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Громада Затурців шукає 
сприяння у завершенні 
будівництва амбулаторії 
По допомогу до голови облдержадміністрації Воло-
димира Гунчика звернулися мешканці Локачинського 
р-ну. Жителі с. Затурці прохали сприяння у завершенні 
будівництва тамтешньої сільської амбулаторії за кошти 
проекту Світового банку. Зі слів заявників, роботи з бу-
дівництва виконані на 70%. Крім того, селяни вислови-
ли сподівання, що об’єднання сільрад у єдину громаду 
сприятиме зрушенню цього питання з мертвої точки. 

На Дубенщині чоловік забив односельця 
стільцем 

Коли нещодавно за кермом трак-
тора побачив жінку, яка поралася 
на своєму городі, то, чесно кажучи, 
здивувався. Закортіло дізнатися, що 
змусило представницю прекрасної 
статі виконувати нелегку чоловічу 
роботу. Механізатором у жіночому 
обличчі виявилася 60-річна Людми-
ла Турук із села Привітне. Поспіл-
куватися з нею вирішив прямо на 
полі… 

— До в’язання чи вишивання у 
мене душа не лежить, а от техніка — 
моя стихія змолоду, — каже співроз-
мовниця. — Водійське посвідчення 
я отримала ще у 18 років, бо дуже 
хотіла кермувати мотоциклом. На-
вчаючись тоді в місті Ковелі, не раз 
приїздила звідти своїм «Іжем-Юпі-
тером» до мами в село Конюхи. Зго-
дом із легкістю освоїла й автомобіль, 
свого часу мені навіть доводилося 
заробляти на життя перегоном із Ні-
меччини машини на продаж, — про-
довжує жінка. 

Останні сімнадцять років пані 
Людмила мешкає в Привітному, 
сюди вона переїхала на постійне міс-
це проживання з Ковеля до свого об-
ранця Сергія Омеляновича Турука, 
аграрія з чималим стажем. Білоруч-
кою містянка не була, тож швидко 
адаптувалася до нових умов життя. 

— Раніше, — оповідає Людмила 
Турук, — мій чоловік частенько їз-
див на заробітки до Києва, тож мені 
доводилося самостійно вправлятися 
з п’ятьма гектарами поля та чима-
лим господарством, виникла потре-
ба освоювати сільськогосподарську 
техніку — вчитись орати, боронува-
ти, сіяти… Місцеві ж люди, бачачи 
мене за кермом трактора, ще й нині 
інколи здивовано посміхаються, —
додає жінка. 

Донедавна в господарстві Туру-
ків був МТЗ-82, але вони вирішили 

його замінити на менш потужний, 
але більш економічний тракторець 
китайського виробництва «Донг 
Фенг». Кермувати «азіатом», за сло-
вами жінки, одне задоволення: тут 
тобі й комфортабельний салон, і 
до двигуна практично заглядати не 
треба. В пані Людмили механізатор-
ські навики залишилися ще з часів 
роботи на Ковельському сільсько-
господарському заводі, на якому 
працювала понад 20 років. Також 
жінка була майстром на станції 
технічного обслуговування. Нині 
ж вона, наче професійний механік, 
розповідає, як правильно доглядати 
за технікою та здійснювати ремонт її 
комплектуючих… 

Узагалі ж Людмила Турук — гос-
подиня на всі руки. Здається, що для 
цієї кмітливої жіночки з веселою 
вдачею нема нічого неможливого. 

Каже, що і хліва вдома штукатурила, 
і будівельні блоки разом із чолові-
ком виготовляла, і в оселі стіни та 
стелі самотужки гіпсувала. 

— От мої подруги розповіда-
ють, що посеред дня серіали якісь 
дивляться, а в мене на це часу не-
має. В селі клопотів вистачає цілий 
рік. То буряки йду сапати, то засіки 
на зернові до жнив готую, двічі на 
день мушу корову подоїти, поросята 
підростають — треба на базар везти, 
— розповідає про свої сільські будні 
колишня городянка. 

І хоча працювати на землі, на 
думку жінки, нині не вигідно, все 
ж вона вважає, що цікавіше та ко-
рисніше сидіти на свіжому повітрі в 
кабіні трактора, ніж убивати час на 
дивані перед телевізором. 

