Х/ф 
«ІНОЗЕМКА»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 

23:00 Сьогодні
09:15 Місія: краса
10:20 Реальна містика
12:50 Т/с «Філін» (16+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 

(16+)
20:10 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Інша» (12+)
23:20 Слідами

СТБ
05:15, 20:15, 22:40 Т/с «Вир» (16+)
07:00 «Все буде добре!»
08:45 «МастерШеф. Кулінарний 

випускний» (12+)
12:05, 14:50 Т/с «Коли ми вдома»
12:25, 15:45 Т/с «Коли ми вдома. 

Нова історія»
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
18:15 «СуперМама»
19:15 «Один за всіх» (16+)
22:55 Т/с «Пізнє каяття» (16+)

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:05 Секретний фронт
12:05, 13:20 Х/ф «ГРІМ У 

ТРОПІКАХ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:40, 16:20 Х/ф «НАЦІОНАЛЬНА 

БЕЗПЕКА» (16+)
16:50 Х/ф «ПОВІТРЯНИЙ 

МАРШАЛ» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:15 Анти-зомбі
21:25 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
23:30 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА-3: 

ВИМИРАННЯ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)

09:30 Т/с «Грімм» (16+)
11:50 Х/ф «АРТУР І ВІЙНА ДВОХ 

СВІТІВ»
13:30 Заробітчани
19:00 Хто зверху? (12+)
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ» 

(16+)
22:40 Х/ф «АТЛАНТИДА» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:15, 
01:35 Правда життя 09:45, 00:25 
Речовий доказ 10:55, 17:10 
Погляд зсередини 11:55, 18:10 
Суперчуття 13:55 Містична Україна 
14:45, 20:00 Фантастичні історії 
15:35 Горизонт 16:25, 21:45 НЛО 
з минулого 19:10 Місця сили 
20:50 Освенцім 22:35 Земля: сили 
природи 23:35 Загадки Всесвіту 
02:45 Брама часу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:30 «Дай лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
10:00 Х/ф «ВИПАДКОВИЙ 

ЧОЛОВІК»
11:30, 17:30 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13:00, 19:10 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
14:50, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

23:50 Х/ф «ОСОБИСТЕ» (16+)

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА» (16+)
08:55 «Помста природи»
09:10 «Рішала-2»
11:10, 17:20 «Загублений світ»
13:15 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
15:30 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» 

(16+)
19:15 Т/с «Опер за викликом-3» 

(16+)
20:10 Т/с «Ментівські війни. Київ-2» 

(16+)
22:00 Т/с «CSI: Місце злочину-12» 

(16+)
23:45 Т/с «CSI: Місце злочину-11» 

(16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Атлетіко - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 07.45, 21.30 
Журнал Ліги чемпіонів 08.15 Уніон 
- Шальке. Чемпіонат Німеччини 
10.00, 15.40, 22.30, 23.45 Yellow 
10.20, 03.55 Олімпік - Маріуполь. 
Чемпіонат України 12.05 Вердер 
- Вольфсбур Чемпіонат Німеччини 
13.55 Динамо (К) - Бешикташ. 
1/16 фіналу (2010  /11). Ліга 
Європи УЄФА 16.00 Челсі - ПСЖ. 
1/4 фіналу (2013  /14). Золота 
колекція Ліги чемпіонів 17.50, 
00.55 Топ-матч 18.00 Дніпро - 
Пандурій (2013  /14). Ліга Європи 
УЄФА 19.45 Металіст - Зальцбур 
1/16 фіналу (2011  /12). Ліга 
Європи УЄФА. Прем’єра 22.00 
Чемпіонат Іспанії. Передмова 
до туру. Прем’єра 22.55 LIVE. 
Севілья - Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
01.10 Мілан - Лаціо (2018  /19). 
Чемпіонат Італії 03.00 Класичні 
матчі Ліги чемпіонів

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00 
Т/с «Рання пташка» 10.30, 17.30 
4 весілля 11.30, 16.30 Панянка-
селянка 12.30 Вечірка 2 13.30, 
22.00 Країна У 14.00, 15.00, 
18.30, 19.30, 20.30 Одного разу під 
Полтавою 14.30 Танька і Володька 
15.30, 19.00, 20.00 Одного разу в 
Одесі 16.00 Сімейка У 21.00 Т/с 
«Найкращий» тиждень мого життя» 
(16+) 23.00 ЛавЛавCar 2 02.00 
Щоденники Темного (16+) 02.45 
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00, 04.55 «Top Shop» 06.00 
М/ф «Зачарований хлопчик» 
07.20 М/ф «Таємниця країни 
Суниць» 07.50, 16.50, 20.50, 
02.45 «Випадковий свідок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 02.20 «Свідок» 09.00 
Х/ф «ХРОНІКА ПІКІРУЮЧОГО 
БОМБАРДУВАЛЬНИКА» 10.30, 
22.30 Т/с «Смерть у раю - 8» (16+) 
12.50 «Вартість життя» 14.15 
«Таємниці кримінального світу» 
15.20 «Правда життя. Професійні 
байки» 18.20, 04.05 «Правда 
життя» 19.30 «Легенди карного 
розшуку» 00.35 «Склад злочину» 
01.25, 03.20 «Речовий доказ»

ЧЕТВЕР, 11 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05 Доброго 
ранку, Країно! 07:00, 08:00, 
08:55, 13:00, 15:00, 18:00, 
21:00, 23:15, 02:20, 05:20 
Новини 09:00 Т/с «Полдарк» 
10:00 Всеукраїнська школа 
онлайн. Українська література 
10:35 Всеукраїнська школа 
онлайн. Алгебра 11:05, 12:15 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Руханка 11:10 Всеукраїнська 
школа онлайн. Англійська 
мова 11:45 Всеукраїнська 
школа онлайн. Хімія 12:20 
Всеукраїнська школа онлайн. 
Біологія 13:10, 15:10, 00:30, 
03:00 Суспільна студія. Марафон 
16:20 Телепродаж 16:50, 03:55 
Перша шпальта 17:25 VoxCheck 
17:30 Д/ц «Світ дикої природи» 
18:20, 04:25 Тема дня 19:20 
Д/ц «Боротьба за виживання» 
19:55 Д/ц «Супер чуття» 21:35, 
23:55, 02:50, 05:50 UA:Спорт 
21:45 Світова медицина. Китай 
- медична справа монахів-воїнів 
22:15 Світова медицина. Китай - 
медицина сотні трав 22:
45 Світова медицина. Камбоджа 
- клініка Тонлесап 00:00 Схеми. 
Корупція в деталях

1+1
06:30, 07:10, 08:10, 09:10 

«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»

09:25, 10:20 «Життя відомих 
людей 2020»

11:15, 11:50, 12:20, 12:35, 
13:10 «Любий, ми 
переїжджаємо»

13:45 «Одруження наосліп - 4»
15:35 «Світ навиворіт 8»
17:10 Т/с «Вітер кохання» (12+)
19:00 «Секретні матеріали 2020»
20:35 «Чистоnews 2020»
20:45 «Ліга сміху. Дайджест 2020»
22:15 «Вечірній квартал 2020»
23:30 Х/ф «ХРОНІКИ НАРНІЇ: 

ПІДКОРЮВАЧ 
СВІТАНКУ»

ІНТЕР
03.40 «Орел і Решка. Шопінг» 
04.55 «Телемагазин» 05.25, 

22.00 «Слідство вели... з Леонідом 
Каневським» 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 17.40 Новини 07.10, 
08.10, 09.20 «Ранок з Інтером» 
10.00 «Корисна програма» 11.05 
Т/с «Мене звати Мелек» (12+) 
12.25 Т/с «Не відпускай мою 
руку» (12+) 13.50, 14.45, 15.40, 
23.45 «Речдок» 16.35 «Речдок. 
Особливий випадок. Луна війни» 
18.00, 01.35 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 20.00 «Подробиці 
тижня»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з 

Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 

Сьогодні
09:15 Місія: краса
10:20 Реальна містика
12:50 Т/с «Філін» (16+)
14:45, 15:30 Т/с «Жіночий лікар» 

(16+)
20:10 Гучна справа
21:00 Свобода слова Савіка 

Шустера

СТБ
05:15, 20:50, 22:40 Т/с «Вир» 

(16+)
07:00, 19:00 «Наречена для тата 

3» (12+)
08:55, 14:50, 18:15, 23:30 Т/с 

«Сліпа» (12+)
14:30, 17:30, 22:00 «Вікна-

Новини»

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
09:50 Анти-зомбі
10:45 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ»
12:45, 15:45 Факти. День
13:20 Х/ф «ПРИБУЛЬЦІ В 

АМЕРИЦІ»
14:50, 16:20, 22:45 Скетч-шоу «На 

трьох» (16+)
17:25, 20:05 Дизель-шоу (12+)
18:45 Факти. Вечір

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids’ Time
06:05 Мультфільми
07:20 Вар’яти (12+)
10:20 Половинки (16+)

12:00 Топ-модель по-українськи 
(16+)

17:00 Х/ф «РОМАН З 
КАМЕНЕМ»

19:00 Х/ф «ПЕРЛИНА НІЛУ»
21:00 Х/ф «СИНЯ БЕЗОДНЯ 

2» (16+)
22:40 Х/ф «ЩЕЛЕПИ» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 08:05, 
01:35 Правда життя 09:40, 
00:25 Речовий доказ 10:50, 
17:15 Погляд зсередини 11:45 
Суперчуття 13:45 Містична 
Україна 14:35, 20:00 Фантастичні 
історії 15:25 Горизонт 16:25, 
21:45 НЛО з минулого 18:15, 
20:50 Освенцім 19:10 Місця 
сили 22:35 Земля: сили природи 
23:35 Загадки Всесвіту 02:25 
Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Дай Лапу»
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
09:50 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ 

НА ЩО» (12+)
11:50 Т/с «Мисливці за 

реліквіями»
13:30 «Землячки»
14:30 «Орел і Решка. 

Перезавантаження»
15:20, 22:00 «Орел і Решка. 

Навколо світу»
18:00 М/ф «Монстр у Парижі»
19:30 Х/ф «ВИХІДНІ!»
21:00 «Орел і Решка. 

Перезавантаження. 
Америка»

2+2
06:00, 18:15 «Спецкор»
06:30, 18:45 «ДжеДАІ»
07:00 Х/ф «УЦІЛІЛИЙ» (16+)
08:45 Х/ф «П’ЯТА ПОДОРОЖ 

СИНДБАДА» (16+)
10:00 «Помста природи»
11:05, 17:20 «Загублений світ»
14:00 Х/ф «БЛЕКДЖЕК» (16+)
15:50 Х/ф «ВИСОТА» (16+)
19:15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 

БОРНА» (16+)
21:20 Х/ф «СПАДОК БОРНА» 

(16+)
23:55 Х/ф «СПЕКА» (16+)

ФУТБОЛ-1
06.00 Валенсія - Реал. Чемпіонат 
Іспанії 07.40 Чемпіонат Іспанії. 
Передмова до туру 08.05 
Баєр - Баварія. Чемпіонат 
Німеччини 09.50, 10.00, 15.40, 
22.30, 00.55 Yellow 10.20, 17.50 
Севілья - Бетіс. Чемпіонат 
Іспанії 12.05 Шахтар - Десна. 
Чемпіонат України 13.55 Динамо 
(К) - Ман Сіті. 1/8 фіналу (2010  
/11). Ліга Європи УЄФА 16.00 
Челсі - Атлетико. 1/2 фіналу 
(2013  /14). Золота колекція 
Ліги чемпіонів 19.40 Олімпік - 
Маріуполь. Чемпіонат України 
21.30 #залишайсязФутболом 
22.55 LIVE. Валенсія - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 01.10 Інтер 
- Рома (2018  /19). Чемпіонат 
Італії 03.00 Класичні матчі 
Ліги чемпіонів 03.55 Вердер - 
Вольфсбур Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 08.00 
Т/с «Рання пташка» 10.30, 17.30 
4 весілля 11.30, 16.30 Панянка-
селянка 12.30 Вечірка 2 13.30 
Країна У 14.00, 15.00, 18.30 
Одного разу під Полтавою 14.30 
Танька і Володька 15.30 Одного 
разу в Одесі 16.00 Сімейка У 
21.00 Х/ф «КЕЙТ І ЛЕО» 23.00 
Х/ф «ПРИБУЛЕЦЬ ПАВЛО» 
(16+) 01.00 Теорія зради 02.00 
Щоденники Темного (16+) 02.45 
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.55 М/ф «Дикі лебеді» 07.20 
М/ф «Як Петрик П’яточкін 
слоників рахував» 07.55, 16.50, 
20.50, 02.50 «Випадковий свідок» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
22.00, 02.20 «Свідок» 09.00 
Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНІ» 10.30 
Т/с «Смерть у раю - 8» (16+) 
12.50, 03.55 «Правда життя» 
14.15 «Таємниці кримінального 
світу» 15.20 «Правда життя. 
Професійні байки» 18.20 
«Таємниці світу» 19.30 «Легенди 
карного розшуку» 22.30 Х/ф 
«КРИВАВА ПОМСТА» (18+) 
00.30 «Склад злочину» 01.25, 
03.10 «Речовий доказ» 04.45 
«Top Shop»

П’ЯТНИЦЯ, 12 ЧЕРВНЯ

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05, 09:05 
Доброго ранку, Країно! 07:00, 
08:00, 09:00, 21:00, 02:30, 
05:30 Новини 09:30 Х/ф 
«МАРІЯ ТЕРЕЗІЯ» 11:40 
М/с «Чорний пірат» 12:05 
Цифрове містобудування 12:30 
Віртуальна реальність 13:00 
Світова медицина. Китай - 
медична справа монахів-воїнів 
13:30 Світова медицина. 
Китай - медицина сотні трав 
14:00 Світова медицина. 
Камбоджа - клініка Тонлесап 
14:25 Телепродаж 15:00 
Країна пісень 16:00 Реаліті-шоу 
«Фермер шукає дружину» 
17:00 Втеча до ідеального 
міста 18:00 Т/с «Максиміліан та 
Марія Бургундська» 20:00 Д/ф 
«Азорські острови. Акули, кити, 
манти» 21:20 «Крихка свобода». 
Спецпроєкт 22:35 «Маріуполь. 
Протистояння» 23:35 «Синдром 
війни. Я повернувся» 16+ 00:30 
Святі та грішні 01:25 #ВУКРАЇНІ 
02:50 Енеїда 03:45 Сильна доля 
04:35 Бюджетники

1+1
06:15, 07:00 «Життя відомих 

людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00 «Світ навиворіт»
13:25 Х/ф «ПРИВИД» (16+)
15:55 Х/ф «ТРИ ГОРІШКИ ДЛЯ 

ПОПЕЛЮШКИ»
17:40 Х/ф «ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 

ЗМІНЮЄ ПРОФЕСІЮ»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 

новин»
20:20 «Чистоnews 2020»
20:30 «Вечірній квартал 2020»
21:45 «Вечірній квартал»
23:20 «Світське життя. 2020»

