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Фото із сайту церкви «Еммануїл».

Про це заявила
в ексклюзивному
інтерв’ю для нашої
газети народний
депутат
Ірина
Констанкевич с. 3

Фото imk.net.ua.

«Іноземні
псевдопартнери,
які облизуються
на нашу землю, нехай
почекають»

»

Вітаємо!

У травні цього року Василь Патращук і його обраниця Оксана відсвяткували весілля.

«Три роки я лежав і гнив
від пролежнів,
а ще через три… одружився»
Чудовими змінами у своєму житті Василь Патращук
із селища Турійськ завдячує Богу, який привів його
у Центр реабілітації при церкві «Фіміам»
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

Любомльщині, звідки Василь
родом, — це поширений спосіб
примноження статків.
–28 липня 2013 року друзі
запросили на храмовий праз-

ПІРНУВ —
І СТАВ ІНВАЛІДОМ

Василеві тоді ще й 22 не
виповнилося, світ видавався
веселим і сонячним, енергії
було через край. Усе вдавалося заввиграшки: ліцей закінчив
із відзнакою, здобув спеціальності електромонтера і водія,
відслужив у війську. Як і всі
молоді хлопці, мріяв заробити
грошей, одружитися. Їздив на
заробітки, а коли стягнувся на
автомобіль — почав курсувати на «гендель» до Польщі. На
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« Тоді,
момент, я зримо
відчув присутність
Бога, який і врятував
мене руками когось
із друзів.

»

ник. Після застілля хтось із
хлопців запропонував продовжити відпочинок на місцевому
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ставку. Пішли купатися, і я вирішив з розгону стрибнути у воду.
Шубовснув — і всього наче
обпекло. За ті секунди, поки
лежав на дні, не маючи змоги
поворухнути руками й ногами,
уже встиг попрощатися з життям. «Господи, невже це все?! Я
ж іще нічого не встиг», — промайнуло у голові. Не скажу, що
на той час був безбожником,
як і всі в селі, ходив на великі
свята до православної церкви.
Але тоді, у критичний момент, я
зримо відчув присутність Бога,
який і врятував мене руками
когось із друзів, — згадував
Василь.

Закінчення на с. 8—9

»
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n Пряма мова
Джо БАЙДЕН,
ймовірний конкурент
Дональда Трампа
на президентських
виборах у США:

«
»

Якщо його переоберуть, я обіцяю вам, не
буде жодного НАТО. У
всіх нас будуть справжні проблеми. Трамп
— ексцентричний і божевільний президент,
який нічого не знає про
зовнішню політику і
діє, побоюючись
за своє
переобрання.

20 жовтня славний ювілей відзначатиме ветеран шахтарської праці, учасник бо
бойових дій, орденоносець, чуйний,
турбо
турботливий тато, дідусь, прадідусь,
м
мешканець села Гута Ратнівського
району
Арсентій Петрович
ЛУЦИК.
Від щирого серця вітаємо
з 90-річчям! Бажаємо, щоб здоров’я ніколи не підводило, життєлюбність і оптимізм не залишали
ні на мить, а близькі дарували свою увагу
та турботу. Нехай кожен день приносить радість і позитивні емоції!
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає родичів, гостей.
А ви, усміхнені й щасливі,
Ще і в сто літ зустріньте ювілей!
Сини, невістки, онуки, правнуки.
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ЦЕ ДІЙСНО ГЕНІАЛЬНО!
Простатит, аденома, імпотенція?
Вихід є! Цим способом користуються
у Німеччині та всьому світі.
Мене звуть Микола Іванович
і мені 62 роки. І у мене вже, як і в
більшості в такому віці, почалися
чоловічі проблеми. Разів 10 бігаєш
до туалету, біль… А найстрашніше,
що це може призвести навіть до імпотенції, аденоми, а потім і до операції. Хто ходив до лікарів, знає, що
коштує це немало, лікуєшся довго, а
результатів майже ніяких.
Але мені пощастило. Я знайшов
вихід! І допоміг мені у цьому мій син.
Живе він у Гамбурзі (Німеччина), і
як приїздив до нас у гості, дізнався
про мої проблеми. Був дуже здивований тим, що у тій же Німеччині
знають про наших учених і користуються їхніми розробкам, а ми — ні.
Оце справді дивно. Отже, дізнався
я про геніальну книгу «Друге серце
чоловіка». Написали її дійсно наші

лікарі — кандидати
медичних наук Лобанов та Іщук. У книзі дуже доступно
та зрозуміло (і головне — просто)
описані поради, розробки, і справді дієві способи лікування. Я вже
перевірив це все на собі!
Ось декілька прикладів із книги,
які мене особливо вразили:
yДуже зрозуміло пояснені причини
появи простатиту та як із ним
боротися.
yДієві поради щодо того, як відновити потенцію.
yПроста профілактика простатиту, аденоми для молодих.
yІ головне (якщо, не дай Боже, з
вами це трапилось) — перша
невідкладна допомога.
yДосвід наших предків.

І взагалі книга «Друге серце чоловіка» дуже цікава та інформативна.
Я вважаю, що вона має бути у кожного чоловіка!

УВАГА! АКЦІЯ!

До 07.11.2019 р. Ціну на книгу знижено в 2 рази.

40 грн 20 грн (поштові витрати сплачує отримувач).
Тел.: (067) 854-90-60; (050) 848-97-89; (044) 333-66-92.
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Доброго дня
вам, люди!

18 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.47, захід — 18.20, тривалість
дня — 10.33).
Місяць у Близнятах. 20–21 дні Місяця.
Іменинники: Олексій, Пилип, Матвій, Денис.
19 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.49, захід — 18.18, тривалість
дня — 10.29).
Місяць у Близнятах. 21–22 дні Місяця.
Іменинники: Макар, Хома, Клавдія, Лукерія.
Фото vikka.ua.

Учні молодших класів навчаються
у дитячому садку

www.volyn.com.ua

20 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.51, захід — 18.16, тривалість
дня — 10.25).
Місяць у Раку. 22–23 дні Місяця.
Іменинники: Сергій, Юліан, Микола, Леонтій.
Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

Бо школа у селі Грем’яче
Ківерцівського району, збудована
ще у 1932 році, перебуває
в аварійному стані

21 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 7.52, захід — 18.14, тривалість
дня — 10.22).
Місяць у Раку, Леві. 23–24 дні Місяця.
Іменинники: Таїсія, Олексій, Дорофій, Гнат.
22 ЖОВТНЯ

Кость ГАРБАРЧУК

Разом із сільським головою
Наталією Мельник ми зайшли на екскурсію у дитячий садок. Завідувачка Наталія Арендарчук показала
нам охайний заклад, в якому тепло
та затишно малюкам. А на другому
поверсі облаштовано класні кімнати.
За словами керівника грем’яченської громади Наталії Мельник, вони
змушені були перевести молодших
школярів у це приміщення. В аварійній школі, спорудженій за Польщі,
учні навчалися у дві зміни. Тепер
перші-четверті класи знаходяться
окремо, і це дуже незручно. На інформатику доводиться ходити
у стару будівлю за кількасот метрів,
а харчування школярикам привозять
у термосах. Ми потрапили на урок
у другий клас, в якому 12 учнів. Дітки
сказали, що їм дуже цікаво і подобається вчитися, але вони мріють про
нову й красиву школу зі спортзалом.

Сонце (схід — 7.54, захід — 18.12, тривалість
дня — 10.18).
Місяць у Леві. 24 день Місяця.
Іменинники: Яків, Афанасія, Дмитро, Денис.

Зайка, київський торт
та юні злодії
Мій кум щодня їздить електричкою Київ –
Фастів з роботи. Якось він став свідком однієї
історії
Василь ГРИГОРЕНКО

Другокласники із Грем’ячого хочуть нову школу.

Тоні Палмер у пошуках правди
завітав на Волинь

Найближчі магнітні
бурі:
19, 24, 25 і 26 жовтня.
Джерело: unian.ua.

Торчинський музей відвідав відомий британський режисер.
Його і досі надихають слова Джона Леннона: «Показувати світ
таким, яким він є, не брехати». У доробку митця понад 100 знятих
документальних фільмів, у яких постають образи легендарних
артистів і гуртів світового масштабу — The Beatles, Джимі
Гендрікса, Pink Floyd, The Animals та інші. Усе це — Тоні Палмер
Фото Олександра МЕЛЬНИКА.

n Анекдот

Знаний режисер цікавиться українською історією XX cтоліття.
Олександр МЕЛЬНИК,
директор Торчинського музею

Британський режисер-документаліст та музичний критик
побував у місцевому музеї. Як
виявилося, він не просто так цікавиться історією України і Волинського краю. Привів його
сюди пошук правди, яка довгий
час була замовчуваною, прихованою, фальсифікованою. Саме
тому Тоні Палмер детально оглядав історичні реліквії в експозиції і слухав про те, яким був
Торчин після здобуття Магдебурзького права, які відомі діячі
пов’язані з нашим краєм. Особливий інтерес у нього до подій

ХХ століття. А почувши про Голодомор 1932–1933 років, митець
зауважив, що багато читав про
цей геноцид, і його досі вражає
те, з якою жорстокістю були знищені мільйони українських селян
і з яким цинізмом це потім приховував радянський режим.
Взагалі Тоні Палмер виявився
дуже оригінальним екскурсантом. Він не лише слухав, а й сам
включався в розмову, запитував,
коментував, згадував, висловлював свої враження. Гостя цікавило, чи приходить нині молодь
на екскурсію в музей, бо, за його
словами, усе це виховує по-новому — без фальші і брехні.

Про мотивацію
студентів
Вступна лекція в технічному виші.
Професор:
– Для початку я вам поясню, хто такий інженер. Отже,
уявіть собі завод, куди щодня
привозять машину спирту для
технічних потреб. Його заливають у величезний бак. Обліковець видає його згідно з накладними. Для цього у тому
баку вмонтовано краник. Увечері залишки спирту зливають
через той же кран. Напрошується запитання: як вкрасти
спирт із заводу?
Очманілі студенти починають висувати різні версії.
– А тепер відповідь, — продовжує професор. — Інженери поставили у бак відро.
В результаті воно наповнювалося, коли вранці заливали
ля того,
ля
бак, а після
ливали,
як спирт зливали,
ягувідро витягуо
вали і його
вміст роз-пивали.
В ауди-уторії запануа тиша.
вала мертва
з будемо
– А зараз
нженерів
вчитися на інженерів.