Павло КОСТЮЧКО, 
фото автора    

Людмила ТУРУК: 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 27 липня
06:00, 04:50 «Просто шоу»
06:25 «Українські сенсації»
07:25 «Маша і ведмідь»
07:50, 19:30 ТСН: «Телевізійна 

служба новин»
08:45 «Міняю жінку - 8»
10:00 «Чотири весілля 4»
11:10 Т/с «Асі»
13:15 «Ворожка»
14:55 «Сліпа»
15:25 «Не бреши мені»
16:20 «Сімейні мелодрами - 5»
17:20 Т/с «Чорна троянда»
20:15 Т/с «Свати - 4»
21:20 Т/с «Завтра буде завтра» 
23:30, 02:25 Х/ф «Просто Райт» 
01:25 «Great British Bake off»
04:00 «Шість кадрів»
04:45 «Служба розшуку дітей»

05:35 Х/ф «Сусіди за розлучен-
ням»

07:00, 08:00, 09:00 Новини
07:10, 08:10 «Ранок з ІНТЕРом»
09:10 Т/с «Ангел в сердце»
13:15 «Судові справи»
14:00 «Молебень на Володи-

мирській гірці. Пряма 
трансляція»

15:00 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
17:50 «Новини»
18:05 «Стосується кожного»
20:00, 04:50 «Подробиці»
20:50 Т/с «Шлюб за заповітом 2: 

Повернення Сандри» 
22:50 Т/с «Перше кохання»
00:40 Т/с «Зцілення любов’ю»
02:40 Х/ф «Піти, щоб залишитися»
04:10 Д/ф «Хрещення»

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:40 Події

09:15, 19:45, 02:30 «Говорить 
Україна»

10:25 Т/с «Квиток на двох» 
14:20, 15:30 Т/с «Жіночий 

лікар» 
18:00, 04:35 Т/с «Королева 

гри» 
21:00 Т/с «Умови контракту 2» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Неймовірний Халк» 



06:00 «Богині ефіру»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:40, 16:00 «Файна Юкрайна»
10:40 Т/с «Всі жінки - відьми» 
14:10 «Орел і Решка. Курортний 

сезон»
15:10, 19:10 «Орел і Решка»
17:10 «Звана вечеря»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «10 причин моєї нена-

висті» 
23:50 Х/ф «Весільна вечірка» 
01:30 Х/ф «Шлях до Зарагем-

лі» 
03:00 «Нічне життя»

05:45 Т/с «Комісар Мегре»
07:15, 08:25, 09:35 Мультфільм 

СРСР
07:55, 09:05 «Top Shop»
10:55 «Жарт за жартом»
11:30 «Невідома версія»
12:25 Х/ф «Місто наречених»
14:05, 19:45 Т/с «Комісар Рекс»
15:40, 21:25 Т/с «Пуаро Агати 

Кристі»
17:30 Х/ф «Десять негренят»
23:15 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
01:00 Х/ф «Таємниці сповіді»
02:45 Кіноляпи
03:45 Саундтреки
04:45 Кінотрейлери

06:05, 16:00 «Все буде добре!»
07:50 «Зіркове життя. Обдурити 

зірку»
08:50 Х/ф «Прилетить раптом 

чарівник» 
10:45 «Холостяк - 5»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:40 Т/с «Коли ми вдома» 
20:00 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:35 «Вагітна у 16»
23:45 «Доньки-матері»
00:45 «Один за всіх»
01:55 Х/ф «Танцмайданчик» 
03:35 Нічний ефір

06:10 Служба розшуку дітей
06:15 М/с «Пригоди мультинят»
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
07:40, 19:20 Надзвичайні новини
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05, 01:45 Х/ф «Перегони 

«Гарматне ядро»-2»
12:05, 13:10, 03:25 Т/с «Стріла»
14:10, 16:20 Х/ф «Ейр Америка»
16:50 Х/ф «Вічно молодий»
20:20 Дістало!
21:30 Свобода слова
00:15 Х/ф «Той, хто знову ви-

ганяє» 