ІНТЕР
03.05 «Чекай на мене. Україна» 
04.30, 02.40 «Орел і Решка. 
Шопінг» 05.05 «Телемагазин» 
05.35 Мультфільм 06.35 «Слово 
Предстоятеля» 06.40 Х/ф 

«ЛЮБОЧКА» 08.00 «Шість соток» 
09.00 «Готуємо разом. Домашня 
кухня» 10.00 «Корисна програма» 
11.00 Х/ф «СІМ НЯНЬОК» 12.30 
Х/ф «БРОНЗОВИЙ ПТАХ» 16.00 
Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА» 18.00, 
20.30 Т/с «Слідчий Горчакова» 
(12+) 20.00, 02.10 «Подробиці» 
22.35 Концерт «Хору Турецького» 
00.20 Х/ф «ВЛІТКУ Я НАДАЮ 
ПЕРЕВАГУ ВЕСІЛЛЮ» (16+)

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Реальна містика
09:50, 15:20 Т/с «Інша» (12+)
16:45, 21:00 Т/с «Шукаю тебе» 

(12+)
20:00 Головна тема
23:15 Т/с «Протистояння» (12+)

СТБ
05:15 Т/с «Вир» (16+)
07:05 Т/с «Коли ми вдома»
08:55 «Неймовірна правда про 

зірок»
09:50 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
14:55 «СуперМама»
19:00 «МастерШеф Професіонали 

2» (12+)
21:25 «Х-Фактор - 10»

ICTV
05:05 Скетч-шоу «На трьох» (16+)
05:55 Перше, друге і компот!
06:50 Т/с «Вижити за будь-яку 

ціну»
10:05, 13:00 Т/с «Поганий 

хороший коп» (16+)
12:45 Факти. День
15:05 Х/ф «ЕЛЕКТРА» (16+)
16:50 Х/ф «ШИБАЙГОЛОВА» 

(16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
21:20 Х/ф «ГАННА. ДОСКОНАЛА 

ЗБРОЯ» (16+)
23:20 Х/ф «ОСЕЛЯ ЗЛА» (18+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:35 Kids’ Time
06:05 М/ф «Ману»
07:40 Таємний агент
09:00 Вар’яти (12+)

11:20 Хто зверху? (12+)
15:00 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ» 

(16+)
17:00 М/ф «Добрий динозавр»
18:30 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-

ПАВУК» (16+)
21:00 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-

ПАВУК: ВИСОКА 
НАПРУГА» (16+)

23:40 Х/ф «МІЛИНА» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 06:55, 
02:45 Містична Україна 07:45 
Україна: забута історія 08:35, 
18:10 Там, де нас нема 09:35 
Речовий доказ 10:45, 00:10 
Фантастичні історії 11:40 
Освенцім 13:30 Турки-османи 
16:15 Земля: сили природи 21:00 
Планета динозаврів 01:00 Погляд 
зсередини 01:55 Суперчуття 
03:35 Таємниці кримінального 
світу

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Землячки»
09:20 «Ух ти show»
10:15 М/ф «Барбі і Кришталевий 

замок»
11:50 М/ф «Монстр у Парижі»
13:15 Х/ф «ВИХІДНІ!»
14:50 «Орел і Решка. Морський 

сезон»

2+2
06:00, 09:05 «Загублений світ»
07:45 «ДжеДАІ 2019»
11:00 Х/ф «ЛЕДІ ЯСТРУБ»
13:15 Х/ф «НЕЗБАГНЕННЕ» (16+)
15:10 Х/ф «ВОРОТА ПІТЬМИ» 

(16+)
16:55 26 тур ЧУ з футболу «Зоря»- 

«Динамо»
19:00 Х/ф «БЮРО ЛЮДЯНОСТІ» 

(16+)
20:45 Х/ф «211» (16+)
22:15 Х/ф «ХИЖАК» (18+)

ФУТБОЛ-1
06.00, 08.00, 16.15, 19.20, 
00.55 Топ-матч 06.10 Севілья 

- Бетіс. Чемпіонат Іспанії 
08.10 Гоффенгайм - Лейпци 
Чемпіонат Німеччини 10.00, 
15.55, 17.15, 22.30, 23.45 Yellow 
10.20 Yellow. Прем’єра 10.30 
#залишайсязФутболом 11.35 
Валенсія - Леванте. Чемпіонат 
Іспанії 13.25 «Бундесліга weekly». 
Чемпіонат Німеччини 13.55 LIVE. 
Еспаньйол - Алавес. Чемпіонат 
Іспанії 16.25 LIVE. Фортуна 
- Боруссія (Д). Чемпіонат 
Німеччини 18.25 Класичні матчі 
Ліги чемпіонів. Прем’єра 19.25 
LIVE. Баварія - Боруссія (М). 
Чемпіонат Німеччини 21.25 
«Суперматчі». Ліга чемпіонів 
УЄФА 21.35 Класичні матчі 
Ліги Європи. Прем’єра 22.55 
LIVE. Мальорка - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 01.10 
Маріуполь - Ворскла. Чемпіонат 
України 03.00 Класичні матчі Ліги 
чемпіонів 03.55 Вольфсбург - 
Фрайбур Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 
10.00 М/ф «Ігор» 11.30 Х/ф 
«ЛЕГЕНДА ПРО РУСАЛКУ» 
13.10, 14.55, 23.00 Країна У 
13.35, 15.20, 16.50 Сімейка У 
14.05, 16.20, 19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька 14.30 Одного 
разу в Одесі 15.50, 19.00, 20.00, 
21.00 Одного разу під Полтавою 
17.20 Х/ф «ІНТУЇЦІЯ» 22.00 
Ігри Приколів 01.00 Теорія зради 
02.45 Віталька 05.50 Корисні 
підказки

НТН
05.45 Х/ф «РОЗСЛІДУВАННЯ» 
07.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43» 09.50 
Х/ф «ОСОБЛИВО ВАЖЛИВЕ 
ЗАВДАННЯ» 12.20 «Легенди 
карного розшуку» 15.45, 03.35 
«Випадковий свідок» 18.05 
«Круті 90-ті» 19.00, 03.05 
«Свідок» 19.30 Х/ф «МІМІНО» 
21.20 Х/ф «БЛАКИТНА 
ІГУАНА» (16+) 23.15 Х/ф 
«ОСТАТОЧНИЙ РАХУНОК» 
(16+) 01.25 «Жорстокий спорт» 
03.55 «Речовий доказ» 04.45 
«Top Shop»

СУБОТА, 13 ЧЕРВНЯ
UA: ПЕРШИЙ

06:00 М/с «Книга джунглів» 
06:30, 07:05, 08:05 Доброго ранку, 
Країно! 07:00, 08:00, 08:55, 21:00, 
00:00, 02:30, 05:30 Новини 09:00 
Божественна літургія у Свято-
Михайлівському кафедральному 
соборі Православної церкви 
України та всеукраїнська 
молитва 11:00 Недільна літургія 
Української Греко-католицької 
церкви 12:30 Недільна Свята меса 
Римсько-католицької церкви в 
Україні 13:30 Світові чемпіонати. 
Огляд 14:25 Телепродаж 15:00 
UA:Фольк 16:00 Реаліті-шоу 
«Фермер шукає дружину» 
17:00 Втеча до ідеального 
міста 18:00 Т/с «Максиміліан та 
Марія Бургундська» 20:00 Д/ф 
«Азорські острови. Люди, фауна, 
спосіб життя» 21:20 Розважальна 
програма з Майклом Щуром 16+ 
22:00 Х/ф «ГОЛГОФА» 00:30 
Сильна доля 01:25 UA:Фольк. 
Спогади 02:50 Бюджетники 03:45 
#ВУКРАЇНІ 04:35 Святі та грішні

1+1
06:15, 07:05 «Життя відомих 

людей 2020»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:25 «Світ навиворіт»
14:50 Х/ф «ОБЛОГА» (16+)
17:00 Х/ф «НЕ ВПІЙМАЛИ - НЕ 

ЗЛОДІЙ» (16+)
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 Х/ф «СЕК’ЮРІТІ» (16+)
22:45 Х/ф «ШАФТ» (16+)

ІНТЕР
03.50 «Орел і Решка. Карантин» 
04.30, 10.00 «Орел і Решка. 
Дива світу 2» 05.20, 11.00 «Орел 
і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков» 
06.05 Мультфільм 06.10 Х/ф 
«УЛЬЗАНА» 08.00 «Удачний 
проєкт» 09.00 «Готуємо разом» 
12.00 Т/с «Таїсія» (12+) 15.50 Х/ф 
«АТЕЛЬЄ ФОНТАНА - СЕСТРИ 
МОДИ» 20.00 «Подробиці» 20.30 
Х/ф «ЗЕЛЕНА КНИГА» 23.00 
Х/ф «ДІАМАНТОВА РУКА» 00.55 

«Речдок»

УКРАЇНА
06:45 Місія краса
08:50 Т/с «Пробач» (16+)
13:00 Т/с «Відчайдушний 

господар»
17:00, 21:00 Т/с «Будь що буде» 

(12+)
19:00 Сьогодні. Підсумки з 

Олегом Панютою
23:00 Т/с «Доля на ім’я Любов» 

(12+)

СТБ
05:25 Х/ф «ВІДПУСТКА ЗА СВІЙ 

РАХУНОК»
07:55 Х/ф «БІЛІ РОСИ»
09:40 «Хата на тата» (12+)
11:20 Т/с «Папаньки - 2» (12+)
16:35 «МастерШеф 

Професіонали 2» (12+)
19:00 «Слідство ведуть 

екстрасенси» (16+)
19:55 «Один за всіх» (16+)
22:15 «Я соромлюсь свого тіла» 

(16+)

ICTV
05:05 Еврика!
05:10 Факти
05:35 Анти-зомбі
06:25, 08:10 Громадянська 

оборона
07:15 Секретний фронт
09:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:45 Факти. День
13:00 Х/ф «С.В.О.Т.: В ОБЛОЗІ» 

(16+)
14:40 Х/ф «ГАННА. ДОСКОНАЛА 

ЗБРОЯ» (16+)
16:40 Х/ф «НА ДРАЙВІ» (16+)
18:45 Факти тижня
20:30 Х/ф «СІКАРІО» (16+)
22:50 Х/ф «СІКАРІО-2: ПРОТИ 

ВСІХ» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00 Вар’яти (12+)
06:50 Аферисти в мережах
08:35, 10:15 Kids’ Time
08:40 М/ф «Книга життя»
10:20 Х/ф «ЗАГУБЛЕНИЙ СВІТ» 

(16+)
12:20 М/ф «Добрий динозавр»
14:00 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-

ПАВУК» (16+)
16:20 Х/ф «НОВА ЛЮДИНА-

ПАВУК: ВИСОКА 
НАПРУГА» (16+)

19:00 Х/ф «Я - НОМЕР ЧОТИРИ» 
(16+)

21:00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
22:40 Х/ф «ЦУНАМІ 3D» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 
07:00, 02:20 Містична Україна 
07:50 Україна: забута історія 
08:40, 18:15 Там, де нас нема 
09:35 Речовий доказ 10:45, 
23:45 Фантастичні історії 11:35 
Освенцім 13:25 Планета 
динозаврів 16:25 Земля: сили 
природи 21:00 Турки-османи 
00:35 Погляд зсередини 01:30 
Суперчуття 03:00 Бандитський 
Київ

К-1
06:30 «TOP SHOP»
08:00 М/с «Гарфілд Шоу»
08:25 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Барбі і Кришталевий 

замок»
10:20 М/ф «Мухнемо на Місяць»
11:50 Х/ф «НЕЗВАЖАЮЧИ НІ НА 

ЩО» (12+)
13:50 «Орел і Решка. Морський 

сезон»

2+2
06:00, 08:15 «Загублений світ»
07:50 «ДжеДАІ 2019»
12:45 Х/ф «ЧОРНИЙ ЯСТРУБ» 

(16+)
15:15 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 

НАЙКРАЩИХ» (16+)
17:05 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 

НАЙКРАЩИХ-2» (16+)
19:00 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 

НАЙКРАЩИХ-3» (16+)
20:30 Х/ф «НАЙКРАЩІ СЕРЕД 

НАЙКРАЩИХ-4» (16+)
22:15 Х/ф «ХИЖАК-2» (18+)

ФУТБОЛ-1

06.00 Валенсія - Леванте. 
Чемпіонат Іспанії 07.45 
«Бундесліга weekly». Чемпіонат 
Німеччини 08.15 Олімпік - Львів. 
Чемпіонат України 10.00, 
10.50, 15.40, 17.45, 23.00, 
23.00 Yellow 10.20 Журнал Ліги 
чемпіонів. Прем’єра 11.00, 16.00 
«Суперматчі». Ліга Чемпіонів 
УЄФА 11.10 Баварія - Боруссія 
(М). Чемпіонат Німеччини 13.00, 
03.00 Класичні матчі Ліги чемпіонів 
13.55 Мальорка - Барселона. 
Чемпіонат Іспанії 16.15, 01.05 Топ-
матч 16.30, 18.55 «Тур ONLINE» 
16.55 LIVE. Колос - Шахтар. 
Чемпіонат України 19.25 LIVE. 
Олександрія - Десна. Чемпіонат 
України 21.20 «Великий футбол» 
23.15 Майнц - Аугсбур Чемпіонат 
Німеччини 01.15 Реал - Ейбар. 
Чемпіонат Іспанії 03.55 Маріуполь 
- Ворскла. Чемпіонат України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.00 
М/ф «Врятувати Землю» 11.30 
М/ф «Велика мандрівка» 13.00 Т/с 
«Найкращий» тиждень мого життя» 
(16+) 17.00 Х/ф «КЕЙТ І ЛЕО» 
19.00, 20.00, 21.00 Одного разу 
під Полтавою 19.30, 20.30, 21.30 
Танька і Володька 22.00 Країна 
У 23.00 Х/ф «ІНТУЇЦІЯ» 00.40 
Теорія зради 01.40 Щоденники 
Темного (16+) 03.10 Віталька 
05.50 Корисні підказки

НТН
05.15 Х/ф «КРУЇЗ, АБО 
РОЗЛУЧНА ПОДОРОЖ» 07.00 
«Слово Предстоятеля» 07.05 
«Страх у твоєму домі» 10.35 
Х/ф «МІМІНО» 12.25 Х/ф 
«ВИЙТИ ЗАМІЖ ЗА КАПІТАНА» 
14.05 Х/ф «ПОЗАШЛЮБНИЙ 
СИН» 17.05 Х/ф «БЛАКИТНА 
ІГУАНА» (16+) 19.00 Х/ф 
«ОДИНОЧНЕ ПЛАВАННЯ» 20.50 
Х/ф «МЕРСЕДЕС» ТІКАЄ ВІД 
ПОГОНІ» 22.15 Х/ф «КРИВАВА 
ПОМСТА» (18+) 00.15 Х/ф 
«ОСТАТОЧНИЙ РАХУНОК» (16+) 
02.25 «Речовий доказ»

НЕДІЛЯ, 14 ЧЕРВНЯ
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Передавати показники лічильника, сплачувати за газ 
та його доставку можна ОНЛАЙН!