«На зупинці «Караваєві дачі» у вагон сіла старенька бабця з великим київським тортом. Я допоміг поставити його на верхню полицю. У Боярці
зайшла галаслива компанія молоді. З їхньої розмови всі зрозуміли, що їдуть вони на день народження, бо з тортом, але не київським і маленьким.
Поставили свою картонну коробку також на верхню полицю. У вагоні, як завжди, вирує «бізнес»:
рекламують голосно російськомовні газети, батончики і пиво. Але бабуся куняє, схиливши голову.
У Василькові тінейджери виходили і якось я й не
помітив, що вони з собою брали. Коли електричка
рушила, піднімаю голову, а київського торта нема!
Негідники! Тортик маленький лишився, мабуть як
компенсація. Хто виховує цю нову генерацію, що
не має совісті і легко тягне чуже?
Але найцікавіше було попереду. У Фастові старенька зібралася виходити. Заздалегідь, задовго
до станції, зібрала торби, підвелася, подивилася
вгору, а торта немає.
– Босота, паразити, капосники! – запричитала жінка. Мені також стало незручно, бо прогавив
момент, коли вони поцупили чуже. – Це ж Зайка,
– продовжувала жертва зухвалих злодіїв. – Мій котик помер, я хотіла схоронити на городі у сестри у
Фастові. Поклала у велику коробку з-під торта...»

n Погода

«А осінь вже навідаласьь у сни
сни,
Покликала в захмарені
світанки»
Так пише про теперішню пору року поетка
Марія Морозенко
На Волині, за прогнозом чергового синоптика
обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, далі
триватиме красиве й тепле бабине літо.
18 жовтня – мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-східний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі – 5–10 градусів тепла,
вдень –16–21 вище нуля.
19-го – мінлива хмарність, без опадів. Вітер
південно-східний, 5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 5–10 градусів тепла, вдень
– 16–21 із позначкою плюс.
20 – 21 жовтня – мінлива хмарність, без
опадів. Вітер південний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі – 5–10 градусів тепла,
вдень –17–22 вище нуля.
я – мінУ Рівному 18 – 21 жовтня
емпелива хмарність, без опадів. Темпеадус.
ратура повітря – плюс 9–21 градус.

Ведучий рубрики
Кость ГАРБАРЧУК.
Тел. 72–51–02

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

www.volyn.com.ua
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n Місцеве самоврядування
Фото Костя ГАРБАРЧУКА.

На схемі — модель, яка отримала найбільше схвалення
серед учасників дискусії.

СКІЛЬКИ НА ВОЛИНІ
БУДЕ ПОВІТІВ?
У Луцьку презентували три
варіанти нового районного
поділу області
Від початку адміністративно-територіальної
реформи на Волині утворено 51 ОТГ. Наступний
етап — укрупнення районів, необхідний для
успішного завершення децентралізації. На думку
експертів, це може статися впродовж кількох
місяців — до весни 2020 року. Тоді місцеві
вибори відбудуться за новим районним поділом.
У Луцьку в культурному центрі «Passage Interdit»
презентували та обговорили різні варіанти
адміністративно-територіального устрою краю
Кость ГАРБАРЧУК

толичні експерти пояснювали, за якими
критеріями пропонується створювати нові
укрупнені райони і як цей
процес вплине на життя
громадян. Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко зазначив, що в Україні
нараховується
490 районів із населенням
від 7000 до 170 000 мешканців. Але давно немає
потреби в такій кількості.
Фактично вони залишилися у спадок від Радянського Союзу. Заплановано
утворити 100–120 повітів,
але поки що триває дискусія.
Фахівці презентували
три моделі ймовірного поділу Волинської області.
Перший варіант, розроблений Міністерством регіонального розвитку, передбачає три райони (повіти або округи). Тут буде
домінувати величезний
Ковельський район, трохи
менші — Луцький і Володимир-Волинський. Згідно
з моделлю № 2, запропонованою експертами, має
бути 4 адміністративні одиниці. Цей варіант передбачає утворити Луцький,
Володимир-Волинський,
Камінь-Каширський, Ковельський райони.
Але найбільше схвалення отримала третя модель,
запропонована волинянами. Згідно з цим проєктом,
в області має бути чотири
повіти: Маневицький (вхо-
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дять Маневицький, Любешівський, Камінь-Каширський райони); Луцький
складатиметься із чотирьох нинішніх адміністративних одиниць (Луцький,
Рожищенський, Ківерцівський, Горохівський райони); Ковельський повіт,
який територіально буде
найбільшим і займатиме
майже третину області —
Ратнівський, Шацький,
Любомльський, Старовижівський, Турійський, Ковельський райони, а до Во-

« Фахівці
презентували три
моделі ймовірного
поділу Волинської
області.

»

лодимир-Волинського
повіту мають увійти Локачинський, Іваничівський,
Володимир-Волинський
райони.
Свою думку висловила
голова Волинської обласної ради Ірина Вахович,
яка наголосила, що представницька гілка влади підтримує ідею про створення
чотирьох адміністративних
одиниць — округів або повітів. Під час тривалої дискусії, в якій взяли участь
представники об’єднаних
територіальних громад,
звучали різні пропозиції
та наводилися приклади,
як краще та ефективніше
провести цю реформу, щоб
вона справді поліпшила
життя громадян. n

Депутатка Верховної
Ради VІІІ скликання Ірина
Констанкевич нещодавно
знову стала членом
українського парламенту.
Її впевнена перемога
на 23-му виборчому окрузі
засвідчила, що люди
на Поліссі вірять
не красивим словам,
а реальним справам.
А їх Ірина Мирославівна
зробила вже чимало
і планує продовжити цей
курс у майбутньому. «Буду
й надалі представником
і лобістом Волині,
Полісся», — запевняє пані
Ірина, із якою розмовляємо
про роботу в парламенті

Фото imk.net.ua.

«Іноземні псевдопартнери,
які облизуються на нашу землю,
нехай почекають»

Наталка ЧОВНИК

«РОСІЯ НАМАГАЄТЬСЯ
НАВ’ЯЗАТИ СВОЮ ГРУ,
А МИ ПОВИННІ «ДБАТИ
ЗА СВОЄ»

— Ірино Мирославівно,
Верховна Рада ІХ скликання,
на яку народ покладає великі
надії, працює майже два місяці. Люди чекають, що цей парламент буде іншим, не таким,
як попередній. На вашу думку, чи справджуються ці сподівання виборців?
— Новий парламент дійсно
демонструє свою відмінність
від попередніх рад. Я б сказала, що він категорично розриває
тяглість «традицій», показуючи — ми не такі, ми інші. І в цьому
початку з чистого аркуша є чимало позитивів, зокрема, немає
проблеми з голосами (монобільшість їх забезпечує), немає проблем із прийняттям законопроєктів (в турборежимі вносяться
і в турборежимі розглядаються). Навіть у п’ятницю депутати працюють повний робочий
день. Звісно, за цією швидкістю
не завжди вдається зберегти
якість і дотримуватися регламенту. Але зміни, яких гостро
потребувало наше суспільство,
відбуваються саме так — шляхом
розривів, ламання, заперечень.
Ми ж їх хотіли і проголосували
за них на президентських, парламентських виборах — за якісні
зміни, які покращать життя людей найперше в економічному
плані. Я теж, як мільйони українців, щиро вірю, що цього разу
все буде інакше і кількісні нововведення увінчаються якісними
результатами.
— «Формулу Штайнмаєра»,
про яку зараз багато говорять,
на одному з ток-шоу ви назвали «дорогою, яка позначена капканами». Що ви мали
на увазі і яке ваше бачення шляхів закінчення війни
на Сході?
— Від 1 жовтня, коли Президент Зеленський оголосив про реанімацію «формули
Штайнмаєра», про неї говорять
не лише політики, дипломати,
військові експерти, громадські
діячі, вона стала центром як фахових розмов, так і предметом
для певних політичних маніпуляцій. Але я б розділила ці процеси
за характером дискусій і резуль-

«Як і мільйони українців, я теж щиро вірю, що цього разу в країні
все буде інакше».

часто я чую, що ми хочемо відкрити нову
« Немузичну
школу, як нещодавно мені розповів про
плани обласного центру Волині радник Луцького
міського голови Ігор Поліщук, і розміри коштів —
35 мільйонів із міського бюджету на утримання
мистецької освіти — радше виняток, аніж
правило.