06:00, 09:20, 11:15, 13:15, 17:45 
Comedy Club

06:30 Пробуддись
07:00, 23:00 Т/с «Сышишь-

шоу» 
10:10 «Разрушители мифов»
12:10, 04:25 «Раздолбаи»
12:45, 03:55 «Раздолбаи. Взрывная 

волна»
14:15 Т/с «Онлайн» 
14:50, 16:20, 20:45 Т/с «Универ» 


15:25, 21:40 Т/с «Универ. Новая 

общага» 
19:45 Comedy Woman
23:30 Т/с «Время призраков» 
00:15, 04:50 Мамахохотала шоу
02:05 «ГАРАЖ»

05:40, 07:05 Kids Time
05:42 М/с «Сильвестр і Твітті»
07:07 Т/с «Друзі»
10:05 Х/ф «Принц Веліант»
11:55 Т/с «Щасливі разом»
19:00 Весільні битви
20:25 Х/ф «Весілля за обміном» 


22:15 Т/с «Молодіжка» 
01:10 Х/ф «Конан-варвар» 
03:10 Служба розшуку дітей
03:15 Ютьюбинськ
04:00 Зона ночі

06:00, 00:20 Несподівані злочинці
06:50, 22:40 Небезпечна Австралія
07:40, 16:40 Правила життя
08:30, 15:50 У пошуках істини
09:20 Шукачі
10:00, 17:30 Містична Україна
10:50, 18:20 Їжа богів
11:40 Аферисти проти туристів
12:30 Рибне життя
13:20, 21:00 Він і вона. Бій за життя
14:10, 20:00 Скарби зі звалища
15:00, 19:10 У пошуках пригод
21:50 Дика Північна Америка
23:30 Покер
01:20 Україна: забута історія

05:00 Х/ф «Кримінальний 
талант» 

07:40 «Правда життя». Дай лапу
08:10 «Агенти впливу»
09:00 «Народний кухар»
09:50 «Розсміши коміка»
11:25 Х/ф «Побачення наосліп»
13:10 Т/с «Криміналісти: мислити 

як злочинець - 8»
15:00 Т/с «Друге дихання» 
19:00, 21:30, 02:35, 04:35 «Свідок»
19:30 Т/с «Вольф Мессінг: той, 

хто бачив крізь час» 
22:00 Т/с «CSI: Маямі - 6»
23:45 Т/с «Елементарно - 2» 
00:40 Т/с «Тунель» 
03:05 Х/ф «Прокляття мертвого 

озера» 

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Шоу Гарфілда» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Каспер» 
11:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
12:50 Повне перевтілення. Дім за 

тиждень
14:35 Панянка-селянка
15:35, 02:50 Дамочки рулять
16:00, 20:00 Віталька
17:00, 21:00 Країна У
18:00, 19:00 Т/с «Кухня» 
18:30, 19:30 Т/с «Світлофор» 
22:00 Т/с «Ангел або Демон» 
23:00 Т/с «Помста» 
00:00 Х/ф «Сайрус» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:05 Бійцівський Клуб
03:10 Теорія зради
04:40 У ТЕТа тато!

06:10 Кулінарний технікум
06:30 Телеторгівля
07:30, 15:00 Квадратний метр
08:50 Ульотні тварини
09:10 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:00, 21:50 Зіркове життя
16:10 Квартирне питання
19:00 Гардероб навиліт
20:00, 22:45 Без жертв
21:00, 23:45 Зайві 10 років
00:40 Телефон довіри
01:25 Колір Ночі

06:00, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:20 Новини

06:10, 07:10 АгроЕра
06:20, 08:25 Від першої особи
06:45, 07:15, 08:15 Спорт
07:25 Ера будівництва
07:30, 08:40 Здоров’я
07:35, 23:25 На слуху
08:45 Корисні поради
09:00 Вічне
09:20 Казки Лірника Сашка
09:35 Мультфільм
10:00, 14:40 Т/с «Таємниця старо-

го мосту» 
11:55 Д/ф «Подорожуймо Литвою»
12:25 Утеодин з Майклом Щуром
13:15 Вікно в Америку
13:40, 20:00 Про головне
15:30 Д/с «Мій новий дім - Корея»
15:55 Х/ф «Владика Андрей» 
18:15 Час-Ч
18:50, 21:40 З перших вуст
19:00 Дорогі депутати
19:30 Перша шпальта
21:50 Подорожні