Найпопулярніші онлайн-сервіси для 
передачі показників лічильника та спла-
ти за газ та його доставку —  це Особи-
стий кабінет на сайті 104.ua та чат-бот 
7104UA у Viber.

Щоб активувати чат-бот Viber 
7104UA у своєму Viber-месенджері, на-
тисніть кнопку «Додатково» (меню). Обе-
ріть QR-код, після чого наведіть камеру 
на зображення з кодом, розміщене пра-
воруч, і зіскануйте його.

Для того, щоб зареєструватися в Осо-
бистому кабінеті на сайті 104.ua, зате-
лефонуйте за номером 067–33–39–104, 

назвіть опера-
тору номер осо-
бового рахунку. 
На ваш мобіль-
ний телефон 
надійде смс-по-
в і д о м л е н н я 
з даними для 
входу в Осо-
бистий кабінет 
на сайті 104. ua. 
Бережіть себе 
та рідних —  вирішуйте «газові» питання 
дистанційно!

Подзвоніть зі 
смартфону до 

контакт-центру 
+ 38 (067) 33 39 104

Повідомте 
оператору номер 

вашого особового 
рахунку

Отримайте СМС
 із паролем до 

вашого кабінету 
та перейдіть за 

посиланням

П Р О Д А М
добові та підрощені курчата, 
каченята, гусенята, індичата:

l курчата (бройлер, іспанка, несучка);
l каченята (башкірка, благоварка, голубий фаворит, мулатка, чері-

веллі, пекінка);
l гусенята (легарт та велика сіра);
l індичата (бройлерні БІГ6).

ТАКОЖ РЕАЛІЗУЄМО ДЛЯ ВСІХ ВИДІВ ТВАРИН та 
птиці  готові корми (комбікорми), концентрати (старт, гроуер, фініш), 
премікси ДБМВ, засоби для дезінфекції приміщень, лампи для обігріву, 
годівниці, поїлки, сухе молоко, ветаптечки.

Тел.: 066 4087776,  067 3629532 (Людмила), 
 050 6431766,  067 3326250 (Микола), 

067 3324664,  050 1984541 (Оксана), 0676348334,  050 4887771 (Віта).

ТзОВ «ФІРМА ЗАХІД АГРОЦЕНТР»
пропонує мінеральні добрива:
- нітроамофоску,
- селітру,
- карбамід.

Оптом та роздріб.
Тел.: 050 4384323 (оптом),

050 4003525 (роздріб).
Адреса: м. Луцьк, вул. Єршова, 3.

ФГ «Корсойл-Агро» (с. Шепель) 

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
оператора сушильних установок (оператор КЗС), 

фінансового директора, агронома, тракториста-машиніста 

с/г виробництва, водіїв МАЗ, бухгалтера. 

Тел. 0967780334.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про початок процедури розгляду та врахування 

пропозицій громадськості проєкту «Детальний план 
території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-

Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту 
Соборності (коригування)»

1. Мета, склад та зміст містобудівної документації:
Уточнення планувальної структури і функціонального при-

значення території в межах вулиць Карпенка-Карого, В’ячес-
лава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності, про-
сторової композиції, параметрів забудови; визначення всіх 
планувальних обмежень використання території згідно з дер-
жавними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами; 
організація нормативного транспортного і пішохідного руху, 
розміщення місць паркування транспортних засобів; комплек-
сного благоустрою і озеленення прилеглої території.

2. Основні техніко-економічні показники:
Площа території в межах проєкту – 34,4 га.

Техніко-економічні показники коригованої частини 
детального плану території

№ Назва показника Одиниця 
виміру

Медичний 
заклад 

вул. Чорно-
вола,38б

Медич-
ний центр 
вул. Д.Іва-

щенка,1

1 Площа ділянок коригування га 0,08 0,14
2 Площа забудови м кв. 207,8 493,5
3 Відсоток забудови % 25,9 34,27
4 Поверховість пов. 2 3
5 Кількість працюючих чол. 15 45

3. Відомості про замовника та розробника проєкту місто-
будівної документації:

Замовник – управління капітального будівництва Луцької 
міської ради.

Розробник – ПП «ТОЛА»
4. Інформація про місце та строки ознайомлення з 

проєктом містобудівної документації:
участь громадськості відповідно до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» та законодавчих доку-
ментів: скарги та пропозиції стосовно проєкту «Детальний план 
території мікрорайону в межах вулиць Карпенка-Карого, В’я-
чеслава Чорновола, Ветеранів та проспекту Соборності (кори-
гування)» подавати до 06 липня 2020 року за адресою: м. Луцьк, 
вул. Лесі Українки, 35, каб. 20, телефон 777-867, 777-864.

5. Відповідальний за організацію розгляду заяв та 
пропозицій:
начальник управління містобудування та архітектури Туз 

Веніамін Веніамінович.
6. Інформація щодо запланованих інформаційних за-

ходів:
проєкт «Детальний план території мікрорайону в межах 

вулиць Карпенка-Карого, В’ячеслава Чорновола, Ветеранів 
та проспекту Соборності (коригування)» розміщено на сайті 
Луцької міської ради www.lutskrada.gov.ua, розділ «Оголошен-
ня» та на стенді на першому поверсі департаменту «Центр 
надання адміністративних послуг в місті Луцьку» за адресою 
вул. Лесі Українки, 35.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проєкту документа державного планування 

та звіту про стратегічну екологічну оцінку

1.Повна назва документа державного 
планування:

Детальний план території земельної ді-
лянки орієнтовною площею 8,0 га (землі 
державної власності сільськогосподарського 
призначення — під господарськими будівля-
ми і спорудами) для іншого сільськогоспо-
дарського призначення (обслуговування те-
лятників), яка розташована за межами насе-
лених пунктів Красновільської сільської ради 
Маневицького району Волинської області.

2.Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження документа державного 
планування:

Маневицька районна державна адміні-
страція.

3.Передбачувана процедура громад-
ського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення про-
цедури:

Дата подання заяви про визначення обся-
гу стратегічної екологічної оцінки і оприлюд-
нення її шляхом розміщення на офіційному 
вебсайті Маневицької РДА http://manadm.
gov.ua — 12 березня 2020 року. Публікація за-
яви в газеті «Нова Доба» — 12 березня 2020 р., 
в газеті «Волинь» — 12 березня 2020 р.

Дата подання Детального плану терито-
рії земельної ділянки орієнтовною площею 
8,0 га (землі державної власності сільсько-
господарського призначення — під госпо-
дарськими будівлями і спорудами) для ін-
шого сільськогосподарського призначення 
(обслуговування телятників), яка розташова-
на за межами населених пунктів Красновіль-
ської сільської ради Маневицького району 
Волинської області, повідомлення про оп-
рилюднення звіту про стратегічну екологічну 
оцінку та розміщення звіту СЕО та детального 
плану території на офіційному вебсайті Мане-
вицької РДА http://manadm.gov.ua — 04 черв-
ня 2020 року. Публікація в газеті «Нова Доба» 
— 04 червня 2020 р., в газеті «Волинь» — 
04 червня 2020 р.

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громад-
ські слухання тощо):

Громадськість в межах строку громад-
ського обговорення має право подати в пись-
мовій формі зауваження та пропозиції до зві-
ту про СЕО та проєкту документа державного 
планування. Усі зауваження і пропозиції до 
проєкту документа державного планування 
та звіту про СЕО, одержані протягом уста-
новленого строку, підлягають обов’язковому 
розгляду замовником. За результатами роз-
гляду замовник враховує одержані зауважен-
ня або вмотивовано їх відхиляє.

в) дата, час і місце проведення заплано-
ваних громадських слухань (у разі проведен-
ня): громадські слухання відбудуться 03 лип-
ня 2020 р. о 10:00 год. в приміщенні будинку 
культури за адресою: 44654, Волинська обл., 
с. Красноволя, вул. Лесі Українки, 43.

г) орган, від якого можна отримати інфор-
мацію та адресу, за якою можна ознайоми-
тися з проєктом документа державного пла-
нування, звітом про стратегічну екологічну 
оцінку та екологічною інформацією, у тому 
числі пов’язаною зі здоров’ям населення, 
що стосується документа державного плану-
вання: Маневицька районна державна адмі-
ністрація. Адреса: 44600, вул. Незалежності, 
30, смт. Маневичі, Волинської області.

ґ) орган, до якого подаються зауваження 
і пропозиції, поштова та електронна адреси 
та строки подання зауважень і пропозицій: 
Маневицька районна державна адміністра-
ція. Адреса: 44600, вул. Незалежності, 30, 
смт. Маневичі, Волинської області. Електро-
нна адреса — post@manadm.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до проєкту дер-
жавного планування та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку надаються протягом 30 днів.

д) місцезнаходження наявної екологічної 
інформації, у тому числі пов'язаної зі здо-
ров'ям населення, що стосується документа 
державного планування — Волинська обл., 
смт. Маневичі, вул. Незалежності, 30.

4. Необхідність проведення транскор-
донних консультацій щодо проєкту доку-
мента державного планування:

Транскордонні консультації в рамках за-
значеної СЕО не проводяться.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ 

ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ, ЖІНКИ  

(СІМЕЙНІ ПАРИ) 

Є багато вакансій, зокрема збір 
полуниці. Висока заробітна плата.

Хороші умови.
Тел. 066 52 98 726.

Гірка звістка про непоправну втрату Волині — відійшов 
у Вічність

Юрій Прокопович
СИМОНЧУК —

заслужений працівник соціальної сфери, голова 
Волинської обласної організації Українського това-
риства сліпих та Волинського обласного фонду «ЗІР».

Юрій Прокопович назавжди залишиться у нашій 
пам'яті людиною великих знань і досвіду, оптимістом, 
ідейним натхненником, будівничим організації, яка від-

стоювала права незрячих і ніколи не залишала їх наодин-
ці зі своїми труднощами.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять!
Ірина КОНСТАНКЕВИЧ, 

народний депутат України.
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«Мені треба ще хлопця оженити, 
то ви почекайте» – 

ось як у Гораймівці працює пошта
Біля відділення зв’язку черга до десяти чоловік. Люди жваво щось 

обговорюють, до приміщення заходять по одному: карантин є карантин, треба 
дотримуватись дистанції. Надія Савчук, завідувачка пошти, усміхаючись, 

попереджає: «Мені треба ще хлопця оженити, то ви почекайте». Святе діло…

Людмила ВЛАСЮК

ДИНАСТІЯ 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
— Моя мама, Уляна Па-

насюк, працювала на пошті 
сорок років, — каже Надія Ада-
мівна і показує фото, на якому 
красива молода жінка стоїть 
біля новенького приміщення. 
— Вона розказувала, як я на-
родилася, а це був 1971 рік, 
то тоді звели цю будівлю. Во-
зила мене сюди в колясці, бо 
ж тоді декретної відпустки не 
було. Тож я тут з пелюшок. Без 
пошти не уявляю, як я мала би 
бути. Ми обслуговуємо 1879 
дворів. Входить сюди ще Май-
дан–Липненський.

Переважна більшість ли-
стонош — жінки. Гораймівка 
— теж не виняток. Вони роз-
носять і листи, і пенсію, і при-
ймають платежі за комунальні 
послуги, і продають пральний 
порошок та макарони. Та навіть 
це ще далеко не все. Розказу-
ють, що тут давно вже живуть 
славні поштарські традиції. 
Знайомлюся з листоношами 
Тетяною Гичко та Жанною Оні-
щук. І вже ветераном поштової 
справи Лесею Сосинець, яка й 
після виходу на заслужений 
відпочинок завжди допомагає.

— Свекруха Жанни, Фео-
досія Трохимівна, з Майдану–
Липненського 38 років ходила 
на роботу в Гораймівку і назад 

додому, — розповідає Надія 
Адамівна. — Її все називали 
«баба Майданка». Ровером 
не користувалася, бо не вміла 
їздити, тож отак пішки й об-
ходила кожну хату, розносячи 
газети, листи, пенсії. Якось 
приїхав наш начальник Ми-
рослав Дорош, такий він був 
хороший, як батько рідний. А 
Трохимівна несе дві рябі сум-
ки товарів, третю — з газетами 
та листами на плечі. Мирослав 
Володимирович каже: «Зали-
ште ці товари, я вам завезу». 
Вона ж заперечливо: «Ні–ні, 
не треба, я ще, може, щось 
продам». То він часто про неї 
розповідав іншим.

—  А в Лесі Пилипівни све-
кор Микола Філімонович по-
шту носив, —  веде далі Надія 
Савчук. — Мама розказувала, 
що тоді у відділенні працюва-
ло п’ять жінок і він — єдиний 
чоловік. На День армії куплять 
йому одеколон і ще якихось 
цукерок, а Філімонович уже 
на 8 Березня всім хустки дару-
вав, як і жінці своїй. Леся Со-
синець два роки, як на пенсії, і 
заміняє її Тетяна Гичко. Жанна 
собі мотоцикл купила, бо до 
Майдану 10 км. Уявіть собі, як 
дощ, сніг чи якась буря, а вона 
пішки — то ж дуже далеко.

Від цих привітних жінок віє 
теплом і враження таке, що 
знаєш їх сто років. Відкриті і 
щирі у розмовах, по очах вид-

но, що вважають пошту своєю 
другою домівкою, витирають 
сльози від емоцій, що їх пере-
повнюють. А я дивлюсь на них і 
розумію: їм на роботі настільки 
комфортно, що туди вони з ра-
дістю йдуть.

ТУТ ЧИТАЮТЬ 
ПО ШІСТЬ ГАЗЕТ
— Коли на твоїй дільниці 

тебе люблять і поважають, 
то й працювати веселіше, — 
каже Надія Адамівна. — Крім 
того, «живе» спілкування про-

сто необхідне пенсіонерам. 
Вони скаржаться на здоров’я, 
розповідають про життя, про 
дітей, онуків, душею вболіва-
ють за них, радіють успіхам. І 
після розмови з ними, можна 
побачити, як їхні обличчя світ-
лішають.

Тепер пошта надає дуже 
багато послуг, приймає всі 
платежі: оренда землі, зе-
мельний податок, комунальні, 
розписує молодят. 

— Мені здається, що всі 
стараємося, нас люди пова-

жають і ми їх, — продовжує 
пані Надія. —  У липні буде 31 
рік, як працюю на пошті. Ві-
дразу після училища у Львові, 
де навчалась на оператора 
поштового зв’язку, телефо-
ніста й телеграфіста, я стала 
на роботу в Нічогівці. Через 
чотири роки прийшла у Го-
раймівку. Для старших лю-
дей листоноша — то справді 
найкращий гість. Починаю за 
них розказувати, і сльози самі 
котяться. У нас уже є окремий 
контингент пенсіонерів, яким 
потрібна допомога. Є ж такі, 
що не виходять із хати. То хто 
ж, як не ми, їм хліба принесе 
та необхідних продуктів?