»

татом. І виходила б з однієї прагматичної тези: все, що на благо
України і українського народу, —
це прийнятно. Ключовим поняттям є і має бути суверенність
нашої держави. Я і мої колеги
з нашої групи «За майбутнє» —
Тарас Батенко, Ігор Палиця, Ігор
Гузь, Дмитро Лубінець — у своїх
виступах наголошували на безпековій складовій результатів
дії «формули Штайнмаєра» і наявності чіткої стратегії під час
зустрічі у Нормандському форматі. Росія намагається нав’язати свою гру, диктувати власні
правила, а ми повинні «дбати
за своє». План простий — вибори
на нинішніх окупованих територіях можливі лише тоді, коли будуть дотримані всі (!) безпекові
фактори, включно з демілітаризацією і дотриманням Конституції, законів України.
«ПОТРІБНО
ІНВЕСТУВАТИ В ОСВІТУ,
І ДОВГООЧІКУВАНІ
РЕЗУЛЬТАТИ — ЕКОНОМІЧНІ
І СУСПІЛЬНІ — СТАНУТЬ
РЕАЛЬНІСТЮ»

— Група позафракційних
депутатів «За майбутнє»,
до якої ви входите, не підтримує відкриття ринку землі в Україні. Але така позиція
на руку великим латифундистам, які вже зараз орендують
землю на тривалий термін
і платять за неї зовсім мало.
— Наша група об’єднала депутатів-мажоритарників, тих, хто
знає реальне життя. І це наша перевага, бо ми усвідомлюємо всі
небезпеки відкриття ринку землі
без належної підготовки. І наполягаємо, що земля — це не засіб для збагачення, а основний
стратегічний ресурс для розвитку нашої держави. Тому мають
бути чіткі та зрозумілі правила
існування цього ринку в інтере-

сах українців і України. А іноземні
псевдопартнери, які облизуються на нашу землю, хай почекають.
— Як заступниця голови
Комісії з питань гуманітарної
та інформаційної політики,
прокоментуйте критичну ситуацію, що склалася в мистецькій освіті України, тобто
у наших музичних і художніх
школах. Адже сьогодні Мінфін диктує, що з ними робити,
і веде до скорочення годин
та ліквідації певних предметів.
— Мистецька освіта в Україні, та й не лише вона — і загалом
усе позашкілля, вища і профосвіта — в умовах переходу на ринкову економіку потрапили у зону
високої небезпеки. Скорочення,
оптимізація, реформування —
це те, що ми чуємо повсякчас
щодо освітніх процесів. Натомість майже ніколи не йдеться
про їхню мету. На жаль, мушу
констатувати: всі дії спрямовані
не з метою покращення якості
освітніх послуг, а задля оптимізації видатків на навчання дітей.
Не часто я чую, що ми хочемо
відкрити нову музичну школу,
як нещодавно мені розповів про
плани обласного центру Волині радник Луцького міського
голови Ігор Поліщук, і розміри
коштів — 35 мільйонів із міського бюджету на утримання мистецької освіти — радше виняток,
аніж правило. Це питання пріоритетів — якщо ми хочемо мати
майбутнє, то вкладаємо в освіту.
І для мене це своєрідне мірило
на зрілість керівників (чи то держави, чи то області, чи міста).
Потрібно інвестувати в освіту,
і довгоочікувані результати —
економічні та суспільні — стануть
реальністю. А хто вагається, прочитайте про «сінгапурське диво»
і роль освіти, яка відіграє ключову роль у суспільному поступі. n

4

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ

17 жовтня 2019 Четвер

www.volyn.com.ua

n Політика

«ВИ РОЗСЕРДИЛИ ГАРАНТА»
або Чому Президент мусить гарантувати
право кожному… обматюкати його!
Нотатки із прес-марафону глави держави Володимира Зеленського
Фото record.org.ua.

Василь УЛІЦЬКИЙ

300 ПРЕДСТАВНИКІВ
ЗМІ МИМОВОЛІ СТАЛИ
РЕКОРДСМЕНАМИ

Прізвище, посада, номер
телефону і копія журналістського посвідчення — ось і
все, що попросили в Офісі
Президента для того, щоб
акредитувати мене на прес–
марафон до Володимира
Зеленського. Заявку подав
радше з цікавості — дадуть
«добро» чи ні. Згоду отримав
упродовж буквально кількох
годин, тобто «бюрократія»
зайняла мінімум часу і зусиль.
А от сам марафон розтягнувся до рекордних 14 годин.
Раніше у команді Зеленського заявляли, що журналісти
їм не потрібні, чиновники
спілкуватимуться з народом
напряму. Видно, вирішили
забрати свої слова назад і
то таким чином, щоб одним
махом зняти усі претензії
преси у тому, що Президент
її уникає.
Формат зустрічі справді
був незвичний. Десь 300 журналістів поділили на групи по
кілька чоловік, кожна з яких
мала пів години для розмови
з Президентом за спільним
столом, коли фактично кожен
мав змогу висловитись «очі в
очі». Ніхто, звісно, у виділений час не вклався. Я був записаний на 17–ту год 05 хв,
а потрапив на «чаювання» аж
об одинадцятій вечора! За
цей час Володимир Зеленський, «як поні по колу», уже
кілька разів устиг пройтися
по найбільш резонансних
питаннях і, ясна справа, виглядав втомленим.
Тому логічним є питання,
наскільки це було виправдано? Як разове шоу, щоб
підтримати імідж доступного
та нестандартного «хлопця з
народу», гадаю, що цілком.
Чого вартий лиш вихід на імпровізовану сцену представника Книги рекордів України,
який оголосив, що побито
світовий рекорд із тривалості
спілкування глави держави з
пресою у прямому ефірі. Як
то кажуть, як шоу — то шоу!
Чиє саме досягнення побито,
не повідомили, але всі і так
знають, що носа Зеленський
втер Путіну і Лукашенку, які
теж полюбляють такі тривалі балачки з народом і пресою. Ну хоч тут «взув»…
А от чи захочеться їхати на
такий марафон ще раз, щоб
цілий день чекати виснаженого главу держави заради
одного чи двох запитань,
— не знаю. Як і сумніваюсь,
що Президент за 14 годин
розмови сказав більше і
предметніше, ніж міг за три
години класичної прес–кон-

Сподіваємось, що в історію Володимир Зеленський увійде не тільки рекордною прес-конференцією,
а й тим, що зробить Україну сильнішою.

ференції, зекономивши час
та сили…
До речі, сама зустріч відбувалась на «ринку їжі» Kyiv
Food Market. Це колишній цех
заводу, у якому розмістилось
зо два десятки кафе та ресторанів. Журналістам запропонували безкоштовні каву, чай
та воду, а також обід — картоплю–фрі, котлети по–київськи, вареники. Коли Президента запитали, за чий кошт,
— він не знав. Виявилось, що
за державний… Кава ж у місцевому кафе вартувала від
40 гривень.
ПРО СПРАВИ
«УКРПОШТИ»
І БУРШТИНОВИЙ
«КОНТРАБАС»

Підрахували, що президенту журналісти поставили
342 запитання. Два з них були
мої, але перед тим, як їх озвучити, я підтримав колегу із «Газети по–українськи» і попросив Володимира Зеленського
про сприяння держави друкованій пресі та її основному
партнеру у розповсюдженні —
«Укрпошті». Таку фінансову допомогу практикують у багатьох
державах Європи. Вона б дала
змогу не скорочувати сільські
відділення зв’язку, від чого у
виграші були б усі: і поштовики, і споживачі, і газетярі.
На жаль, Президент спочатку
запитав: «Чи не можна в інший
спосіб доставляти пресу?»,
а потім сказав, що у справах
«Укрпошти» не орієнтується.
Але щось все ж занотував у
свій блокнот… При Порошенку, до речі, після гострих дискусій, влада таки підставила
плече поштовикам, заклавши
у Держбюджеті кошти для компенсації доставки пенсій.

На моє запитання щодо
актуального для Волині непростого бурштинового
питання, Володимир Зеленський сказав, що бачить
його вирішення лише через
прийняття закону, який дасть
змогу продавати ліцензії —
окремим особам або фірмам.
— А якщо забороняти —
буде «контрабас», — додав
глава держави. — Якщо комусь не можна на відкритому
конкурсі боротися за ліцензію, значить, це робиться

зробити хіба її заборона чи
розгін! Оце своє здивування
я і виклав пану Зеленському.
Бо, чесно кажучи, його слова
нагадали януковичівське про
«казлов, каториє нам мєшают жить». Тільки тут знайшлись інші «казли» — маніфестанти, які мають відмінне
від глави держави бачення…
Не менше здивувала й
заява Володимира Зеленського, що його образили
деякі гасла на 10–тисячному мітингу «Зупинимо ка-

Президенте, як мирна демонстрація може
« Пане
послабити главу держави?! Це здатна зробити
хіба її заборона чи розгін!
»
для когось, щоб можна було
продовжувати красти бурштин. Мені так здається. Я не
професіонал у цьому питанні,
— чесно в кінці зізнався Президент.
А от після другого свого
запитання я отримав таку
есе меску від колеги: «Здається, ви розсердили гаранта». Можу сказати те саме
і про Президента. Бо було
кілька моментів у його відповідях, які «різонули», хотілось
заперечити та подискутувати. І ось вони.
НЕ ДОПУСТИТИ
ПУТІНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ!

 В ході прес–марафону Зеленський заявив, що
хоче бути «сильним Президентом». І додав: «Не
треба мене послабляти
різними акціями». Але ж,
пане Президенте, як мирна
демонстрація може послабити главу держави?! Це здатна

пітуляцію», зокрема те, що
його називали, як Путіна, —
Ху@ло. Сказав, що хоче вибачень. Ну невже Володимир
Олександрович думав, що всі
5 літ його будуть гладити по
голові і плескати, як на сцені?
Якщо зібрався посісти крісло
гаранта, то мав би усвідомити: він мусить гарантувати
право не тільки своїм прихильникам хвалити його, а й
опонентам обматюкати! Бо
він — гарант прав 100% українців, а не тільки тих, хто за
нього голосував.
 «Є шанс, що і російська сторона втомилася
від цього процесу». Дуже
розстроїла така наївність
Президента. Росія ніколи
протягом останніх кількасот років не втомлювалась і
не втомлюється від процесу
загарбання. У цьому — її імперська суть. Інакше б вона
не простяглась на 1/6 суходолу. Якщо Зеленський не