23:00, 00:00 Підсумки
00:20 Домашня скарбничка
01:20 Т/с «Земля вітрів» 
02:35 Т/с «Пастка» 
04:05 Надвечір’я

06:00 Мульти. Мультфільми
06:30 «Нове Божевільне відео по-

українськи»
08:00 Т/с «Пригоди Мерліна-4»
12:00 Х/ф «Вірний постріл»
14:10 «Вайпаут»
16:30 «Top Gear»
17:30, 19:00 «ДжеДАІ»
18:30, 23:30 Новини «Спецкор»
18:50, 23:50 «Люстратор 7.62»
19:20 «Секретні матеріали»
20:20 Т/с «Таксі: Бруклін»
21:20 Х/ф «Закон доблесті»
00:00 Т/с «Секта»
02:00 Х/ф «Постріл у труні»

Минулого тижня провели 
в останню путь двох 
волинських героїв 
Лейтенант інженерно-саперної роти в/ч А3817 
Роман Корець, мешканець с. Люб’язь Любешівсько-
го р-ну, 14 липня помер від отриманої травми під 
час виконання завдань на передовій у зоні АТО. А 
сержант Василь Корнелюк (с. Млинове Ратнівського 
р-ну) помер від гострої серцевої недостатності під 
час несення вартової служби у в/ч у м. Чугуїв. 

Застілля між двома жителями 
села Плоска закінчилося для од-

ного з них трагічно. Під час словес-
ної перепалки 60-річний чоловік 
завдав кількох ударів дерев’яним 
стільцем у голову 65-річному од-
носельчанину. Наступного дня 
місцевий фельдшер констатувала 
смерть останнього. 

Отримавши 18 липня, близь-
ко 7-ї години ранку, повідомлен-
ня медиків, негайно виїхали пра-
цівники міліції. На місці події 
правоохоронці встановили, що 
напередодні ввечері 60-річний 
мешканець села Плоска випивав 
у будинку односельця. У кон-
флікті, який розбурхала окови-
та, гість ударив хазяїна кулаком 
в обличчя, на що той, схопив-
ши дерев’яний стілець, відповів 
кривднику кількома ударами в 
голову. На цьому бійка припи-
налась і чоловіки пішли спати. 
Однак уранці господар знайшов 
свого гостя мертвим і викликав 
медиків. 

При поверхневому огляді тіла 
міліціонери виявили множинні 
гематоми голови. Труп доставле-
но в морг для проведення судово-
медичної експертизи, яка визна-
чить причину смерті. 

— За фактом умисного запо-
діяння тяжких тілесних ушко-
джень, що спричинили смерть 

потерпілого, відкрито криміналь-
не провадження за ч. 2 ст. 121 
Кримінального кодексу України, 
— зазначив заступник начальни-
ка УМВС України в Рівненській 
області Володимир Голубош. — 
Міліціонери затримали зловмис-
ника, він перебуває в ізоляторі 
тимчасового тримання. Чоловіку 
загрожує кримінальна відпові-
дальність у вигляді позбавлення 
волі на строк від семи до десяти 
років. 

До чергової частини Горохів-
ського райвідділу міліції із за-

явою звернувся 27-річний мешка-
нець району. В чоловіка обікрали 
будинок, повідомили у волинській 
міліції.

Вночі зловмисник через вікно 
проник до помешкання та викрав 
газову колонку і металеві частини 
від паркану.

Правоохоронці встановили, 
що крадіжку скоїв 42-річний жи-

тель району, односельчанин по-
терпілого. 

Подія зареєстрована в Журна-
лі єдиного обліку заяв та повідо-
млень громадян Горохівського РВ 
УМВС України у Волинській об-
ласті. Вирішується питання щодо 
відкриття кримінального про-
вадження за ст. 186 (Крадіжка) 
Кримінального кодексу України. 
Зловмисникові «світить» до шести 
років позбавлення волі. 

Техніка — це моя стихія
Трактористка зі стажем віддає перевагу свіжому повітрю в кабіні трактора, 
а не лежанню на дивані перед телевізором 