У цьому відділенні багато 
читають. За роки своєї роботи 
Надія Савчук вивчила інтереси 
людей, знає, кому що подоба-
ється, хто що купуватиме і чим 
кому догодити. 82–річна Фаї-
на Мельник із Гораймівки ви-
писує шість видань, серед них 
— «Волинь» та «Цікава». Петро 
Боярчук із Майдану–Липнен-
ського якось передплатив 
тільки дві газети, то казав, 
що за годину все перечитав. 
Цьогоріч теж виписав шість 
екземплярів періодики.

«ДАЙ–НО, ДОЦЮ, 
ТЄЛЄГРАМУ, ШО Я 
ПРИ СМЕРТИ»
Як не складалось життя, 

які б ситуації не були — Надія 
Адамівна завжди йшла до лю-
дей з добром і любов’ю. Має 
троє дітей: старшому синові 
Роману — 26, працював учите-
лем фізкультури у Гораймівці, 
тепер поїхав на заробітки за 
кордон. Юля — семикласни-
ця, Сашкові — 12 років. Ніколи 
жінка не відмовлялася допо-
могти людині, хоча за стільки 
літ траплялися всілякі історії.

— Я як прийшла сюди 
на роботу, то тут по сусід-
стві мешкала баба Параска, 
— розповідає Надія Савчук. 
— Діти в неї були, але жила 
сама у великій хаті. Зимою я 
натоплю грубу, а вона прийде 
і гріється. Одного разу каже: 
«Ти знаєш, так давно Толік мий 
не приїжджав. Дай–но йому, 
доцю, тєлєграму, шо я при 
смерти. Я вже так заскучала 
за їм».

— Бабцю, я просто напи-
шу, щоб терміново приїхав, 
бо Ви щось прихворіли. Отак 
і домовились.

— Ну то розкажіть мені, де 
ваш Толік живе, — питаю її.

— То ти на пошті робиш і 
не знаєш? Якшо не знаєш, де 
Толік живе, то дай моїй Свєті, 
вона — в Луцьку.

— То ж Луцьк такий вели-
кий!

— Ти давай, доцю, прямо 
на магазин.

— Бабцю, знаєте скільки 
там магазинів?

— То дай Наді в школу, 
школа, мабуть, там одна, вона 
тоже в Луцьку живе.

Отак сидимо ми, говоримо, 
і я таки допиталася, що її Толік 
мешкає в Боратині. Надсилаю 
телеграму: «Толіку, терміново 
приїдь, баба Параска захворі-
ла». А вона пішла собі тихенько 
додому, зав’язала на шнуро-
чок двері і почимчикувала до 
дочки. Через дві години до 
будинку під’їжджає машина, 
звідти бігом вискакують Толік, 
певно, ще невістка — і до хати, 
а там — закрито. То ми на по-
шті попосміялися, як схитру-
вала мудра баба Параска.

А ще запам’яталася іс-
торія з Нічогівки. У селі жила 
подружня пара, яка постійно 
сварилася. Чоловік сам із Жи-
томирщини, і ось після черго-
вого скандалу він сів у машину 
і поїхав. А жінка приходить до 
мене на пошту. Я ж людей не 
знаю, новенька, тільки випов-
нилося 18 років. Почекала, 
поки відвідувачі розійшлися 
і стала плакати: «Мені тре-
ба срочно дати телеграму». 
Вже й адресу записала і кажу: 
«Диктуйте». «Трагически по-
гибла жена. Приезжайте», — 
крізь сльози проговорила та 
жінка. Приходять листоноші, 
а я й питаю: «А хто тут «тра-
гически погиб»?». Знизують 
плечима, не чули такого. Іду 
на другий день, а їхня хата 
понад дорогою, бачу, під’їж-
джає машина, у чорних хуст-
ках баби виходять, з вінками. 
А та «трагически погибша» 
подвір’я замітає. Я вже сама 
не своя прийшла на роботу. 
Потім її чоловік заглянув на 
пошту, правда, не сварився, 
просто посміявся і все.

«МИ БЕЗ ЛЮДЕЙ 
НІЧОГО НЕ ЗНАЧИМО»
Ще як заходила в примі-

щення, то звернула увагу на 
добротний паркан біля по-
шти.

— Ми без людей нічого не 
значимо, — каже Надія Ада-
мівна. — Допомогли наші од-
носельчани, які займаються 
тепличним господарством та 
розведенням малини, вони й 
придбали його. Ну а ми взяли-
ся встановлювати. Відгукнув-
ся мій чоловік Петро Іванович, 
він у мене майстер на всі руки. 
То дах перекриє, то грубу зро-
бить. До ремонту долучають-
ся і чоловіки наших листонош. 
Кажуть і жартома, і всерйоз: 
якби був матеріал, то і пошту 
нову збудували б.

Вони виходять на роботу, 
щоб говорити з людьми, слу-
хати їхні історії, допомагати з 
комунальними платежами та, 
звичайно, приносити газети й 
солоденьке. І хто знає, мож-
ливо, саме так і виглядає для 
когось щастя. n
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Працівники місцевого відділення зв’язку продовжують славні традиції попередників.

« Коли на твоїй 
дільниці тебе 
люблять і поважають, 
то й працювати 
веселіше. »
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 n Знай наших!

Бізнесмен

Василь Туриашвілі 

вирощує бройлерів, 

яблука і… доброчинність

Донедавна директора ТзОВ «Астра» в Звинячому 

бачити доводилося кілька разів здалеку. Знала про 

нього лише те, що в 2007-му селяни вигідно продали 

цьому підприємцеві розпайовану тваринницьку ферму. 

Суцільні розвалини Василь Туриашвілі (на фото) згодом 

зумів реконструювати в сучасну птахоферму. Однак 

дуже швидко з’ясувалося, що її керівник живе не хлібом 

єдиним

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

«П
ощастило звиня-

ченцям із меце-

натом», —  кажуть 

люди, які знають, що без 

благодійної допомоги біз-

несмена в селі не відбу-

вається жодного ремон-

ту на об’єктах соціальної 

сфери. Василь Георгійович 

не відмовляє, коли потріб-

но придбати, скажімо, сце-

нічні костюми для учасників 

художньої самодіяльності, 

жертвує кошти, якщо йдеть-

ся про здоров’я звиняченців. 

«Щоб відрекомендувати Ва-

силя Туриашвілі як керівника 

та благодійника, ніяких слів 

не вистачить. Він порядний, 

чесний, врівноважений і лю-

дяний», —  розповіла звиня-

ченський сільський голова 

Тетяна Панасюк.

Особливу цікавість до його 

особи спровокували громад-

ські слухання, які відбули-

ся в селі у січні цього року. 

Чи ж справді, як стверджу-

вали окремі жіночки, підпри-

ємство настільки утаємниче-

не, що особливо журналіс-

там зась побувати на ньому? 

Ні ж бо! Домовитися про 

своєрідну екскурсію в «Астрі» 

з її керівником Василем Ту-

риашвілі було зовсім легко. 

На її території остаточно зро-

зуміла, чому такими сувори-

ми є санітарні вимоги навіть 

до її працівників і чому «Астру» 

вітчизняні й зарубіжні партне-

ри називають взірцевим ви-

рощувальником вибагливих 

до догляду бройлерів.

Закінчення на с. 6  »

На місці руїн колишньої тваринницької ферми в Звинячому 

добрий господар навів взірцевий порядок.
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« Одразу вийшов, побачив дим — 

і побіг туди.  »

Фото Ірини ЮЩУК.
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 n Резонанс

Ківерцівський поліцейський 

Сергій Воробйов, жертвуючи 

собою, рятував погорільців

Пожежа, яка 18 травня 

виникла у багатоквартирному 

житловому будинку на вулиці 

Сухарева в місті Рожищі, 

залишила без даху над головою 

11 сімей
Ірина ПАСІЧНИК

З
аймання сталося посеред дня. До приїзду 

рятувальників люди самотужки кинулися 

гасити пожежу. Серед таких —  старший 

інспектор — черговий Ківерцівського відділу 

поліції 39-річний Сергій Воробйов. Того дня 

чоловік, який мешкає у Рожищі, мав вихідний. 

Перебуваючи вдома, близько 14-ї години по-

чув характерні звуки, ніби тріскають стіни. 

Одразу вийшов, побачив дим — і побіг туди. 

Не роздумуючи, кинувся рятувати людей 

і їхнє майно.

Закінчення на с. 12 »

Будинок вигорів ущент, але обійшлося, на щастя, без жертв.

Пишаємось 

вчинком Сергія: 

честь та повага!

 n Пряма мова

Олег ЛЯШКО, політик, відреагував на новину про 

те, що Міністерство юстиції на сайті системи 

електронних торгів арештованим майном продає 

двох собак, яких забрали в господарів за борги:

Пам’ятаєте, всі жартували про недодепутата, який за-

пропонував собаками розраховуватися за комуналку (у лю-

тому депутат від пропрезидентської партії «Слуга народу» 

Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку 

«елітної породи», аби розрахуватися за комунальні послу-

ги. —  Ред.)? Виявляється, його ідею реалізував Мін’юст. 

Це настільки аморально, що годі й казати. Як можна було до-

думатися забирати у людей, які опинились у скруті, кращого 

друга? Вимагаю від влади припинити це свинство і негайно 

повернути собак власникам! Якщо вони цього не зроблять, 

будуть не тільки позови до суду від зоозахисників за жор-

стоке поводження з тваринами, а й масові акції протесту.
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 n Крик душі

«Як тільки трактори почали 
орати пасовища, народ забунтував і готовий був 

«палити» сільську раду»
Після релігійного протистояння і боротьби за українізацію церкви Мишів і довколишні села, які входять до складу 

Мишівського староства, 
знову сколихнула хвиля людського обурення і протестів, 

спрямованих проти чиновницького свавілля

Ц ього разу питання сто-сується одвічної теми землі. Початок цієї 
епопеї припадає на минулий 
рік. Тоді земельна комісія, 
а згодом і сесія Іваничівської 
селищної ради прийняли рі-
шення про виділення діля-
нок для громадян із земель 
запасу і резервного фонду 
на території чотирьох сіл 
колишньої Мишівської сіль-
ради. І начебто все воно і за-
конно, якби не одне але.У Мишеві жодна ділян-

ка не була надана жителям 
села. А кому? Голові Івани-

чівської ОТГ Ф. В. Войтюку, 
точніше членам його роди-
ни, —  три ділянки, чиновни-
кам і депутатам селищної 
ради —  по одній, по дві, 
аби мовчали і голосували 
як слід. А ще —  працівникам 
прокуратури (треба ж якось 

себе захистити на всяк випа-
док) та меншим посадовцям, 
потрібним людям, близьким, 
рідним і знайомим, друзям 
друзів. Як на здоровий глузд, 
то все це повинно робитися 
гласно, прозоро, сесія се-
лищної ради мала би бути 
виїзною в Мишеві. Але 
де там, усе відбулося ши-
то-крито, по «панятіях», щоб, 
бува, не сполохати «улюбле-
них» виборців. Народ якось 
ковтнув гірку пігулку, пошу-
мів —  і притих.Закінчення на с. 7 »

« У Мишеві жодна ділянка не була виділена жителям села.  »

 n Знай наших!

До сільського вчителя з Шацького 
району Олександра Кравченка 

закордонні науковці їдуть,
щоб подивитися на його комах

А назбирав він їх десятки тисяч! Заради чоловікового хобі 

дружина змушена була навіть пожертвувати шафою

Мирослава ЦЮПЯХ
43 роки тому Олександр Кравченко 

приїхав до Піщі аж із Луганська. 

Випускник Київського педінституту імені 

М. П. Драгоманова потрапив на Волинь 

за розподілом у далекому 1977-му. 

У мальовничому селі озерного Шацького 

краю реалізував себе як сім’янин, 

педагог, краєзнавець. Створив у школі 

музей, фотолабораторію, особисто 

вів гурток бальних танців. Сьогодні 

вчитель-методист продовжує викладати 

біологію та географію у тутешній 

школі, пропагує здоровий спосіб життя 

і бореться за чистоту довкілля. Втім, 

мало хто в районі знає, що Олександр 

Михайлович є одним із провідних 

спеціалістів-ентомологів України, 

автором більше 40 наукових робіт 

і власником унікальної колекції комах
«ТАК І НАПИШІТЬ: ВАШ СПІВРОЗМОВНИК — 

ОДИН ІЗ НАЙКРАЩИХ В УКРАЇНІ СПЕЦІАЛІСТІВ 

ПО ЖУКАХ»Сільський учитель упродовж десятків років 

із ентузіазмом збирає та досліджує жуків, ме-

теликів і називає ентомологію —  науку про ко-

мах —  справою всього життя. Захопився нею 

ще в шкільному віці, відтоді вона його не відпу-

скає. Нині Олександр Кравченко нарівні спілку-

ється з вітчизняними авторитетами у цій галузі. 

У довгому списку його досягнень —  відкриття 

нових видів комах, членство у Всеукраїнській 

екологічній лізі та Всеукраїнському ентомоло-

гічному товаристві, участь у міжнародних конфе-

ренціях. Його статті у найпрестижніших наукових 

виданнях України з великим інтересом читають 

фахівці Великої Британії, Японії, Фінляндії, Ні-

меччини і навіть приїздять до Піщі, аби побачити 

місця, де водяться жуки, які їх цікавлять.Закінчення на с. 12 »

« Його статті у найпрестижніших 
наукових виданнях України 
з великим інтересом читають 
фахівці Великої Британії, Японії, 
Фінляндії, Німеччини. 

»

( ) Ц р
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n Знай наших!

 n Що віщує небесна канцелярія?Початок 
червня
буде 
дощовий
чи погожий? Кому вірити?Прогноз погоди на літо від народного синоптика з Волині

Фото tvoemisto.tv.

Дерибан землі завжди приносить непогані дивіденди.

Олександр Михайлович вивчає світ комах усе своє життя.
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Фото Дзвінки ЗГОРАНЕЦЬ.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 
050 994 9907

Наш Telegram-канал

Наш YouTube-канал

Кожного метелика з цієї колекції потрібно було 
дослідити, розправити йому крила

та пришпилити булавкою до пінопласту. 

рактори почали овища, народ і готовий був льську раду»чівської ОТГ Ф. В. Войтюку, 
точніше членам його роди-
ни, —  три ділянки, чиновни-
кам і депутатам селищної 
ради —  по одній, по дві, 
аби мовчали і голосували 
як слід. А ще —  працівникам 
прокуратури (треба ж якось 

бе захистити на всяк випа-
к) та меншим посадовцям,
рібним людям, близьким, 

ним і знайомим, друзям 
зів. Як на здоровий глузд, 
се це повинно робитися 
но, прозоро, сесія се-ної ради мала би бути 
ною в Мишеві. Але м, усе відбулося ши-ито, по «панятіях», щоб, не сполохати «улюбле-иборців. Народ якось в гірку пігулку, пошу-притих.
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050 994 9907
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поштові витрати сплачує отримувач

Доброго дня! Мене звати Василь, мені 101 рік. Хочу поділитись, як

не хворіти й довго жити.