збагне цю фундаментальну
річ, то шансів у протистоянні
з Кремлем у нас мало.
 Дуже багато уваги
приділив особі Петра Порошенка. Відчувається,
що вважає його ледь не ворогом. Звинуватив п’ятого
Президента, що той хоче
стати лідером «іншого майдану». Якщо додати до цього
фразу Зеленського про акції,
які його «послабляють», то
можемо зробити висновок,
що Петро Порошенко буде
об’єктом для переслідування
з боку нової влади.
Відомий журналіст Соня
Кошкіна, посилаючись на
свої джерела, розповіла про
закриту зустріч Президента із «силовиками», на якій
нібито було названо кілька
імен відомих людей, котрих
треба відправити за грати,
щоб показати електорату, що
«посадки будуть». І серед цих
імен — Порошенко. А також
Сергій Пашинський, арешт
якого зараз усіляко розкручується новою владою. Поганий знак. Не тому, що хтось
сяде, — не виключено, що
навіть справедливо. А тому,
що це робиться вибірково:
«ворогам — закон, друзям —
усе». Це дорога до путінізації України, а не до правової
держави, шлях до якої довгий
і не простий. І який точно не
передбачає оголошення першою особою держави — без
рішення суду — бандитом
людини тільки тому, що так
вважає вулиця. А саме це
собі дозволив гарант щодо
того ж таки Пашинського.
 «Пан Бандера був би
в шоці, або пан Шевченко,
яку кількість вулиць названо їхніми іменами».
Ця і кілька інших загальних фраз на зразок «давайте
дивитись у майбутнє, а не в
минуле» і «треба називати
вулиці іменами сучасників»
практично ніяк не прояснюють ставлення Володимира
Зеленського до політики у гуманітарній сфері. Виходить,
він так і не збагнув, що і мова,
і віра, і культура — це боротьба за ідентичність. Виграємо
її — і ніякий «рускій мір» не
буде страшний.
 Видно щирість і велике бажання Володимира Зеленського закінчити війну. Він сам назвав це
своїм пріоритетом та місією.
Говорив про свій біль, коли
дізнається про загиблих воїнів. Це не може не імпонувати. Але не хочеться, щоб
ці прагнення нашого Президента загнали його у пастку холоднокровного Путіна.
Кремлівський володар уже
сказав, що мова про звільнення решти українських заручників можлива лише після зустрічі у Нормандському
форматі. А для того, щоб це
засідання відбулось, Москва
висуває нові і нові вимоги.
Такий шантаж може призвети
до того, що ми непомітно для
самих себе, мимоволі переступивши червоні лінії, отримаємо окупований Донбас на
своїй шиї. А це означатиме,
що капкан закрився.
Дай, Боже, розуму Володимиру Зеленському і
усім нам вчасно розгледіти
і не зробити цього фатального кроку!

»
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Петро ПОРОШЕНКО,
п’ятий Президент України:
— Забагато уваги приділено попередникам. Майже третина часу і найбільш згадуване прізвище (Порошенка. — Ред.) на прес–конференції. Це
мені нагадує притчу про три конверти.
Коли приходить новий керівник, йому
вручають три конверти, на першому написано «Вали
все на попередників», на другому — «Бери відповідальність на себе», про третій я свідомо говорити не
буду. Володимире Олександровичу, час відкривати
другий конверт!
А якщо серйозно, то минуло майже пів року від
дати виборів — це достатньо часу, щоби прозвітувати
суспільству про те, що зроблено, які з передвиборчих обіцянок виконані… Звичайно, обіцянок «Прийшов
кінець епохи бідності» і «в нас вчителі будуть отримувати по 4 тисячі доларів» ми не побачили навіть у
бюджеті на наступний рік… Обіцянка про те, що рішуче будуть знижені тарифи, — замість цього ми чомусь прийшли до закупівлі електроенергії з Російської
Федерації… Невже це заради цього — для знищення
енергетичної незалежності нашої держави — робилися всі ці обіцянки?
І третє, й головне, бо обіцянок було багато, але всі
українці хотіли почути відповідь на одну з них: «Мир —
це просто. Достатньо просто припинити стріляти… І
сьогодні війна триває лише тому, що хтось на ній заробляє»… А через пів року виявляється, що мир — це
складно, що рішення доводиться приймати непрості.
Виявляється, що зруйнувати світову солідарність на
підтримку України, яку ми будували протягом 5 років,
дуже легко, значно ослабити її за 5 місяців.

Юрій БУТУСОВ,
військовий журналіст:
— Зеленський вжив цілий ряд заходів для покращення комунікації із
суспільством. Зустрічі «без запису»,
із блогерами, рекордна прес-конференція. Для людини, яка пів року тому
взагалі не мала практики політичних
виступів, це сміливо і гідно поваги. Це найкраща
прес–конференція за кількістю часу і свободи доступу, яку коли–небудь проводив кожен Президент
України: 14 годин, 300 журналістів. Формат виявився
вдалим, Президент старався бути зрозумілим і виглядав щиро.
Айдер МУЖДАБАЄВ,
журналіст:
— Мені здається, вчора (після
прес–марафону. — Ред.) я трохи зрозумів Володимира. Він добра, хороша
людина, майже мій ровесник. Дружити,
базікати, випивати з ним мені було б цікаво. У мирний час. І якби я мав можливість мати такого друга, я б не радів його походу в президенти України. Я б його як міг від цього відмовляв.
Шкода, що у Володимира не було такого друга, як
я, хто його дійсно любить і любить його країну. Бути
«президентом миру» в країні, на яку вчинив напад
найстрашніший і жорстокий ворог на планеті, фізично неможливо. Це не з розряду навіть фантастики. Це
фільм жахів, гарантована смерть, зовні або всередині.
Це роль, яку неможливо зіграти без трагічного фіналу.
Ця п’єса запрограмована на смерть. Я не про смерть
фізичну, хоча вона за нинішніх обставин для кожного з
нас імовірна. Я про смерть будь–яких мирних планів,
ілюзій, і разом з ними — цілком можливо — країни.
Зоя КАЗАНЖИ,
журналіст:
— Зеленський досить часто захищався від незручних питань замість того,
щоб сконцентруватися на їхній важливості та відповідати по суті. Замість пояснень звучало: це ви перебільшуєте;
це вам так здається; ну, як мені кажуть,
то я знаю, що це не так. І фірмове: а от як би ви зробили на моєму місці? До речі, цей прийом Зеленський
використовує досить часто в публічному спілкуванні.
Заговорюючи важливу тему своєрідним переведенням
стрілок.
Сергій ФУРСА,
фінансист:
— Казка про президента–реформатора закінчилася на його прес–конференції, яка чудова була за формою, але
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Предстоятель ПЦУ Епіфаній, п’ятий Президент України Петро Порошенко та Вселенський Патріарх Варфоломій
(зліва направо). Ці люди втілили у життя справу, про яку мріяли мільйони вірян —
православна Україна отримала незалежність.

ГРЕЦІЯ ВИЗНАЛА ПРАВОСЛАВНУ
ЦЕРКВУ УКРАЇНИ!
Одним із перших із цією важливою подією українців привітав
п’ятий Президент Петро Порошенко, який свого часу доклав
титанічних зусиль, щоб Київ отримав Томос
Фото pravda.com.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

осква не змогла
зупинити і цей процес. Греки стали
першими, і це гідний приклад
для всіх інших. Армія. Мова.
Віра. Ось наша сила. Слава
Україні!» — емоційно наголосив Петро Порошенко.
І справді, Росія з усіх сил
тиснула, щоб не допустити визнання ПЦУ, але грецькі ієрархи
не злякалися кремлівських погроз і не спокусились на московські гроші. Тож імперській
політиці Путіна завдано серйозний удар. Вибито останній
аргумент Росії, що, мовляв,
української церкви ніхто, крім
Константинополя, не визнає.
Відтепер ПЦУ утверджується
не тільки в нашій державі, а й
у світі. Як влучно висловився
митрополит Патрський Елладської церкви Хризостом, своїм рішенням греки «звільнили
руки інших патріархатів», які,
маючи приклад однієї з найбільш авторитетних православних церков, упевненіше будуть
рухатись у бік євхаристійного
єднання з ПЦУ.
Право Вселенського Патріарха надати Томос Україні
12 жовтня підтвердили
72 ієрархи Елладської церкви, і
лише 7 пропонували перенести
розгляд «українського питання». При цьому, як стверджує
Архиєпископ ПЦУ Євстратій,
під час засідання Священного
Синоду понад 35 митрополитів
заявили, що на них чинили тиск
із боку керівників Російської
православної церкви. «Таке російське ставлення підтверджує,
що політичний рух панславізму,
який колись розпочав Сталін,
діє і сьогодні, але цього разу
іншими способами», — наголосив митрополит Лангадаський,
Літійський і Рентінський. Греки
чудово розуміють, що Москва
завжди використовувала і використовує церкву як політичний
інструмент.
Реакція ж РПЦ була передбачуваною. Заступник голови
відділу зовнішніх церковних
зв’язків Московського патріар-

«М

Під час святкування дня ангела Вселенського Патріарха Варфоломія
10-11 червня 2019 року в Константинополі митрополит Епіфаній зустрівся
з предстоятелем Елладської церкви архиєпископом Ієронімом
та подарував йому панагію.

хату Микола Балашов заявив,
що «оцінка наслідків цього рішення для відносин між Російською православною церквою
і Елладською церквою буде
дана Священним синодом
Московського патріархату».
Він також наголосив, що «десятки мільйонів» членів Росій-

Греції, заявив, що в недалекому майбутньому матиме
«радість відвідати близькі моєму серцю Афіни та особисто
передати наші почуття любові
й поваги Блаженнійшому Архиєпископу Ієроніму, братам
ієрархам і всій повноті Церкви
Греції».