Був далекий 1995 рік. Мій друг тоді мав великі проблеми зі здоров’ям: гіпер-

тонія, болі в суглобах, діабет, тобто багато чого боліло, як і в багатьох людей. На

той час йому було 63 роки. Він пив різні пігулки, витрачав на них чимало грошей.

На деякий час йому ставало краще, а потім усе повторювалося.  Якось прийшов 

він до мене, такий увесь у піднесеному настрої, в руках тримав книгу академіка

Болотова. Потім розповів, що їде до нього на прийом, і запросив мене з собою. Я

приєднався. І це був переломний момент у моєму житті. Досі дякую Богові за це.

Борис Васильович Болотов розповів, що всі наші хвороби — це наслідок 

порушення кислотно-лужного балансу в організмі: з часом шлункового соку 

стає менше, їжа перетравлюється гірше, гниє і отруює організм. Як цьому запо-

бігти - пити бальзам, який  він винайшов і виготовив власноруч. Дія його дово-

лі проста: бальзам повністю повторює шлунковий сік. При вживанні організм

очищується, зникають майже всі захворювання.

Вже через три дні після зустрічі з академіком, мій друг  реально

стрибав від щастя. Розповів, що в нього зникла тяжкість у шлунку,

печія не турбує, з’явилася легкість у тілі. Минув ще місяць, і в нього

нормалізувалися тиск та рівень цукру в крові.

Я ж, дивлячись на це все, і сам почав приймати бальзам.

І моє життя набрало нових сенсів. Адже хвороби згубно впливають на 

нас, ми бачимо світ навкруги сірим і непривітним, а коли ти почуваєшся

здоровим і сильним, життя стає щасливим і яскравим. Будьте здорові й 

щасливі! І не проґавте свій шанс! 

 
 
 

 

*вартість дзвінків згідно тарифам оператора
250ml

500ml

Р Е К Л А М А

« Мало було біди в хаті… Чоловіка 

на заробітках у Польщі розбив 

інсульт, там лікували, повернувся, 

але ще повністю не відійшов. І мені 

доведеться довго лежати. »

Фото Галини СВІТЛІКОВСЬКОЇ.

Фото prc.city.

Лідія Петрівна Сілаєва зі сльозами на очах дякувала лікарям, усім, хто допоміг у важку годину.

«Кінцівка після 

реплантації «жива», тепла, 

значить, усе буде гаразд», 

— задоволений завідувач 

відділення, досвідчений 

хірург і комбустіолог 

Роман Трач.

Майже кожен мріє бути на їхньому місці.

 n Се ля ві

НАЙЗАМОЖНІШІ УКРАЇНЦІ:

хто вони і скільки 

грошей мають

Рейтинг 100 найкрутіших бізнесменів країни 

очолив Рінат Ахметов. Журналісти Forbes 

нарахували в нього 2,8 мільярда доларів

На дру-

г о м у 

місці в списку 

вітчизняних ба-

гатіїв —  влас-

ник групи «Ін-

терпайп» Віктор 

Пінчук з 1,4 млрд 

доларів, на третьо-

му —  п’ятий Прези-

дент України, лідер 

партії «Європейська 

Солідарність» Петро 

Порошенко (1,4 млрд 

доларів).
І хоч нинішній 

глава держави Во-

лодимир Зелен-

ський не потрапив 

до ТОП-10 най-

заможніших, тільки 

у 2019 році він заде-

кларував 28,6 мільйона 

гривень доходу. n

Інфографіка 24tv.ua.

 n Професіонали

«Після операції прийшла 

до тями —  а в мене є нога! 

Не могла повірити в таке диво…»

Минулого тижня 

в Луцькій міській 

клінічній лікарні двом 

пацієнтам успішно 

приживили відрізані 

кінцівки. Проведення 

реплантацій стало 

можливим завдяки сучасному 

мікрохірургічному обладнанню 

і високому професіоналізму 

спеціалістів

Галина СВІТЛІКОВСЬКА

КИНУЛАСЯ ПІД КОСУ, 

ЩОБ УРЯТУВАТИ КВІТКУ

— Я —  сама медик, фельдшером пра-

цювала, з різними травмами стикалася. Але 

коли побачила, що моя нога теліпається тіль-

ки на шкірі, то казала, щоб її зовсім відчле-

нували, бо нема іншої ради. Дякувати Богу, 

працівники «швидкої» не послухали, завезли 

у Володимир-Волинську лікарню, а звідти 

вже мене доправили до Луцька. Признаюся, 

я ні на що не сподівалася. Але після операції 

прийшла до тями —  а в мене є нога! Не могла 

повірити в таке диво, —  зі сльозами вдячності 

на очах розповідала 67-річна Лідія Петрівна 

Сілаєва із села Губин Локачинського району.

Зізнається, потерпіла в одну мить через 

свою необачність. Син, який має вади слуху, 

скошував траву біля хати, замахнувся і на кущ 

любистку, на квіти.

— Як побачила, імпульсивно рвонулася, 

щоб його стримати, так і потрапила під косу. 

Мало було біди в хаті… Чоловіка на заробітках 

у Польщі розбив інсульт, там лікували, повер-

нувся, але ще повністю не відійшов. І мені до-

ведеться довго лежати. Спасибі родичам, су-

сідам по палаті, які виручають, морально під-

тримують, —  з усіх сил намагалася не впасти 

духом жінка, котрій напередодні у Луцькій 

міській клінічній лікарні успішно провели ре-

плантацію кінцівки.

Закінчення на с. 6—7 »

Фото Галини СВІТЛІКОВСЬКОЇ.

n Професіонали «ГАЗЕТА ВОЛИНЬ»:
81-й рік довіри читачів

Єдині в області виходимо двічі на тиждень: у вівторок і четвер.
Наші передплатні індекси:

для Волині —  30 000,   для Рівненської області —  61615  і  97847, 
для інших областей України —  61136.

А на сайті volyn.com.ua читайте 
і дивіться нас 24 години поспіль.

volyn.com.ua  |  twitter.com/VolynNova  |  facebook.com/volyn.com.ua

Фото Людмили ВЛАСЮК.
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 n Професіонали

«В один рік я і заміж вийшла, 
і листоношею стала на все життя»

Це було в 1984-му. 
Любов Артишук —  
зовсім юна, 
їй ще й вісімнадцяти 
не було, тільки-но 
школу закінчила.
І враз такі нові статуси: 
вона —  молода 
дружина і поштарка 
Пнівненського 
відділення зв’язку,
що на Камінь-
Каширщині

Катерина ЗУБЧУК

«ЯКЩО ЛЮБИШ СВОЮ 
РОБОТУ, ТО Й ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ 
НЕ ПОСАДЯТЬ ТЕБЕ ВДОМА»
37-й рік іде, як Любов Мико-

лаївна, а тоді юна Люба, щойно 
одержавши атестат про серед-
ню освіту, вийшла заміж за сво-
го односельчанина Василя. 
Мабуть, це якоюсь мірою підко-
ректувало мрії дівчини. Навчаю-
чись у школі, вона, як пригадує, 
хотіла бути продавцем. І, може, 
пішла б здобувати цю професію, 
якби майбутній чоловік не вирі-
шив, що уже пора одружуватися.

— Ми обоє із Соснівки, —  
розповідає жінка. —  Справа 
в тому, що Василь старший від 
мене на шість років. Як він з ар-
мії прийшов, то я в одинадцятий 
клас ходила у Пнівне. Почекав, 
поки закінчу школу, і зразу по-
кликав заміж. Десь через мі-
сяць після весілля я дізнала-
ся, що у Пнівному є місце лис-
тоноші на пошті, і попросилася 
сюди на роботу. Тоді тут були 
старші жінки, навіть пенсійного 
віку, у яких я вчилася, бо ж мо-
лоденькою була, без будь-якого 
досвіду роботи.

Так уже склалося, що вся 
подальша наша розмова —  про 
ці «два крила», які тримають Лю-
бов Артишук у житті, —  роботу 
і сім’ю. Жінка народжувала си-
нів (вони з чоловіком виростили 
їх четверо!), йшла у декретну 

відпустку. Але довго не засид-
жувалася —  за наймолодшим, 
коли вже можна було три роки 
не виходити на роботу, вона 
цього права не використала 
сповна.

— Жіночка, яка мене підмі-
няла, —  пригадує Любов Ми-
колаївна, —  сказала, що мої 
села (а це, крім частини Пнів-
ного, Соснівка, Городок і Ви-
німок) дуже далеко, а вона 
не вміє на велосипеді їздити: 
мовляв, виходь, бо мені важко. 
І я вийшла.

Одне слово, якщо любиш 
свою роботу, то й четверо ді-
тей не посадять тебе вдома. 
Звичайно, якби щось не скла-
далося, то, може, і попроща-
лася б Любов Артишук зі сво-
єю поштарською сумкою, аби 
сім’ю зберегти. Вона каже:

— Слава Богу, у нас із чоло-
віком усе було добре. Він шо-
ферував 31 рік. У жнива, бува-
ло, допізна працював. І до моїх 
поштарських обов’язків завжди 
ставився з розумінням, знаю-
чи, що мені треба і газети розне-
сти, і пенсії та виплати різні зро-
бити, тож можу й затриматися. 

До речі, у маленькому селі 
Винімок, яке обслуговує наша 
героїня, є три шанувальники 
«Волині», які, за словами Любо-
ві Миколаївни, ні разу «не зра-
дили їй». Листоноша назвала 
їх поіменно: це —  Юхим Пугач, 
Григорій Пугач і Микола Мамай. 
При нагоді хочеться висловити 
і їм вдячність від колективу ре-
дакції за таку незрадливість, 
і всім передплатникам нашої 
газети, яких на сьогодні у Пнів-
ненському відділенні зв’язку 65.

«ЩОБ ПРАЦЮВАТИ 
НА ПОШТІ, ТРЕБА І ТЕРПІННЯ 
МАТИ, І ПІДХІД ДО ЛЮДЕЙ»
Мрія Любові Артишук стати 

продавцем нібито й не збула-
ся, але з роками пошта стала 
якоюсь мірою ще й магазином: 
коло обов’язків листонош роз-
ширилося —  вони товарами 
різними торгують. Одне слово, 
Любов Миколаївна все життя 
має справу з грішми. Чи бояла-
ся принаймні замолоду, як у сум-
ці була велика сума? Коли про 
це зайшла мова, жінка сказала:

— Ні, але на цю пору щодня 
все перераховую, бо гроші —  
це відповідальність. Завжди пе-
реживаєш…

А ось щодо того, чому при 
такому безробітті на селі, коли 
робоче місце мало б цінуватися, 
не кожен на пошті затримується, 
наша героїня говорила так:

— Треба мати трохи терпін-
ня і, звичайно, підхід до людей. 
Аби якийсь товар, той же шма-
ток мила, продати, зустрічаєшся 
з мешканцями своєї дільниці —  
ось так, як зараз з вами, роз-

мовляєш. Без такого спілкування 
нічого не буде. І коли якась баб-
ця питає: «Дитино, що там чути 
в селі?», то не відмахнешся від 
цієї цікавості. Мусиш і затрима-
тися, поговорити.

Любові Миколаївні до пен-
сії за чорнобильською пільгою, 
до заслуженого відпочинку зали-
шилося пів року. Жінка у зв’язку 
з цим каже:

— Хоч і ноги вже не ті, 
бо ж то стільки кілометрів намо-
тано і велосипедом, і пішки, але, 
по правді, ще не хочеться сидіти 
вдома. Тим більше, що сини по-
виростали, усі свої сім’ї мають, 
то домашніх клопотів менше. 
Ми ж тепер удвох із чоловіком 
залишилися в хаті…

І тут до нашої розмови до-
лучається начальник Пнівнен-
ського відділення зв’язку Інна 
Артишук. Вона, виявляється, —  
невістка Любові Миколаївни, 
яка, як зовсім молодий керівник, 
освоюючи нову справу, звер-
тається поки що за порадами 
до досвідчених листонош ко-
лективу, очолюваного нею. Сло-
ва Інни Володимирівни —  про 
те друге «крило» нашої героїні, 
яке тримає її в житті, —  сім’ю.

— Це у робочі дні мої свекри 
самі вдома, —  говорить вона. —  
А ви б побачили, які компанії 
в батьківській хаті, коли з’їжджа-
ються сини, невістки! Хоч у кож-
ного із чотирьох дітей уже свої 
сім’ї, вони не забувають, хто їх ви-
ростив і проклав стежку у життя. 
Сини всі в роз’їздах по заробіт-
ках, але вертаються, і в першу 
чергу до тата й мами їхня дорога 
лежить. А якщо не випадає наві-
датись, то обов’язково зателефо-
нують. Можу сказати тільки хоро-
ше про Матір з великої літери, яка 
виховала таких синів, а тепер уже 
й нам, невісткам, підказує, вчить 
по справедливості жити, з лю-
бов’ю одне до одного ставитися. 
І, до речі, на посаду начальни-
ка відділення зв’язку я прийшла 
за її порадою. У мене закінчува-
лася декретна відпустка, а тут як-
раз місце було вакантне, тож мати 
подзвонила мені. Маю економічну 
освіту, але багато що нового тре-
ба освоїти на цій посаді.

Те, що Любов Миколаївна 
невістку привела працювати 
на пошту, —  ще одне свідчен-
ня її особливого ставлення 
до справи, яку вибрала в юності 
на все життя. n

« Хоч і ноги вже не ті, бо ж то стільки кілометрів 
намотано і велосипедом, і пішки, але, 
по правді, ще не хочеться сидіти вдома. »

Любов Артишук: «Волинь» має таких шанувальників, які за багато літ  ні разу не зрадили їй».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 
050 994 9907

Наш Telegram-
канал

Наш YouTube-канал

ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА — 
 ПОСЛУГА, ЯКОЮ ПРОПОНУЄ СКОРИСТАТИСЯ 

АТ «УКРПОШТА»
Карантин, який триває 

в Україні через поширення ко-
ронавірусу, адаптує надання 
поштових послуг. Ми хочемо, 
щоб обмеження, пов’язані 
з пандемією, не стали приво-
дом для соціальної ізоляції. 
В цих умовах як ніколи важ-
ливо залишатися на зв’язку, 
стежити за новинами через 
ЗМІ. Тому АТ «Укрпошта» про-
понує скористатися послугою 
онлайн-передплати на ІІ пів-
річчя 2020 року, яка триває 
із 7 квітня.

З а г а л о м  п е р е д п л а т -
ні каталоги налічують понад 
5 000 індексів газет і журналів 

(2 252 індекси всеукраїнських, 
814  видань зарубіжних країн 
та 1969 —  місцевих).

Оформлення онлайн- 
передплати займе не біль-
ше 5 хвилин. Необхідно зайти 
на головну сторінку сайту www.
ukrposhta.ua в розділ «Перед-
платити», обрати потрібне ви-
дання, додати його «у кошик», 
натиснути «оформити замов-
лення». Обов’язково зазна-
чити поштову адресу, на яку 
здійснюватиметься доставка 
обраних видань, та розрахува-
тися за оформлене замовлення 
платіжною карткою. Приємно 
повідомити клієнтам, що комі-

сія за операцію оплати зі спо-
живача додатково не береться.

Ви маєте можливість офор-
мити онлайн-передплату 
за каталогами видань України 
«Преса поштою» на ІІ півріччя 
2020 року, «Преса поштою» 
для Донецької та Луганської об-
ластей на ІІ півріччя 2020 року, 
Каталогом видань зарубіжних 
країн на ІІ півріччя 2020 року 
з доставкою з липня.

Крім того, стартува-
ла тестова версія сервісу 
онлайн-передплата з наданням 
можливості оформлювати по-
слугу за Каталогами місцевих 
видань 24 філій АТ «Укрпош-

та», до яких включені видан-
ня обласної та районної сфер 
розповсюдження. Це дає змо-
гу розширити асортимент пе-
ріодичних видань, а споживачі 
можуть оформлити передплату 
на видання своєї області та/або 
району, не виходячи із дому.

Дякуємо за Ваш вибір, 
не відмовляйте собі у задово-
ленні читати улюблену періоди-
ку до кінця року або зробіть не-
сподіваний приємний подару-
нок своїм рідним та близьким, 
оформивши онлайн-передпла-
ту на їхню домашню адресу.

ЛИСТОНОША ВОЛИНІ
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 n Знай наших!

УСІ КВІТИ НА ПОШТІ В ЗАТУРЦЯХ – 

ВІД ЛИСТОНОШІ АНДРІЯ
Байдуже, що відділення зв'язку у цьому селі Локачинського району відкривається 

о дев'ятій, – люди займають чергу за пів години. «Ми тут популярні», – 
жартують працівники, показуючи на відвідувачів

Оксана КОВАЛЕНКО

Ї
х тут четверо: керівник 
Людмила Беренюк та лис-
тоноші Євгенія Бацанська, 

Наталія Хитра й Андрій Олек-
са. Вранці є час перекинутися 
словом, та й мусять приділи-
ти увагу гостям із «Газети Во-
линь», тож поки закипає вода 
на каву, розпитую, у кого яка 
«дорога» до пошти.

Євгенія Бацанська роз-
возить газети й різний крам 
7–й рік поспіль. Вона довго 
працювала в Луцьку на ме-
ланжевій фабриці, була в ак-
тивістках і навіть має газетну 
публікацію з фотографією про 
шефство її бригади над сім'єю 
воїна–афганця. А далі наста-
ли непевні 1990–ті: невипла-
та зарплати, скорочення. Тож 
Бацанські вирішили змінити 
місто на село, подалися в 
Затурці. Пані Євгенія згадує 
роки роботи біля господар-
ства, на току, на ринку без 
нарікань, як належне. «Усе 
на світі треба пережити»… 
Відтоді, як влаштувалася на 
пошту, з’явилося завжди ба-
жане відчуття стабільності. 
На роботі вона відповідає за 
частину Затурців і Юнівку. Їде 
в останню велосипедом пів 
години трасою, по якій летять 
фури. Було таке, що довело-
ся вибиратися з кювету. «Якби 
скутера, — зітхає Євгенія, — 

було би легше й дешевше. На 
ровері місяць–два проїздиш 
— і вже мусиш шини міняти. 
І то не тільки я. Візьми–но за 
раз 150 гривень виклади!». А 
загалом робота їй подобаєть-
ся, бо «поміж людей». Приєм-
но бачити привітну усмішку і 
чути: «Пошта їде». Каже, що 
навіть у вихідні може доста-
вити своїм самотнім клієнтам 
продукти, бо «хто ж поможе». 
Взагалі возить багато това-
рів, адже вибір у сільському 
магазині невеликий. А ще ж 
старенькі просять поштарок 
оплатити за комунпослуги, 
бо не мають змоги добратися 
до відділення, й іноді затри-
мують Женюсю, щоб погово-
рити…

«Мусимо й усі біди лю-
дини вислухати, поспівчу-
вати. Як психологи», — під-
хоплює тему Наталія Хи-
тра. Переповідає, як недавно 
втішала жінку, якій добавили 
до пенсії тільки 100 гривень. 
Пані Наталя метка у слові й 
у рухах. Її колеги кажуть, що 
вона встигає всюди: має най-
більшу дільницю, але поки всі 
ще складають пресу й листи 
«на село», зачитує їм із газет 
новини та ще й коментує.

…Наталія сіла на «пошто-
вий велосипед» два роки 
тому. Спершу працювала на 
Луцьккондитері, але покину-
ла після перебоїв із зарплат-

нею. Жінка розповідає, що до 
неї листоноші у відділенні змі-
нювалися дуже часто, бо, що 
там таїти, робота потребує і 
фізичних, і моральних зусиль. 
Гірчить на душі, коли хтось із 
клієнтів не цінує, несправед-
ливо дорікає. Наталя Хитра 
каже: «У такі моменти рятують 
любимі внуки — заряджають 
добром». Та загалом непри-
ємного менше, тож їй подоба-
ється їхати до людей, втішно, 
коли виглядають та питають, 
де вона поділася. «О, проїха-
ла, а ми й не помітили коли», 
— Наталя так часто чує цю 
фразу, у якій прихована оцін-

ка вправності, що мимохіть 
уже її чекає. І ця листоноша 
нарікає на свій слабенький як 
на «вимогливі» сільські дороги 
велосипед, що тягне гроші з 
їхніх зарплат, та киває на тре-
тього колегу: «Он в Андрія до 
решти поламався, то він на 
своєму їздить».

Андрій Олекса тут ста-
рожил: працює понад 
17 літ і консультує іноді саму 
начальницю. Правда, розпо-
відати про свої будні не хоче — 
йому, видно, легше посадити 
квітку. І це не жарт! «Оце все, 

що ви бачите на пошті, — його 
рук справа», — гордо поводить 
рукою Наталя. У відділенні 
справді вазони на підвіконні, 
на підлозі — як удома. «Буває, 
поїде розвозити пошту, а на-
зад уже з пагінцем вертаєть-
ся! Доглядає сам, пересаджує! 
Він і на жіночі свята квіти нам 
дарує: троянди або саджанці», 
— хвалиться Людмила Бере-
нюк. Задоволено додає, що 
їхній єдиний мужчина на пошті 
допомагає багато: розкладає 
товар, сортує газети. Андрій 
на те тільки усміхається. Пи-
таю про слово «листоноша» — 
люди ще пишуть один одному 

листи? «В основному із суду, а 
ще різні шахрайські організації 
надсилають повідомлення про 
можливість виграти велику 
суму грошей», — відказує чо-
ловік. Ця тема гірка для нього 
й для його колег, бо селяни ві-
рять у таке диво й починають 
листуватися з невідомими 
аферистами.

Людмила Беренюк слу-
хає старших, але таки під-
леглих із приязню: у цьо-
му відділенні вони діють 
справді дружно і разом. 
Сама вона на пошті  у  Затур-

цях  працює  2 роки, до того 
розносила газети з Маньків-
ського відділення. Началь-
ниця тут наймолодша, але її 
шанують, бо вона з тих керів-
ників, які ставляться до всіх 
по–людськи. Розповідає, що 
робота відповідальна, різна 
і її багато: «Тільки комуналь-
них платежів маємо 1200! А 
ще ж у нас стоїть термінал, то 
й готівку людям знімаю, по-
силки й пенсії видаю. Щастя, 
що є комп’ютер, то не треба 
писати. Але перевіряти зро-
блене мушу». У неї чимало 
таких «мушу», які вимагають 
ретельності й уваги. Та ще й 
удома маму чекають двійко 
дітей і домашні обов’язки, 
нескінченні у селі. Окидає 
внутрішнім поглядом своє 
життя і ділиться: «У мене 
дуже хороша свекруха! По-
щастило!». Віддаватися ро-
боті легше, коли маєш силь-
ний тил.

Що потребує тут змін? 
Людмила Беренюк починає з 
найдосаднішого: їй прикро, 
що нікому навести лад у гро-
мадському туалеті за відділен-
ням, у якому навіть немає две-
рей, а на пошту ж сходиться 
люд з усього села! Інше гостре 
питання — якісний і надійний 
транспорт для листонош. Ви-
дані Укрпоштою велосипеди 
швидко стають непридатними 
(залишається тільки рама). А 
ще затурцівським поштарям 
хотілося б гарних стосунків 
з усіма їхніми відвідувачами. 
«Ми працюємо з людьми. Зна-
ємо, що клієнт завжди правий, 
але буває таке, що хтось роз-
сердиться, як зникне інтернет 
при розрахунку, — і вже крик. 
Ми ж у цьому не винні… А бу-
ває, що несподівано прийде 
людина з букетом і добрим 
словом! Дуже приємно, коли 
розуміють наші можливості й 
оцінюють старання», — підсу-
мовує жінка. n

« — Якби скутера, — зітхає Євгенія, — 
було би легше й дешевше. »

Єдиний чоловік серед працівників відділення любить троянди. Євгенія Бацанська 7 червня святкує 
день народження. Вітаємо!

Тижневик
«Цікава газета

на вихідні»: 
з нами — справді цікаво! 

Передплатні індекси «Цікавої газети на вихідні»:

l для Волині – 60304,       l для Рівненщини – 60312, l для інших регіонів України – 60307.  
Запитуйте в листонош або в точках продажу газет. 

А ще краще – передплатіть – і отримуйте вдома!

ГАЗЕТА
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ГАЗЕТА

Цікава
+           

ГАЗЕТА
на вихідні

Цікава
+           

21 травня 2020 року №21 (129)    Ціна 6 грн

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ 

050 994 9907

 l ЗНАЙ НАШИХ!

Галушки, посуньтеся! Полтавщина 

тепер має ще один бренд —  

«Котелевський коржик»!
Він дивує весь світ унікальним 

етнорозписом і навіть оберігає

від ворожих куль

Оксана Дорошенко створила 

успішний авторський проєкт, 

в якому поєднала давні традиції 

і сучасне їх втілення. Реалізувала 

це все у випічці, яка тепер стала 

візитівкою її краю

Інна ПІЛЮК

У СЕЛІ НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО МАТИ 

ГЕКТАР ЗЕМЛІ ЧИ ФЕРМУ, 

АБИ ВИЖИТИ
Розмальовані котики-коржики 

пані Оксани такі милі,  що  один за-

мовник із Нідерландів просив пере-

дати щиру подяку «цій дитині, яка 

таке створила». Він не знав, що пече 

і оздоблює такі обереги дипломова-

ний… юрист.

Оксана Дорошенко родом із  мі-

стечка Котельва. У  Полтаві вчилася 

на юридичному факультеті, працювала 

помічником нотаріуса. Після вузу дове-

лося їхати додому, бо орендувати житло 

в обласному центрі задорого.

«Раніше була впевнена,  що  ні-

коли не  повернусь у  своє селище, 

бо  сільська робота точно не  для 

мене, —  розповідає про мінливості 

своєї долі. —  Та коли мені запропону-

вали в Котельві рівнозначну роботу, 

погодилася. А повернувшись додому, 

дихнула на повні груди. У мене відбу-

лося перезавантаження свідомості, 

і я зрозуміла, що в селі не обов’язко-

во мати гектар землі чи ферму, аби 

вижити. Тут можна реалізувати себе 

у творчості й бути затребуваним».

Закінчення на с. 11 »

« Її квитком у світ 

стали … півники, 

котики та пташки. Але 

не звичайні, а їстівні. »

 l СВІТОВЕ ІМ’Я

Заради українського 
меду російський 
імператор змінив проєкт 
залізниці

Відомий на весь світ 
винахідник рамкового вулика 

Петро Прокопович (1775–1850) 

міг бути мільйонером, але 

натомість заснував першу 

у світі школу пасічників

Інна ПІЛЮК

У
країна стала найбільшим у світі виробником солодкого 

продукту завдяки Петрові Прокоповичу (на малюнку). 

Нині рамкою українського бджоляра послуговуються 

мільйони пасічників в усьому світі. А придумав її чоловік уві сні!

Як це було —  читайте на с. 6

Фото kolo.news.
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Полтавчанка Оксана Дорошенко зробила ставку не на сучасну випічку, а на відродження давно забутої, і не прогадала. 

Каже, це якраз та робота, від якої кайфуєш, не втомлюєшся і тільки надихаєшся.
Петро Прокопович завдяки щирій любові до своєї справи став 

найвідомішим пасічником у світі.

 l ОСОБЛИВИЙ ВИПАДОК

Народила доньку 
у 65 і вчить її...
жебракувати

Найстарішій матусі України Валентині Підвербній, 

жительці Чернігова, сьогодні 73 роки. Її донька Анна-

Марія цьогоріч закінчує перший клас. Але жінку 

з дитиною часто бачать у центрі міста, на автозаправці, 

де вона просить гроші у водіїв
 с. 5 »

Фото cheline.com.ua.
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Мати ні на крок не відпускає від себе дівчинку.

І дивитися — око милує, і смакота — 

язика проковтнеш!

Фото 1576.ua.

Як Олег Ляшко
подякував дружині

за сина
 с. 2 »
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ракувати
шій матусі України Валентии

Чернігова, сьогодні 73 рошій матусі України Вале

огоріч закінчує перший клк

ю часто бачать у центрі могоріч закінчує пер

просить гроші у водіїв

не відпускає від себе дівчинку.
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 l  ВІР У МРІЮ!

І стала Мальвіна із села ПринцесоюПереможниця «Топмоделі по-українськи» довела, що дорога 
із глибинки на сцену можливаЯкось Мальвіна Чукля (на фото вгорі) написала на сторінці 

в інстаграмі, що вірить у казку. За кілька років відіслала 

анкету на телевізійний конкурс топмоделей. Перемогла, 

не тямлячи себе від щастя. Тепер її історію переказують ЗМІ, 

обов’язково додаючи фразу «уродженка невеличкого села 

на Буковині»

Оксана КОВАЛЕНКО

Їй
  25  років. До  де-кретної відпустки працювала у  суді, мама 2-літнього хлопчика, любляча дружина й  дуже вродлива жінка. Про Мальві-ну Чуклю в Україні заговорили 

завдяки популярному теле-шоу Нового каналу «Топмоделі 
по-українськи». Щоб потрапи-ти на  «виставу» такого рівня, 

вона мусила мати «дані» (ріст, 

зовнішність) і показати певний 
кандидатський мінімум: умін-ня висловитися, артистичність 

і цілеспрямованість. Мальвіна 
позирає на світ зі своїх 178 см, 
великоока й гарно усміхається, 
а ще є достатньо творчою, не-сором’язливою і  щирою. Шоу 

допомогло їй  показати себе 
людям. Вона сподобалася біль-шості, здобула перемогу і цим 

внесла свою лепту в скриньку 
історій про Попелюшок, які ви-биваються в принцеси.