час засідання Священного Синоду
« Під
понад 35 грецьких митрополитів заявили,
що на них чинили тиск із боку керівників
Російської православної церкви.
ської православної церкви в
Україні «жодної автокефалії не
просили».
Тим часом поки в Москві
скрегочуть зубами, ПЦУ отримує привітання, зокрема,
і від Вселенського Патріарха
Варфоломія. А предстоятель
ПЦУ Епіфаній, який свого часу
навчався в духовних закладах

»

А ми надіємося, що колись митрополит Епіфаній
із такої ж нагоди відвідає
не тільки Грецію, а й в інші
православні країни. А прийде час — і Росію, вільну та
демократичну, яка нарешті
визнає право українців на
окремішність, у тому числі й
церковну. n
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Погляд
Мирослава КОЗЮПА,
редактор відділу інформації
«Газети Волинь»

ГАМАНЦІ СТАНУТЬ
ВАЖЧИМИ,
АЛЕ ЧИ ДОСТАТКУ
ПОБІЛЬШАЄ?
Після вилучення з обігу дрібних монет
номіналом 1, 2, 5 копійок серед
людей почалася справжня катавасія.
То водій, не розібравшись до кінця
у змінах, відмовляється перевозити
у громадському транспорті пасажира,
який розплачується за проїзд
монетами, то в магазині покупці один
одному передають, що «мєлочь»
більше не ходова — і байдуже «білі»
це чи «жовті» копійки
першого жовтня дрібні монети перестали бути платіжним засобом, отож
їх більше не приймають під час розрахунків за товари і послуги. Люди зустріли новозміни з певним сум’яттям, а бухгалтери зачесали потилиці, як не набратися боргів,
якщо після податкових відрахувань наприкінці суми виплати з’явиться дрібна цифра.
До того ж їм потрібно буде добре повправлятися в математичних розрахунках, згадавши
шкільні правила: якщо сума розрахунку закінчується на 1, 2, 3, 4 копійки, вона заокруглюється в менший бік до найближчої суми, яка
закінчується на 0. А якщо закінчується на 5,
6, 7, 8, 9, заокруглюється в бік збільшення.
За перші 10 днів місяця з обігу вилучено майже 5 мільйонів штук дрібних монет.
За підрахунками банкірів, їх «на руках» у людей залишилося ще понад 5 мільярдів штук.
До речі, українці зможуть без обмежень
і безкоштовно обміняти їх протягом наступних трьох років. А навіть якщо не встигнуть
або ж копійчина десь закотилася, її за кілька
років можна буде вигідно продати.
Є ще ті, які пам’ятають квас за три копійки і булочку — за дві. Вже сьогодні ці монети
є раритетними, і їх можна реалізувати на найпростіших торгових онлайн-платформах.
Дрібні гроші різних часів і народів продають
за досить великі суми. Так, монети радянських часів 1928, 1937 років випуску ціняться
від 300 до кілька тисяч гривень.
А вже за кілька днів українці знову робитимуть очі величиною п’ять копійок, коли їм видадуть зовсім новенькі, тільки з-під станка,
банкноти в 1000 гривень. Більша не тільки
за номіналом, але й за розміром купюра
на лицьовому боці має зображення портрета
вченого Володимира Вернадського, а на зворотному — будівлі Національної академії наук
України. Крім того, матиме вона сучасні інфрачервоний і магнітний захисти. Можливо,
цього більше варто боятися, бо вже давно
друк грошей асоціюється в нас із черговими
економічними негараздами. Утім експерти
заспокоюють, мовляв, нові гроші зменшать
брак готівки і ніяк не вплинуть на зростання цін, оскільки інфляція залежить від кількості грошової маси обігу, а не від номіналу
банкнот. Тож запевняють — це логічний крок,
бо за останні п’ять років відбулося істотне
зростання заробітних плат, тому випуск тисячної купюри — всього лише спосіб зменшити кількість обігових банкнот. І зовсім,
кажуть фінансисти, це не передумова кризи,
а от чого справді варто боятися — це фальшивомонетників.
Та навіть якщо замість двох «п’ятсоток»
з’явиться лише одна «тисяча», гаманці від
цих новововведень легшими не стануть,
бо замість паперових 1, 2, 5, 10 гривень
у них появляться монети відповідного номіналу. Хотілося б, щоб грошова реформа
була не просто оновленням грошового обігу,
а й передбачала заходи з оздоровлення фінансової, соціально-економічної сфер. Щоб
із появою нових купюр збільшилася купівельна спроможність. Бо хоч всім відомо — щастя
не в грошах, соціологи дослідили: чим більше
людина тратить, тим щасливішою вона себе
почуває. n
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n Місцеве самоврядування

Якщо люди будуть активними,
можна вирішити будь-яку проблему
Член фракції «Самопоміч»
Волинської обласної ради
Борис Бабійчук (на фото)
належить до тих депутатів,
котрі завжди мають власну
думку і намагаються
її відстоювати. Чи вдається
йому отримати потрібний
результат, що заважає
Україні жити по-європейськи — про це та інше
в інтерв’ю
Роксолана ВИШНЕВИЧ

— Пане Борисе, що вважаєте
найважливішим у депутатській
діяльності?
— Бути фахівцем у своїй справі,
займатися тим, що є тобі найбільш
зрозуміле. Отож я вибрав екологічний напрям. Моя дружина — орнітолог, яка вивчала біологію, хімію,
природничі науки. Я спеціаліст
у галузі айті-технологій. Зіткнулися
з тим, що в нашій державі весь облік,
необхідні дослідження, в тому числі й ті, що стосуються екологічного
стану, проводяться на недостатньому рівні. Оскільки це болить усій громаді, вирішили бодай щось у цьому
змінити. Як саме? Найбільш дієвий
метод — запровадити автоматизований облік якості атмосферного
повітря, як зараз є у світі. Вирішується це шляхом установлення стаціонарних екологічних постів, де всі
викиди підприємств контролюються
без будь-якого стороннього втручання. Фіксується рівень забрудненості тим чи іншим хімічним елементом, що відображається на сайтах
відповідних органів. Це і було б свідченням того, що підприємство не дотримується екологічних норм або
внаслідок порушення технологічних
процесів, або через невчасно замінені фільтри. А ще стало б підставою
як для структур ДСНС, так і контролюючих органів прореагувати і вжити
певних заходів. Громадськість отримає інформацію, що саме негативно впливає на їхнє здоров’я. Однак
упровадження таких автоматизованих систем блокується, незважаючи на те, що в парламенті прийнято
ряд законів щодо інтеграції в європейське законодавство. У Європі,
до речі, автоматизований облік викидів є обов’язком для кожного виробництва.
— Чому в нас він впроваджується неохоче і повільно?
— Нашим чиновникам це не потрібне. Вони мають вілли за кордоном, де вчаться їхні діти, там відпочивають, живуть. Підприємства
не зацікавлені, бо то додаткові витрати. Вони дають основний месидж:
ми працюємо в рамках українського
законодавства, й кажуть, що нібито

Фото pershyj.com.
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«Головне в депутатській дільності — бути фахівцем у своїй справі».

нас екологічні
« Увимоги
значно нижчі,
ніж у Європі. Це,
очевидно, вигідно для
інвестиційного клімату,
зате гірше для екології.

»

дано перехідний період на кілька років. Таку вимогу почнуть виконувати
лише тоді, коли для експорту продукції потрібно буде пройти сертифікацію відповідно до європейських
норм. У нас екологічні вимоги значно нижчі, ніж у Європі. Це, очевидно,
вигідно для інвестиційного клімату,
зате гірше для екології, а отже — для
людей. Контролюючі органи, до яких
апелюють, частіше всього роблять
заміри не тоді, коли здійснюється
основний викид. Хоч мають робити
такі — максимально разовий і середньодобовий. Перший регламентує
рівень шкідливого впливу речовин
на працівників цього підприємства,
а другий — у житловій зоні, який треба проводити тричі, й він повинен
бути менший у 5 разів. У Нововолинську не витримується такий баланс. Та поки невідомо, звідки йдуть
шкідливі викиди, доти не знатимемо,
як із цим лихом боротися.
— Наскільки реально такі екологічні пости встановити?
— Потрібне лише бажання влади.
Сучасне законодавство передбачає
створення постійно діючих автоматизованих екологічних постів, які
повинні взяти на свій баланс і визначити їх кількість, місце органи місцевого самоврядування. На обслуговування витрати невеликі — тільки
перший раз потрібні капітальні вкладення. Тому якщо буде активність
громади, котра хоче дихати чистим
повітрям, можна всього досягти.

— Пане Борисе, які проблеми
вдалося вирішити під час роботи
в постійній комісії з питань екології та раціонального використання
природних ресурсів?
— На мою думку, комісія працювала незадовільно. Причина
в тому, що є люди, які впливають
на її діяльність і не дозволяють реалізувати найбільш необхідне. Наприклад, три роки тому я порушував
питання шлюзів на меліоративних
каналах (їх чистять, а ставити шлюзи
забувають) — тоді ніхто не хотів слухати. Ще на першій сесії, коли розглядали проєкт щодо Дніпро-Бузького каналу, я виступав проти,
бо знав, що це сприяє пониженню
ґрунтових вод і відтоку води. Тепер
маємо неабияку проблему. Більше
року тривала боротьба, щоб Цуманську пущу не віддавати під мисливські угіддя. Я був категорично проти,
бо це заповідна територія. На жаль,
обласна рада проголосувала інакше.
З моєї ініціативи в екологічній програмі з’явився пункт щодо охорони
атмосферного повітря, якого раніше
не було передбачено.
— З чим найчастіше до вас
звертаються виборці?
— Якраз із питаннями стосовно
екології: коли поширювався сморід від підприємства «Пан Курчак»,
коли там мали намір ставити котел
для спалювання відходів. Цьому
ми спільно завадили. Хвилюють
людей також високі тарифи на комунальні послуги, перерахунок
субсидій, низькі пенсії, непомірні
ціни на лікування. Але всі вони —
з розряду загальнодержавних.
Коли вирішаться — невідомо, адже
наразі нема запиту суспільства
на розумних посадовців, які б реалізовували проєкти на користь
громадян. n

На Волині найвищий рівень
безробіття населення працездатного віку серед мирних регіонів
України — 11,9%, що в 2,3 раза
вище, ніж на Харківщині, де цей
показник найнижчий. До того ж область увійшла в трійку регіонів, які допустили найбільше скорочення середньооблікової чисельності
штатних працівників. Водночас регіон увійшов до п’ятірки
кращих за загальною площею нового житла на 1000 жителів і за обсягом капітальних інвестицій на душу населення,
а за динамікою капінвестицій піднявся на перше місце, показавши зростання на 76%. За цими показниками т. в. о. голови
облдержадміністрації Олександр Киричук у рейтингу губернаторів, складеному «Діловою столицею», посів 14-те місце.

Фото 24tv.ua.

Минулого вівторка гірники першої зміни
шахти № 9 «Нововолинська» оголосили
страйк і не спустилися під землю. Причина —
невиплата заробітної плати, сума якої з липня нинішнього року становить майже 24 мільйони гривень.
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n З новосіллям!

Фото із сайту Луцької міської ради.

Привітали майбутніх пацієнтів і медиків представники міської влади,
духовенство, волонтери, будівельники.

Такий подарунок захисникам України зробили до їхнього свята.

У ЛУЦЬКУ ВРОЧИСТО ВІДКРИЛИ СУЧАСНИЙ
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
У ньому зможуть
відновлювати
здоров’я учасники
бойових дій на Сході
України. Понад
5 мільйонів гривень
на створення цього
вкрай потрібного
закладу надійшло
з міського бюджету,
решту коштів виділив
Кабмін
Оксана КРАВЧЕНКО

«І СЕРЕД НАШИХ
ХЛОПЦІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ
Є ТІ, ЯКІ ВОЮВАЛИ»

Колись занедбане приміщення Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги № 1, де раніше проводили водолікування, тепер
не впізнати. Менш як за рік
воно «виросло» вгору, стало
ошатним, затишним. Усе тут
свідчить, що робітники ТзОВ
«Житлобуд-2», яке очолює
Леонід Стефанович, потрудилися на совість.
«Приймали» новий об’єкт,
зданий будівельниками, ветерани війни на Сході України,
представники влади, медичної громадськості. Відкриваючи урочистість, виконувач

У такому басейні повертатимуть здоров’я
хворим із проблемами
опорно-рухового апарату.

Нове дороговартісне обладнання служитиме учасникам
бойових дій.

ерготерапія, заняття
« Водолікування,
з практичним психологом, лікувальна
фізкультура, фізична терапія, відвідування
соляної «шахти» і тренажерної зали —
це далеко не повний перелік того, що буде
доступним пацієнтам нового закладу.
повноважень луцького міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що повернення
до звичного життя для учасників бойових дій — нелегкий
і часто довготривалий процес.
— Ми повинні дати можливість нашим героям-захисникам забути війну, відновити
здоров’я. Відкриваємо сьо-

»

годні чи не єдиний в Україні
комунальний заклад такого
типу, де передбачено комплексну реабілітацію пацієнтів,
і створено належні умови для
цього, — наголосив Григорій
Пустовіт, відзначаючи сумлінну працю будівельників.
— І серед наших хлопців-будівельників є ті, які во-

ювали. Знали, для кого будуємо, тому відчували велику
відповідальність. Розпочали
роботи торік 4 грудня з демонтажу старої покрівлі. Напевне, починати будувати
«з нуля» було б легше, аніж
доводити до пуття запущений
перший поверх. Але справилися з усім у короткий термін,
дбали, щоб дизайн був сучасним, а якість — належною, —
сказав виконроб ТзОВ «Житлобуд-2» Тарас Шимків.
«ТУРБУЙТЕСЬ ПРО ВЛАСНЕ
ТІЛО, ЯК ПРО ХРАМ…»

Дбати про своє духовне
й фізичне здоров’я закликав усіх митрополит Луцький

Фото з сайту 14-ї ОМБ.

n Тема №1

Віднині 14-та окрема
механізована бригада носитиме
ім’я князя Романа Великого
Відповідний указ на Покрову підписав
Володимир Зеленський
Олена ВОЛИНЕЦЬ

а сторінці 14-ї бригади
у фейсбуці йдеться: «З метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин,
зважаючи на зразкове виконання
поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці та з нагоди Дня захисника України, указом
Президента України нашій військовій частині присвоєно почесне
найменування «імені князя Романа
Великого».

Н

У знаменний день, 14 жовтня,
який поєднав у собі кілька величних
свят — Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України, День
створення УПА та День козацтва,
командиру бригади полковникові
Сергію Войченку Президент Володимир Зеленський урочисто вручив
стрічку з почесним найменуванням
військової частини.
Привітали бійців земляки із Володимира-Волинського, де дислокується бригада. Перший заступник міського голови Ярослав
Матвійчук, який прибув у район

Стрічка з почесним найменуванням
від Президента.

проведення Операції об’єднаних
сил, передав вітання від міського
голови Петра Саганюка, від себе
особисто та від громади. Він вручив командиру бригади полковникові Сергію Войченку сорочку, котру вишила мама одного із загиблих
побратимів, стяг Володимира-Волинського та унікальний витвір
земляка Анатолія Бойка, якого називають волинським Фаберже, —
різьблене гусяче яйце, оздоблене
сріблом. На знак вдячності полковник Сергій Войченко вручив гостям
пам’ятні шеврони бригади. n
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і Волинський Михаїл перед
здійсненням чину освячення приміщення Центру реабілітації. Владика наголосив, що це важливо не тільки
для учасників бойових дій,
а й для кожної людини.
— Іноді хлопці не мають змоги чи бажання лягати в госпіталь. Прийшов
у відпустку, хочеться побути
вдома. Буває, дружини телефонують, запитують, як зробити, щоб чоловік міг проходити процедури і повертатися
до сім’ї. Дуже велика потреба
в реабілітаційних послугах,
маємо надію, що центр ефективно працюватиме, — додає
голова Луцької міської організації Спілки воїнів Олег Кобилинський.
Водолікування, ерготерапія, заняття з практичним
психологом, лікувальна фізкультура, фізична терапія,
відвідування соляної «шахти» і тренажерної зали —
це далеко не повний перелік того, що буде доступним
пацієнтам нового закладу.
Як розповів завідувач центру
Юрій Дубина, триває процес
підбору фахівців, тестування
обладнання. Після отримання ліцензії заклад повноцінно
запрацює, реабілітація буде
включати медичну, психологічну і фізичну складові. Першими зможуть скористатися
послугами учасники бойових
дій з обласного центру, адже
Луцька міська рада прийняла
відповідну програму і фінансово забезпечить це. Згодом,
залучивши кошти територіальних громад, обласного бюджету, тут планують приймати
військових з усієї Волині.
— Хочемо залучити фінансову допомогу також із боку
міністерства, яке опікується
справами ветеранів. Тісно
співпрацюємо з громадськими організаціями, які об’єднують тих, хто воював. Під час
будівництва центру були враховані їхні думки, побажання.
Вірю, що цей новозбудований, із сучасним обладнанням
заклад стане одним із найкращих в Україні реабілітаційних
центрів для учасників бойових
дій, — наголосив радник луцького міського голови, депутат
Ігор
ор
р Поліщук.
о щуу n
Більше фото з події — на сайті
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n Пряма мова
Антон ХОДЗА, блогер, прокоментував слова
міністра закордонних справ Вадима Пристайка
про те, що або буде «формула Штайнмаєра»,
або доведеться на третину скоротити пенсії
та зарплати, щоб віддати їх на посилення армії:

«

Усе правильно сказав. Або стаємо в певну позу
і підписуємо ганебний кабальний мир із Росією,
або спрямовуємо всі ресурси на оборону та армію і готуємося до великої заруби. А це означає —
зубожіння, трудодні і все для фронту. Запитайте
у бабусь-дідусів, як то було, якщо вони пам’ятають
часи Другої світової.
Можна, звісно, намагатися балансувати і між
крапельками проскочити,
як це було останні три роки, але
так жити важко і за сучасних
умов уже майже неможливо.
Захід втомився, у них свої проблеми, ми їх задовбали, вони
хочуть торгувати. Тож у цьому
випадку Пристайко все чесно сказав як є.

»

Фото ukrinform.ua.
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n Недугам наперекір

Як уберегтися
від підступних вірусів?
Традиційно у жовтні зростає рівень захворюваності, хоча
грип до нас іще й не прийшов. Але у ВООЗ уже знають,
яких штамів слід чекати — їх передбачається чотири:
«Канзас» (А/H3N2), «Брісбен» (А/Н1N1), «Колорадо»
(належить до гілки B/Victoria) і «Пхукет» (належить
до гілки B/Yamagata)
Оксана КРАВЧЕНКО

Василь навчився повноцінно жити й радіти
кожному новому дню.

МЕДИКИ РЕКОМЕНДУЮТЬ
ЩЕПЛЕННЯ

« Поменше
рукостискань.
Не знімайте рукавичок
у громадських місцях,
не беріться голими
руками за поручні
в автобусах і метро,
дверні ручки.

»

Захиститися від підступних
вірусів допомагає вакцинація.
Завдяки щепленням імовірність
тяжкого перебігу захворювання
та ускладнень зменшується на
60%, смертельних випадків —
на 80%, а частота госпіталізацій
— приблизно вдвічі, стверджують медики. Цього року Україна
закупила засоби проти грипу
виробництва Франції (Санофі
Пастер) та Кореї (Грін Кросс
Корпорейшн). Французька
вакцина є чотирикомпонентною
(тобто діє на
4 штами вірусів), а корейська —
трикомпонентною.

10 ПОРАД ВІДОМОГО
ЛІКАРЯ–ПЕДІАТРА ЄВГЕНА
КОМАРОВСЬКОГО:

Уникайте людних місць.
Концентрація вірусів під відкритим небом у тисячі разів менша,
ніж у будь–якому приміщенні.
Тримайте дистанцію — чим
ближче знаходитесь до людини,
тим більше шансів заразитися.
Якщо ви побачили або почули,
що людина кашляє, чхає, шморгає носом або говорить в ніс —
відійдіть якнайдалі.
Руки хворого — головне
джерело інфекції. Поменше рукостискань. Не знімайте
рукавичок у громадських місцях,
не беріться голими руками за
поручні в автобусах і метро,
дверні ручки.
Шанси підхопити вірус
особливо великі там, де багато дітей і хворих, — уникайте
дитячих поліклінік. Після повернення додому промийте носові
ходи. Для приготування сольового розчину потрібні 1 чайна
ложка солі і літр кип’яченої води.
Частинки вірусу довго зберігають активність в курному,
сухому, теплому і нерухомому
повітрі. При цьому вони моментально гинуть на протязі при відчинених кватирках. Не перегрівайте приміщення, провітрюйте
і користуйтеся зволожувачем
повітря.
Оптимальні параметри
повітря для житлових приміщень: температура — 16– 22
градуси; вологість — 40-70%.
Якщо вам холодно — одягніться!
Мийте руки. Якщо немає
можливості, підійдуть вологі гігієнічні та дезінфікуючі серветки.
Зволожуйте слизові
оболонки дихальних шляхів.
Варто застосовувати спеціальні
спреї і аерозолі для носа. n

«Ми віримо, що з Божою допомогою справимося з усіма випробуваннями».