 Жінка мусила обговорити вдома прийнятні межі на фотосесіях.
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 l АртБарикада

«Я наділяю голосом людей,котрі нібито його не мають»Фотографії Олександра Глядєлова (на світлині) 
називають такими, що лякають своєю потворністю, —  

і дають за них Шевченківську преміюЗі студента фізика-оптика із прізвищем Глядєлов на початку навчання трохи кепкували: мовляв, це якби якийсь Швець та й учився на чоботаря. А він узяв і перетворив жарт на долю —  став одним із кращих фотографів України. ПідГЛЯДає тепер життяІнна ПІЛЮК

«ЗНІМАЮ ТЕ, ЩО МЕНЕ ПЕРСОНАЛЬНО ХВИЛЮЄ І ЗАЧІПАЄ»Фотографія прийшла до  ньо-
го якось абсолютно не  планова-
но: «Це  було бажання займатися 
тим, що я роблю й зараз. Просто воно 
пересилило всі «колись», «не зараз», 
«з  нового року». Вдома ще  радян-
ськими апаратами фотографували 
батьки. Це  було цікаво, доки діти 

росли, доки не набридало друкувати 
знімки вночі на кухні. Маленькою ди-
тиною я бачив цей процес. Не те, щоб 

він мене за хоплював. Але сам момент 
появи зображення, червоне світло —  
це, звісно, було якимось фокусом».До слова, навіть після тисяч знім-

ків Олександр і  досі не  перейшов 

на  у  рази простішу в  користуванні 
«цифру», хоч, як професійний оптик, 
реально оцінює її переваги. Досі зні-
має все тільки на плівку. Каже, подо-
бається вовтузитися в  лабораторії. 
Сам її проявляє, сам друкує світлини. 
Любить бачити їх першим.

Закінчення на с. 6 »

, —    

Олександр Глядєловпід час поранення під Іловайськом.

«Я не є автором сюжетів на моїх фото. Їх пише саме життя».

Під час подій 2013–2014 років у Києві 
на Майдані Незалежності працювали 
десятки документальних фотографів, 
які ставили перед собою єдине 
завдання — зберегти для історії 
візуальний образ Революції гідності.

 “Cам момент появи зображення, червоне світло —  це, звісно, було якимось фокусом.

П’янийвідпочинок:орендар ставка застрелив 7 чоловіківПодробиці трагедії на Житомирщині читайте на  с. 5 »
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Її образ сподобався телеглядачам.
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Мальвіна ринцесою
Топмоделі довела, що дорога цену можливафото вгорі) написала на сторінці зку. За кілька років відіслала урс топмоделей. Перемогла, Тепер її історію переказують ЗМІ, 

ур топмоделей. Перемогла,
ур опмодел
«уродженка невеличкого села 

р її історію переказують ЗМ

зовнішність) і показати певний 
кандидатський мінімум: умін-ня висловитися, артистичність цілеспрямованість. Мальвіна озирає на світ зі своїх 178 см, ликоока й гарно усміхається, ще є достатньо творчою, не-ром’язливою і  щирою. Шоу помогло їй  показати себе дям. Вона сподобалася біль-ті, здобула перемогу і цим сла свою лепту в скриньку ій про Попелюшок, які ви-ються в принцеси.

а фотосесіях.

Фото molbuk.ua.
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 l УРОКИ ПАНДЕМІЇ

«Медсестри, які лікують коронавірусних, 

кажуть, що почуваються, як прокажені. 

Їх обходять, кидають камінням…»

«Наш народ не склав 

тест на людяність. Це —  

найбільший біль», —  із сумом 

промовляє священник 

Української греко-католицької 

церкви Володимир Ващук, 

який був першим інфікованим 

у шахтарському містечку 

Червонограді на Львівщині. 

Його церкву Пресвятої 

Богородиці-Владичиці 

продезінфікували та закрили 

на карантин, інших 

священників та їхні родини 

відправили на самоізоляцію. 

Серед парафіян хворих не було, 

запевняє отець

Ольга КИРИЛЕНКО,

«Українська правда»

«ДУМАЮ, ЦЕ БОГ ЧЕРЕЗ МЕНЕ 

ДАВ ТАКИЙ ЗНАК,

ЩОБ ЗБЕРЕГТИ МІСТО»

— Чи вважали ви церкву осо-

бливою, захищеною територією, 

до  якої не  добереться коронаві-

рус?
— Бачите, церква  —  це  не  бун-

кер, не стратегічний об’єкт, який захи-

щений з усіх сторін. Церква —  це Бо-

жий народ, Божий люд. Її наповнюють 

віряни, які працюють, моляться, на-

вчаються, тому говорити, що церква 

цілком захищена від цього вірусу, 

не можна.
— Як і коли ви дізналися, що ін-

фікувалися?
— 9 квітня я потрапив у лікарню 

з двосторонньою пневмонією. Перед 

цим працював  —  різав для церкви 

дрова, зіпрів дуже, застудився. Забра-

ли мене в обідній час у четвер, хоча 

в  середу, 8-го, і  потім 9-го  робили 

експрес-тести —  вони були негатив-

ні. Але я вже не міг залишатися вдома, 

бо була висока температура і збити 

її не вдавалося…

Мене лікували у четвер, п’ятни-

цю, суботу до половини дня, а потім 

отримав ще  «приємнішу» новину, 

від якої кинуло в холодний піт: ска-

зали, що в мене коронавірус! Звідти 

вже я потрапив в  інфекційну лікар-

ню  —  приїхала «швидка» і  забрала 

мене до Львова.

Закінчення на с. 6 »
 “Церква —  
це не бункер, 
не стратегічний об’єкт, 

який захищений з усіх 

сторін. Церква —  

це люди.
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У 90 років сіла за кермо автівки

та …штурвал літака!

 l ІМ’Я УКРАЇНИ

Ще у 26 літ Мирослав 

Скорик написав музику 

до «Тіней забутих 

предків»
На 82-му році життя відійшов у Вічність видатний 

композитор, Герой України, народний артист, лауреат 

Шевченківської премії, автор геніальної «Мелодії ля-

мінор»… Говорячи про талант великого маестро, варто 

наголосити, що навіть найповніший перелік його відзнак 

не передасть повністю всю багатогранність творчої 

натури митця, а понад усе —  вражень від його вічної 

музики, яка нікого не залишає байдужим

Наталка ЧОВНИК

«СОЛОМІЯ 
КРУШЕЛЬНИЦЬКА 

СКАЗАЛА, ЩО Я ВОЛОДІЮ 

АБСОЛЮТНИМ СЛУХОМ, 

І ПОРАДИЛА БАТЬКАМ 

ВІДДАТИ МЕНЕ В МУЗИЧНУ 

ШКОЛУ»
Він народився 13  липня 

1938 року у Львові, в родині, яка 

по материнській лінії мала, поза 

сумнівом, якийсь особливий 

мистецький ген, оскільки з неї, 

окрім самого Мирослава Михай-

ловича, походили славетна спі-

вачка Соломія Крушельницька 

та інші професійні митці. Безпо-

середнім поштовхом до занять 

музикою для майбутнього ком-

позитора стало …розстроєне 

піаніно в домі сестри його бабусі 

Соломії Крушельницької. Як зга-

дує сам Скорик, «це було в мій 

перший шкільний день. Батьки 

повели мене в гості до пані Со-

ломії. Я  почав щось награвати 

для неї на фортепіано, свої пер-

ші дитячі твори —  і раптом спи-

нився, обурився, що інструмент 

видає фальшиві звуки: він був 

на  пів тону нижче настроєний 

від звичного, і  я,  оскільки вже 

мав свій невеликий слуховий 

досвід, не сприйняв цієї «іншої» 

настройки. Тоді Соломія Кру-

шельницька зрозуміла, що я во-

лодію абсолютним слухом, і по-

радила батькам віддати мене 

в музичну школу».

У 1947 році всю родину Ско-

риків за наклепом було репре-

совано та вивезено до Сибіру. 

Коли сім’я  потрапила у  неве-

личке шахтарське містечко Ан-

жеро-Судженськ, батько знову 

вирішив, що Мирослав повинен 

продовжити навчання у музич-

ній школі. Невдовзі там теж по-

мітили його абсолютний слух 

і навіть почали вважати вундер-

кіндом: возили в обласне місто 

Кемеровськ, показували всім, 

мовляв, скільки нот йому не на-

тиснеш —  одразу назве всі.

Закінчення на с. 11 »

 “У 1947 році всю 

родину Скориків 

за наклепом було 

репресовано 
та вивезено 
до Сибіру.

НАЙБЛИЖЧІ 

НЕСПРИЯТЛИВІ ДНІ:

8 червня —  середня магнітна 

буря,

9-го —  сильна магнітна буря.

Джерело: ranok.ictv.ua.

Понад пів століття Мирослав Михайлович був одним

із найяскравіших вітчизняних композиторів. 

Фото zahid.net.
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Фото 0532.ua.

«Український народ не склав тест на людяність. Це найбільший біль».

Фото Оксани КОВАЛЕНКО.

Людмила Беренюк і Наталія Хитра: «Стараємося, щоб люди 
були задоволені!».
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Хто з нами — 
той знає
більше!
… А в нас ще й 
крутий сайт — 
volyn.com.ua!

ДВІЧІ НА ТИЖДЕНЬ

«««««ГГазета Волинь»»
ПеП редпд латний індекс: 30000

МІСЯЧНИК

«Читанкаа 
для всіх»»

Передплатниий 
індекс: 607880

Хто з нами
той знає

МІСЯЧНИК

ак ніхто«Та
кохав»не 

едплатний Пере
екс: 60779інде

Ми вже 81 рік разом: 
дід читав — і я читаю!

р рр р

ТИЖНЕВИК

Передплатні індекси 
і»:«Цікавої газети на вихідні

l для Волині – 60304,    l и для Рівненщини – 60312,  
l для інших регіонів України – 07.  6030

Передплатіть і ви!

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ —  ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!

 n Хто, як не я?

Ольга Волошинська 
самотужки виховала 

захисника України
Вона народилася в Казахстані, перші свої листи 

розносила у відомих віднедавна Нових Санжарах 
на Полтавщині, натерпілася через невдалий 

шлюб, а нині з війни чекає сина
Леонід ОЛІЙНИК

Б
атько Ольги Волошинської Яків 
із села Довгів Горохівського 
району працював у колгоспі 

трактористом. Одного разу брига-
дир доручив йому знести хреста, 
а той відмовився. Цей вчинок і ви-
значив великою мірою і долю нашої 
героїні, якої тоді ще не було на сві-
ті. Неблагонадійному працівнику в 
господарстві відмовили виділити 
ділянку для будівництва житла, і той 
з дружиною поїхав шукати щастя на 
цілині в Казахстані, де й народила-
ся донька Оля. У малечі було слабке 
здоров’я, і клімат азійської країни їй 
не підходив, тому волинянам дове-
лося повертатися в Україну. Осели-
лися на Полтавщині в Нових Санжа-
рах. Там дівчинка вчилася й здобула 

перший трудовий досвід — допома-
гала листоноші розносити пошту. 
Згодом родина переїхала додому 
на Волинь. Тут Оля працювала дру-
каркою в райкомі партії, потрапила 
під скорочення.

А в 1998–му влаштувалася лис-
тоношею у рідному селі й досі двічі 
на тиждень долає близько 19 кіло-
метрів, щоб доставити селянам га-
зети, листи, пенсію.

— Є декілька осель, що стоять у 
полі, куди взагалі ніхто не ходить. 
Тепер, коли зими теплі, можна на 
велосипеді доїхати, а колись ідеш, 
а снігу по пояс, — розповідає пош-
тарка.

Ольга Яківна поважає своїх клі-
єнтів і сподівається, що це взаємно. 
Каже: часто доводиться відвідувати 
стареньких самотніх людей, які, крім 

пошти, хочуть просто поговорити, 
тому навіть коли поспішає, залиша-
ється на хвилинку–другу.

— Я завжди намагаюся тримати 
себе у рівновазі: на пошті, вдома, 
скрізь. Робота виснажує насам-
перед фізично, а не психологічно, 
дуже багато потрібно ходити, — ді-
литься пані Ольга.

Життя у неї складалося непро-
сто, і, напевно, ця рівновага, про яку 
вона згадувала, — прояв інстинкту 
самозбереження.

— Мій колишній чоловік двічі за-
суджений. Перший раз, коли сидів у 
тюрмі, я чекала його 6 років 3 місяці з 
маленькими дітьми. А потім він вчинив 
убивство. Про це написали в газеті. Я 
просила не друкувати судовий нарис, 
але домовитися не вдалося. А, знає-

те, є різні люди, заходиш на обійстя, 
а тобі зразу кажуть: «Твій — убивця».

Ольга Яківна дуже важко пере-
живала свою біду, навіть написала 
заяву на звільнення, але її тодішній 
керівник Петро Рузак не відпустив, 
сказав: самій удома наодинці з про-
блемами буде ще гірше. За це йому 
досі вдячна.

Із душогубом розлучилася, вихо-
вала доньку та сина, вже є четверо 
внуків. Багато літ жила сама. Коли 
діти одружилися, знайшла собі пару.

— Мій нинішній чоловік мені до-
помагає, часто разом розносимо 
газети.

А син Юрій уже декілька років 
на війні. Дуже переживаю за нього. 
Відмовляла, коли підписував чер-
говий контракт, але він каже, що не 
залишить «своїх хлопців». n

« — Є декілька осель, що стоять у полі, куди взагалі ніхто 
не ходить. Тепер, коли зими теплі, можна на велосипеді 
доїхати, а колись ідеш, а снігу по пояс, — розповідає 
поштарка.  »

 n Прошу слова

«Дякуємо, що в період карантину 

не припиняли роботу, 

а допомагали людям»
Добре слово і поштовикам приємне!

У 
вирі щоденних клопотів і непро-
стого сьогодення працівникам 
відділення поштового зв’язку 

№26 міста Луцька було дуже приєм-
но отримати таку листівку (на фото). 
Адже від клієнтів не завжди доводить-
ся чути лише добрі слова, бо вірус 
байдужості й злості, на жаль, ще вра-
жає наших співгромадян. І не кожен 
працівник поштової галузі, особливо 
початківець, має проти нього імуні-
тет…

Отож за посередництвом газети 
колектив Укрпошти дякує небайду-
жим клієнткам — Тетяні та Маргариті 
— за теплі слова підтримки й оригі-
нальну листівку. «Ви надихнули нас 
із новими силами — моральними 
й фізичними — взятися за обслу-
говування земляків у нашому від-
діленні й на підпорядкованих йому 
доставних дільницях», — зверта-
ється до дівчат Світлана ЗОЗУЛЯ, 
«прессекретар» ВПЗ №26. n

Ольга Яківна, не зважаючи на тяжкі життєві випробування, не втратила віри у людей. 