«ТРИ РОКИ Я ЛЕЖАВ І ГНИВ
ВІД ПРОЛЕЖНІВ,
А ЩЕ ЧЕРЕЗ ТРИ… ОДРУЖИВСЯ»
Закінчення. Початок на с. 1
Галина СВІТЛІКОВСЬКА

оли його знерухомлене
тіло винесли на берег,
він, очікуючи на «швидку», сподівався, що найстрашніше вже позаду. Було неймовірно гаряче. Заспокоював
себе думкою: накладуть гіпс,
за якийсь місяць вилікують.
З Любомля Василя відправили в обласну клінічну
лікарню. Нейрохірург Бобрик перервав свою відпустку на Світязі, щоб прооперувати пацієнта з важкою травмою шийного відділу хребта.
Але на сприятливий прогноз
розраховувати не було жодних підстав.
— У реанімації черговий
лікар лише докірливо поспівчував: «Що ж ти наробив,
хлопче, і собі, й рідним життя
скалічив». А я на перших порах навіть дихати не міг самостійно. Та все ж поки був
у лікарні, надія ще жевріла.
Але одного дня мені сказали, що нічим більше допомогти не в силі, й виписали
додому. Рідні шукали різних
цілителів, возили до реабілітологів, але лише викидали
гроші на вітер. Ті обіцяли золоті гори, однак жодних зрушень не було. Від цього я ще
більше впадав у депресію.
Три роки лежав пластом, ні
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з ким не хотів спілкуватися,
мучився, живцем гнив від
пролежнів, а ще через три…
одружився, — усміхається
Василь, помітивши, що заінтригував мене таким поворотом подій.
А на той час хлопцеві було

я вголос звернувся до Бога.
Знав, що молилися за мене і
у церкві «Фіміам». І коли нарешті ми дочекалися результатів аналізів, то хірург не
могла повірити своїм очам.
Лабораторні дослідження
не виявили тієї небезпечної

мене вперше привезли у кабінет
« Коли
реабілітації при церкві «Фіміам», я сподівався
почути щось втішне. Але там чесно сказали,
що після подібної травми на ноги поставити не
обіцяють. А от повністю обслуговувати себе
можуть навчити.

»

не до сміху. Готувався помирати. Брат якось довідався, що при церкві «Фіміам»
у Луцьку є реабілітацій ний
кабінет, про який чув дуже
схвальні відгуки. Але спочатку потрібно було загоїти
глибокі гнійні рани на тілі Василя, які сягали кісток. Привезли ледь живого пацієнта
в остеомієлітний центр в обласному госпіталі ветеранів.
— Лікарка, оглянувши
мене, була майже впевнена,
що до всіх моїх бід додався
ще й остеомієліт, страшна
хвороба, яка «з’їдає» кістки,
— розповідав хлопець. — До
того терпів страшні муки,
але попереду, як мені сказали, чекало ще більше жахіття. У великому розпачі тоді

інфекції! Так я повірив, що
Господь не залишив мене…
ПЕРШ НІЖ СТВОРИТИ
СІМ’Ю, НАВЧИВСЯ
ДАВАТИ СОБІ РАДУ

Із Василем ми зустрілися
в центрі Турійська. Симпатичний молодий чоловік вправно
маневрував візком, минаючи
перехожих. Похвалив місцеву
владу: скрізь, куди потрібно,
можна у селищі дістатися
майже безперешкодно — і
на базар, і в аптеку, і на прийом до сімейного лікаря, і в
магазини. І в районній раді, і в
райдержадміністрації знаходить підтримку, щоб поїхати,
наприклад, на спортивні змагання для людей з інвалідністю чи на інші заходи.

Як вдалося прикутому до
ліжка юнакові так круто змінити своє життя за неповних три роки? Відповідь на
це запитання важлива для
десятків інших травмованих людей, які страждають
не тільки від болю, а й від
безнадії та відчаю. Василь
готовий ділитися своїм досвідом з усіма.
— Коли мене вперше привезли у кабінет реабілітації
при церкві «Фіміам», я сподівався почути щось втішне.
Але там чесно сказали, що
після подібної травми на ноги
поставити не обіцяють. А от
повністю обслуговувати себе
можуть навчити. І поступово,
рух за рухом, зі мною почали займатися. Я довірився
цим спеціалістам, бо вони
не жаліли, не співчували, а
ставилися до пацієнтів, як до
здорових, — зізнається наш
співрозмовник.
Про людей, завдяки яким
Василь Патращук зміг навчитися давати собі раду, газета
«Волинь» колись розповідала читачам. Це — Наталія і
Сергій Больчуки, які знають
проблеми візочників не з
чужих слів. Їхню історію опублікували тодішні спеціальні
кореспонденти, а нині керівники редакції Олександр
Згоранець і Василь Уліцький.
Під час автомобільної аварії
жінка, рятуючи дитину, за-

n Секрети довголіття

Кажуть: «Іди в баню»!
Так і зробіть
Учені довели, що регулярне відвідування сауни
помітно знижує ймовірність розвитку хвороб серця
і судин, проблем з роботою мозку і легенів, а також
зменшує ризик передчасної смерті
Марія КАЩУК

ідомо, що на тривалість
життя людини впливають не тільки її шкідливі звички, а й харчові вподобання, освіта, рівень депресії
і багато інших чинників, безпосередньо не пов'язаних з
роботою організму, розвитком хвороб і процесом старіння тіла на схилі літ. Наприклад, учені знайшли чимало
свідчень того, що навіть
легкі фізичні навантаження
в молоді роки помітно зменшують ймовірність розвитку
хвороби Альцгеймера та інших нейродегенеративних
захворювань у старості. Також вони допомагають запобігти гіпертонії і знижують загрозу померти від серцевих
нападів у літньому віці.
Серед складових здоров’я не останнє місце належить сауні, переконують
нас науковці з університету Йювяскуля (Фінляндія).
Професор Марі Лаукканен і
його колеги об'єднали дані
своїх власних досліджень,
які вони проводили за останні десять років, з результатами аналогічних експериментів, про які писали
інші вчені.

В

Фото із фейсбук-сторінки Василя ПАТРАЩУКА і церкви «Еммануїл» в Турійську.

Щоб хвороба не звалила з ніг, постарайтесь запобігти їй.

За прогнозами епідеміологів, упродовж цього сезону на
грип та ГРВІ в Україні перехворіє
від 4,8 до 6,7 мільйона людей, а
піки захворюваності традиційно
очікуються у грудні та наприкінці січня– початку лютого 2020
року. За словами завідувачки
відділу респіраторних та інших
вірусних інфекцій Інституту
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Алли
Мироненко, якщо до нас дійде
новий вірус «Канзас» (А/H3N2),
то в групі найбільшого ризику
опиняться нещеплені люди пенсійного віку. Вірус «Брісбен» (А/
Н1N1) становить велику загрозу
для дітей, осіб із хронічними
захворюваннями (діабетом,
бронхіальною астмою, ожирінням, іншими патологіями) та
вагітних.

Ведуча додатка

ММЕЕДДИИЧЧ ННИИЙЙ
ТОК Т И
Д О ДДАОТДОАК Г А З Е Ь»
ОЛОИВНА »
««ГВАОЗЛЕИТИН ЬВН

давав те, чому зміг навчитися сам. Розширювалося коло
знайомих, друзів. Допомагали в цьому й соціальні мережі.
Завдяки інтернету знайшов
хлопець і своє кохання. Листи Оксани змогли остаточно звільнити його серце від
вагань і сумнівів. Уже через
кілька місяців Василь зрозумів, що скромна чарівна турійчанка — його половинка.
Але, як зізнається, зважився
сказати про це не відразу.
— Перш ніж прийняти
рішення про одруження, я
влаштував собі екзамен. Мусив пересвідчитися, що не
стану тягарем для Оксани,
зможу давати раду собі в побуті. Тому переїхав до Турійська, винайняв житло і почав
жити окремо від рідних. Сам
купував продукти, готував
їжу, прибирав… Коли упевнився, що зі всім цим справляюся, тоді й запропонував
Оксані руку й серце. Ми не
планували справляти весілля, але наші брати й сестри
з церков «Фіміам» та «Еммануїл» організували справді
незабутнє свято…
Запитую про перші труднощі, неминучі в житті кожного подружжя. Чоловік на
хвилинку замислюється.
— Для мене найважче,
коли чую, як Оксані співчувають, бажають терпіння. Мені
ж, як і кожному чоловікові,
хочеться бути для дружини
опорою. Відчуваю відповідальність і за дітей. Хотів
би знайти роботу, можливо,
буду здобувати нову професію. Ми віримо, що з Божою
допомогою справимося з усіма випробуваннями, — сказав на завершення розмови
Василь Патращук. n

знала важких травм, через
які втратила можливість
ходити. Але власна біда не
заступила їй чужого горя.
Відчувши на собі важливість
повноцінної реабілітації, подружжя Больчуків вирішило
допомагати іншим.
— Тоді центр «Агапе» у
селі Боратин, поблизу Луцька, ще був не завершений.
Але навіть у невеликому кабінеті справжні фахівці могли
дати хворим дуже багато.
Рідні мене возили із Заозерного на заняття, намотуючи
за тиждень по 600 кілометрів.
Поступово відновлювався
і фізично, і морально. Став
тренувати руки вдома. Піднімав пляшки з водою, гантелі.
Через півроку вже зміг самостійно їздити електровізком.
Пригадую, як вперше вдалося одягнути светр. На це пішло пів дня. Але то була перемога, і я так голосно кричав
від радості, що брат прибіг
знадвору, — розповідав Василь, знову переживаючи ті
хвилюючі моменти, за які не
перестає дякувати Богу.
Згодом хлопець за підтримки небайдужих людей
потрапив у реабілітаційний
комплекс «Агапе». Створений
за американським зразком,
центр є одним із найкращих
в Україні. Спеціалісти зі США
запровадили новітні методики, є необхідне обладнання,
приміщення облаштовані за
світовими стандартами. Не
дивно, що сьогодні потрапити
сюди мріють люди з обмеженими можливостями не тільки
з Волині, а й з інших областей.
Спілкуючись з багатьма
пацієнтами, Василь зрозумів,
що може бути їм корисним.
Розказував, показував, пере-

«ЗАВЕЗІТЬ МЕНЕ
В РАБСТВО,
І Я ВАМ ЗА ЦЕ
ЗАПЛАЧУ»

Оля Полякова
зізналась,
що «відбила»
свого чоловіка

Популярна співачка, яка нещодавно
відсвяткувала 15-ту річницю
шлюбу зі своїм коханим Вадимом,
розповіла, що деякий час була
третьою в любовному «трикутнику»
с. 12

Фото viva.ua.