Фото Леоніда ОЛІЙНИКА.
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НЕРУХОМІСТЬ
 l У м. Новограді–Волинському Жито-

мирської області продається на 3–му 
поверсі 5–поверхового будинку 3–кім-
натна вмебльована квартира (58,5 кв. м, 
кімнати роздільні, великі балкон, лоджія, 
усі зручності). Є упорядкований підвал. 
Центр міста, поряд — парк, школа, дитя-
чий садок, магазини, лікарня, автостан-
ція. Тел. 050 46 30 374.
 l Продається 2–кімнатна квартира 

(5–й поверх 5–поверхового будинку, 
роздільні кімнати, у доброму стані, ре-
монт). Ціна 785 000 грн. Тел.: 066 20 64 
919,  097 17 85 901.
 l Продається квартира (новобудова, 

15 хвилин до центру Луцька). Тел. 066 
66 06 303.
 l Терміново продається у с. Мерва 

Горохівського району будинок (81 кв. м, 
3 кімнати, туалет, ванна, газ, вода, 
3–фазна лінія). Є льох, 5 сараїв, крини-
ця, сад–город (0.57 га). Ціна 130 000 грн. 
Торг. Тел.: 096 35 79 670.

АВТОРИНОК
 l Продається автомобіль «Фольксва-

ген Пассат» (комбі, V-1.6, 1986 р. в., у 
дуже доброму стані, бензин/газ, нова 
гума, акумулятор, фаркоп). Недорого. 
Тел.: 050 37 88 524, (0332) 70-94-24.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ТЕХНІКА

 l Терміново продається трактор Т-40, 
нова гума, у доброму робочому стані. 
Тел. 096 80 48 733.
 l Недорого продається трактор ЮМЗ-6 

АКЛ, 1992 р. в., неперефарбований, у дуже 
доброму стані, є документи. Можлива до-
ставка. Тел. 096 72 22 134.
 l Продається причіп 2ПТС-4 після ка-

премонту (нові проводка, борти), у дуже 
доброму стані. Можлива доставка. Тел. 
066 38 05 882.
 l Недорого продається трактор Т-25 з 

кабіною, документами, 1992 р. в., у до-
брому робочому стані. Можлива достав-
ка. Тел. 066 38 05 887.

 l Продам гноєрозкидачі, дискові бо-
рони, плуги, прес–підбирачі, обприску-
вачі, культиватори, картоплесаджалки, 
картоплекопачки, сівалки, сінограбарки, 
розкидачі міндобрив, косарки роторні, 
грунтофрези, зерношнеки, млини, а та-
кож запчастини та комплектуючі. Тел.: 
067 47 87 264,  095 00 50 455,  095 81 59 
912,  096 34 46 777.
 l Продам фронтальні навантажувачі на 

китайські та вітчизняні трактори (МТЗ, 
ЮМЗ, Т-40, Т-25). Тел.: 067 49 57 299,  
098 81 00 913.
 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, кар-
топлекомбайни, навантажувачі (фрон-
тальні та телескопічні), гноєрозкидачі, 
розкидачі мінеральних добрив, шпагат 
«Юта», грунтофрези, зерношнеки, прес–
підбирачі, шини до тракторів, твердопа-
ливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. 
Тел.: 097 23 95 170,  066 72 14 192.

РІЗНЕ
 l Продається металева бочка на 3 куб. м 

(3 тонни) з–під бензовоза. Тел.: 050 37 88 
524, (0332) 70-94-24.
 l Продам жом, торфобрикет, щебінь 

різних фракцій, пісок, камінь бут, фор-
мак, відсів, цеглу білу та червону, чорно-
зем, землю на вимостку, блоки, цемент, 
гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміт-
тя. Тел.: 099 61 14 575,  097 34 43 386.
 l Продам жом, торфобрикет, дрова, 

пісок, щебінь різних фракцій (насипом 
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та 
червону (нову та б/в), землю на вимост-
ку, гній, цемент. Доставка. Вивезу буді-
вельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,  096 
99 43 100.

 l Продам оцинкований металопро-
філь (93 грн/ кв. м), некондиція (ціна 
від 60 грн/кв. м), кольоровий (97 грн/ 
кв. м), металочерепицю (123 грн/ кв. 
м), стовпчики для огорожі (40 х 40 х 2, 
ціна 52 грн/п. м), прогони для огорожі 
(30 х 20 х 2, ціна 32 грн/ п. м), арматуру 
(діам. 10, ціна 10,50 грн/п. м), цемент 
(85 грн/ 25 кг). Тел. 050 90 10 508.
 l Продам щебінь різних фракцій, від-

сів, пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, 
цемент. Можлива доставка. Послуги ав-
томобілем (самоскид). Тел.: 050 52 99 
520,  068 72 12 229.
 l Куплю теля (живою вагою). Тел. 098 

28 15 167.
 l Куплю телят, корів, биків, коней. Тел. 

068 91 57 460.
 l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. До-

рого. Тел.: 098 58 76 653,  050 19 32 639.

ПОСЛУГИ
 l Потрібні люди на збір полуниці в 

Іваничівський район (можливе прожи-
вання, харчування). Тел. 068 77 14 646.
 l Виготовляю кольорові металеві 

штахети (шир. — 10, 11, 13 см), 28 ко-
льорів (золотий і темний двосторонній 
дуб), а також штахети жалюзного типу 
(горизонтальні), металеві кольорові во-
достічні системи (труби, ринви, коліна). 
Тел.: 099 64 21 028,  096 12 92 588.

8000 грн8000 грн 7500 грн7500 грн 8000 грн8000 грн 8500 грн8500 грн 5500 грн5500 грн 6500 грн6500 грн 7500 грн7500 грн 6500 грн6500 грн

6500 грн6500 грн 12000 грн12000 грн 7000 грн7000 грн
12000 грн12000 грн

3700 грн3700 грн 3500 грн3500 грн 4500 грн4500 грн 8000 грн8000 грн

14000 грн14000 грн
8500 грн8500 грн

6600 грн6600 грн 18000 грн18000 грн



20 www.volyn.com.ua4 червня 2020  Четвер КАЛЕЙДОСКОП

Наступний номер «Волині» 
вийде у четвер, 11 червня.

   Приймальня    72�38�94

Заступники головного редактора

Уліцький Василь Михайлович 72�39�89

Cвітліковська Галина Йосипівна 72�20�07

Римар Микола Анатолійович 72�38�94

Наумук Сергій Васильович 72�51�02

Відповідальний секретар

Трофимчук Тамара Сергіївна 72�51�02

Заступники відповідального секретаря

Харчук Олена Андріївна 72�06�66

Місюк Олена Миколаївна  72�06�66

Головний художній редактор

Міщук Олександр Ярославович 72�06�66

Головний бухгалтер
Вдовиченко Тамара Федорівна 72�71�07

Інформації 

Козюпа Мирослава Павлівна 72�61�21

Відділ 
інтернет-новин

Криштоф Олег Степанович 72-51-02

Економіки
Лісова Алла Степанівна                      (244) 3�11�78

Реклами і маркетингу

Борох Сергій Іванович 77�07�70

Листів і зв’язків 
із читачами

Коваленко Оксана Анатоліївна 72�39�32

Приватних  
оголошень

Тимощук Руслана Борисівна 72�39�32

Спеціальний 
кореспондент

Власюк Людмила Миколаївна 72�38�94

Фотокореспондент

Філюк Олександр Миколайович 72�06�66

Ре дакція за ли шає за со бою пра во на літературне ре да гу ван ня надісла них ма теріалів без уз год жен ня
 з ав то ром.  Ру ко пи си не по вер та ють ся й не ре цен зу ють ся. Ре дакція мо же  не поділя ти дум ку ав торів. 

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», 

«Політика», «Точка зору», «Секрет успіху», «Благодійність», «Економіка», «Актуально», «Добра справа»,  а 
також із позначкою –*– друкуються на правах реклами.  За зміст рекламних матеріалів та листів, надіс-

ланих читачами, газета відповідальності не несе.

Редакція залишає за собою право відмовити в розміщенні рекламної статті, якщо її зміст суперечить 
законодавству України, нормам моралі 

або може завдати шкоди виданню. 

ВІДДІЛИ  РЕДАКЦІЇ

www.volyn.com.ua

ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Головний редактор 
і відповідальний за випуск

«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень: 
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному 
центрі ТзОВ «Газета «Волинь»
ЗАСНОВНИК: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗЕТА «ВОЛИНЬ»

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ І ВИДАВЦЯ: 
43025, Луцьк, просп. Волі, 13

E!mail  volyn.nova@gmail.com, 
        

    reklama.volyn@gmail.com 
            

Заснована 27 вересня 1939 року.*

ТзОВ «Газета «Волинь» 
п/р UA203034400000026008055520122

КБ «ПриватБанк», МФО 303440 
ЄДРПОУ 02471695

Друк офсетний. 
Обсяг 5 друк. аркушів

 
ПЕРЕДПЛАТНИЙ 

ІНДЕКС:

30  000

Реєстраційний номер 
ВЛ №518-251Р  02.03.2018 р. 

Віддруковано: ТОВ «Поділля�Тер», 
м. Тернопіль, вул. Текстильна, 28  тел.: 
(0352) 52�27�37. http://a�print.com.ua 

Тижневий тираж 50005.
 Замовлення №1394.

 n Ім’я Волині

«Соколят» написав 
Бог в особі В’ячеслава 

Хурсенка…»
Його пісні називають маленькими шедеврами: мають 
чарівну здатність по–доброму бентежити і надовго 
западати в душу. А принагідно нагадують, що побував 
на цій Землі один дуже талановитий чоловік. 1 червня 
В'ячеславу Хурсенку виповнилось би 54, але він навіки 
залишився 43-літнім

Оксана КОВАЛЕНКО

В роках моїх така велика
сила,

Та долю не затримати 
нічим, –

Сини мої, візьміть 
мої вітрила

Та й батька не забудьте 
поміж тим…

«Соколят» написав Бог в осо-
бі В'ячеслава Хурсенка… Це від-
гук однієї з шанувальниць цього 
дуже обдарованого чоловіка, 
який дивував своїх рідних уні-
кальним музичним слухом уже з 
3 років. Він закінчив музичну шко-
лу, але мама наполягла, щоб далі 
навчався у медучилищі. Та після 
армії Хурсенко замість того, щоб 

одягти білий халат, влаштував-
ся у Волинську філармонію, яку 
часто міняв на виступи в луцьких 
ресторанах. А потім була пере-
мога на «Червоній руті-92» як 
визнання дару, який варто пле-
кати. Спочатку Слава, як нази-
вали його близькі, писав слова, 
а потім музику. Зазвичай працю-
вав, коли нікого не було вдома. 
А тоді йшов до людей: «Віру. На-

дію. Любов», дорогу «До рідного 
дому» і навіть «Ковток вина» він 
оспівував так щемно і просто, 
що тягнуло слухати, стримувати 
сльозу й знову слухати. Кожному 
про своє.

По всьому дому Воля Божа,
І щаслива, і сумна,
Я підійму за кращу долю
І відіп’ю ковток вина…
Доля відміряла йому 43: жит-

тя В'ячеслава Хурсенка трагічно 
обірвалося у вересні 2009–го. 
Співак помер на риболовлі внас-
лідок діабетичної коми. За сло-
вами друзів, десь за пів року до 
трагедії якось сказав: «Ось тут, 
на березі, все й закінчиться ско-
ро…». До того моменту він встиг 
так мало і так багато. Знайшов 
свою кохану Ольгу, одружився 
й виховував донечку Марію, а 
ще писав вірші, музику і співав. 
Красиво й щемно. Видавав аль-
боми, брав участь у концертах 
і фестивалях, будував плани… 
«Татові пісні — це пісні всіх ча-
сів», — з таким знанням живе 
донька Хурсенка, учасниця од-
ного із сезонів «Голосу країни». 
Та й не тільки вона. І хоч В'ячес-
лав Хурсенко був незаслужено 
обділений славою і увагою «ве-
ликої сцени», люди, передусім 
волиняни, поміж собою назива-
ли митця народним артистом. 
Його концерти відбувалися з 
аншлагами, його пісні жили й «на 
кухнях». В інтернет–мережі під 
відео з піснями В'ячеслава Хур-
сенка донині люди, які слухають 
його вперше чи вкотре, пишуть: 
«Пам'ятаємо і любимо. Спасибі, 
що жили й співали!» n

Фото soundcloud.com.

« Хоч В'ячеслав Хурсенко 
був незаслужено 
обділений славою 
і увагою «великої 
сцени», люди, передусім 
волиняни, поміж 
собою називали митця 
народним артистом. »

« Серед 12 представлених на конкурс робіт половина — 
з України, п'ять із них з Волині! Найвищу оцінку 
отримала Христина Савюк з Володимира-Волинського. 
Ще три маски надіслали учениці пані Марії. »

Фото з архіву Марії КРАВЧУК.
 n Знай наших!

Волинянки Христина Савюк 
та Марія Кравчук отримали 

золото й бронзу на фестивалі 
Солом'яної маски у США

Захід відбувся в Каліфорнії, організував його Моргін Овенс-Челлі, 
директор Американського музею солом'яного мистецтва

Оксана КОВАЛЕНКО

К
ожен учасник мав 
сплести виріб на тему 
«Флора й фауна», сфо-

тографувати його та надісла-
ти світлину для журі. Як роз-
повіла заслужена майстриня 
народної творчості України 
Марія Кравчук, за вимога-
ми, у масках передбачалися 
отвори для очей і можливість 
їх одягати. Серед 12 пред-
ставлених на конкурс робіт 
половина — з України, п'ять 
із них з Волині! Найвищу оцін-
ку отримала Христина Савюк 
з Володимира–Волинського. 
Ще три маски надіслали уче-
ниці пані Марії, з якими вона 
ділилася секретами майс-
терності у купичівській школі 
Турійського району: Інна Чон-
ка, Анна Безуглова, Людми-
ла Стукалова. Музей планує 
купити особливо цікаві ви-
твори. (На жаль, цього разу, 
можливо, через пандемію ко-
ронавірусу, соломкарі з інших 
країн пропустили дійство).

Волинська майстриня 
розповіла, що фестиваль 
відбувся уже вдруге, а гуртує 
митців її добрий колега Мор-
гін Овенс–Челлі. Цей 66–річ-
ний чоловік настільки залю-
блений у соломкарство, що 
досліджує його, пише про це 
книги, а ще є натхненником 
зустрічей однодумців в Укра-
їні, Білорусі, Сербії, Угорщи-

ні, Польщі та Литві. Марія 
Кравчук каже, що саме у ньо-
го навчилася організовувати 
пленери та фестивалі, щоб 
більше молодих людей про-
довжили мистецтво плетіння 
з соломки.

Зараз пані Марія готує 
матеріал для майбутніх «хи-

тросплетінь». Ділиться, що 
через мокру погоду складно 
висушити житнє стебло. На-
самкінець розмови зауважи-
ла, що влітку особливо «ща-
слива на роботу», і побажала 
всім читачам «Газети Волинь» 
тепла і здоров'я цієї благо-
датної пори. n

Виріб з очима, схожими на бінокль, за фантазією пані Марії, символізує «Короля черепах».

Маска птаха Христини Савюк з Володимира-
Волинського відзначена як найкраща.

Фото Христини САВЮК.
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