»
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Цікава
ГАЗЕТА +

на вихідні
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l НЕБАЙДУЖІ СЕРЦЯ

Зайки, киці, єдинорожки
10-річної українки мандрують
світом і рятують людей

Маліно
з Ріо-де-Житомира

Запаморочлива історія успіху футболіста, який підкорює
все нові висоти

Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ез витонченої скрипки
народженого у сім’ї музикантів Руслана Маліновського (на фото) нині
складно уявити оркестр збірної України, що його хвацько

Б

Фото з фейсбук-сторінки «Зайка змінить світ».

Мирослава КОЗЮПА

Закінчення на с. 11

»

»

l ЗНАЙ НАШИХ!

Про Алісу Пономаренко з Балаклії, що на
Харківщині, яка шиє іграшки задля порятунку
онкохворого підлітка, ми писали у нашій «Цікавій
газеті на вихідні» у липні. Тоді ж редакція
замовила в юної майстрині іграшку
за 1 100 гривень, і ось нещодавно отримали
Захмарну Селестію, а з нею і Сертифікат добра

«ЦЕ ЯКЕСЬ ДИВО — ПОТЯГ ДО ШИТТЯ ДОНЬЦІ
ПЕРЕДАВСЯ ВІД БАБУСІ, ЯКОЇ ВОНА…
НЕ ПАМ’ЯТАЄ»
Дівчинка з великим чуйним серцем — п’ятикласниця. З минулої зими захопилася важливою справою — допомогти Валері Кузнєцову, який навчається з нею в одній школі, боротися з важкою недугою. Для цього вона
зробила кілька спроб: торгувала цукерками на благодійному ярмарку, навіть хотіла продати власні іграшки,
та мама наголосила, що виносити з дому речі не потрібно, мають бути інші шляхи залучення коштів. Тоді Аліса
загорілася бажанням виготовляти іграшки. Машинку
батьки придбали у кредит, за гроші, які дівчинка збирала на телефон. Не маючи ні найменшого досвіду, Аліса
відразу ж узялася до справи.

Фото polskieradio.pl.

вибудовує Андрій Шевченко.
Хоча ні, яка там витончена
скрипка — потужна гармата!
Подейкують, що у голкіперів
команд-суперниць починають тремтіти колінця, ще тільки наш «Маліно» з’являється
в радіусі 35–40 метрів від їхніх
воріт! Бо ж як зарядит
зарядить своєю
лівою, то той воротар і сіпнутися не завжди встигає, а м’яч уже
тріпоч
тріпоче в сітці…
Парадоксально, але
попо-справжньо
ньому
талант цього
футболі
футболіста розкрився ли
лише тоді,
коли він оп
опинився
у закордонному
закордонно клубі.

Закінчення на с. 15

Фото sport.ua.

n Сезон застуд
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У кожному подібному
дослідженні брало участь
близько двох тисяч чоловіків і жінок різного віку та соціальних категорій, що дало
змогу медикам з’ясувати,
як відвідування традиційної
фінської бані впливало на
їхнє здоров’я.
Наприклад, виявилося,
що любителі сауни приблизно на 44% менше вмирали від раптової зупинки
серця, ніж люди, які бували
в бані не часто, і на 65% рідше страждали від хвороби
Альцгеймера та старечого
недоумства. Також у них
знижувалася вірогідність
розвитку гіпертонії — приблизно на 47% і хвороб легенів, таких, як астма або
пневмонія.
Звичайно, підкреслюють
вчені, потрібно зважати на
той факт, що здорові люди
частіше ходять в баню, а
відтак причинно–наслідковий зв’язок відстежити іноді важко. Однак доведено,
що сауна знижує рівень запальних процесів в організмі, підвищує еластичність
стінок артерій, стимулює
імунітет і прискорює виведення шкідливого холестерину. n
Фото politeka.net.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за17 жовтня:
Зайки, киці,
єдинорожки
10–річної українки
мандрують світом
і рятують людей

Уроки українського
заробітчанства:
«Завези мене
в рабство, і я вам
за це заплачу!»

А

Фото ua.news.

Мрія про мопса, від якої Аліса відмовилася заради
порятунку онкохворого підлітка, втілилася завдяки
Інні Бовт з Італії.

Сьогодні «Цікава газета» розпочинає
ає
роздавати призи для передплатників-2019
2019

Кому дістався порохотяг — шукайтее на с. 11

с. 5

»

«ЦІКАВА»
«ЦІКАВА»

ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!

Скільки
коштує
купити
потрібне...
судове
рішення

»

НОМЕР ЕФЕКТ
ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050
0
50 994
99 9907

Оля Полякова:
«Так, я була
коханкою свого
чоловіка!»

Володимира
Свідзинського
НКВДисти
спалили живцем

А на сайті volyn.com.ua – теж море цікавої інформації!
Запитуйте у ваших листонош або у відділеннях поштового зв’язку!

10

17 жовтня 2019 Четвер

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

Повідомлення
про оприлюднення проєкту документа державного
планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку
1. Повна назва документа державного планування:
Детальний план території для
реконструкції, будівництва та обслуговування птахоферми площею
6,2708 га на вул. Козацькій у с. Звиняче Горохівського району Волинської області.
2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Звиняченська сільська рада.
3. Передбачувана процедура
громадського обговорення, у тому
числі:
3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та її оприлюднення:
24.09.2019 р.
3.2. Дата подання повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування
та звіту про стратегічну екологічну
оцінку:
Публікація заяви в газетах: «Горохівський вісник», «Волинь-нова»
від 10.10.2019 р. та на офіційному
веб-сайті Горохівської райдержадміністрації.
3.3. Способи участі громадськості:
Громадськість в межах строку громадського обговорення має
право подати в письмовій формі
зауваження і пропозиції до проєкту державного планування та звіту
СЕО.
Зауваження та пропозиції подавати до Звиняченської сільської
ради на адресу: 45725, Волинська
обл., Горохівський р-н, с. Звиняче,
вул. Шкільна, 29 або в електронному вигляді на адресу: zvinyache.
rada@gmail.com.
3.4. Дата, час і місце проведен-

ня запланованих громадських слухань:
Громадські слухання заплановані на 11.11.2019 р. у приміщенні
Звиняченської
сільської
ради за адресою: вул. Шкільна, 29
с. Звиняче Горохівського р-н Волинської обл.
3.5. Орган, від якого можна
отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися
з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому
числі пов’язаною зі здоров’ям
населення, що стосується документа державного планування,
– Звиняченська сільська рада
за адресою: вул. Шкільна, 29
с. Звиняче Горохівського р-н Волинської обл.
3.6.Орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції, поштова
та електронна адреси та строки
подання зауважень і пропозицій — Звиняченська сільська рада,
адреса: 45725, Волинська обл.,
Горохівський р-н, с. Звиняче, вул.
Шкільна, 29 або в електронному
вигляді на адресу: zvinyache.rada@
gmail.com.
Строк громадського обговорення та консультування становить
30 днів та триває з 12.11.2019 р.
до 10.11.2019 р.
3.7. Місцезнаходження наявної
екологічної інформації, у тому числі
пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:
Звиняченська сільська рада
за адресою: вул. Шкільна, 29,
с. Звиняче Горохівського р-н
Волинської обл.

ЖИДИЧИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА повідомляє про ухвалення рішення сесії
№ 49/83 від 02.10.2019 року «Про дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки в межах населеного пункту с. Клепачів» на земельну
ділянку площею 0,0961 га для зміни цільового призначення під розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств
переробної , машинобудівної та іншої промисловості.
Пропозиції щодо розробки детального плану території подаються на
ім’я сільського голови у письмовій формі. Громадські слухання відбудуться 18.11.2019 року за адресою: 45240, с. Жидичин, вул. Данила
Галицького, 12, тел. (03365) 9-89-31.

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
15 жовтня 70-річний
ювілей зустріла любляча
мама, бабуся, прабабуся,
жителька села Лаврів Луцького району
Анастасія
Дорофіївна
СОРОКА.
Як хочеться подарувати тобі долю
І прихилить до тебе цілий світ,
Щоб в щасті ти жила без болю
Багато довгих та яскравих літ.
Щоб смутку не знала,
ми просимо долю,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба —
Сімейного затишку й мирного неба.
Спасибі за ласку, за ніжну турботу,
За чуйність, гостинність, невтомну
роботу.
Господь хай дарує здоров’я і сили,
Ти найбільшого щастя в житті
заслужила.
З безмежною вдячністю за щиру
любов, терпіння та тепло твого
великодушного
серця, яким нас
зігріваєш,
чоловік Федір,
дочки Ірина,
Галина, Оксана
з сім’ями, внуки,
правнуки.

70-річний ювілей
16 жовтня відсвяткував засновник хоспісної та паліативної
медицини на Волині, турботливий тато
і люблячий дідусь,
житель Луцька
Володимир Іванович
БАЧИНСЬКИЙ.
Усе своє життя ювіляр присвятив розвитку медицини міста Луцька та Волинської області. Володимир Іванович завжди радо прийде
на допомогу, знайде потрібні слова
підтримки.
У цей святковий день шановного ювіляра вітають діти та внуки,
друзі та колеги. Нехай Господь
дарує вам міцне здоров’я, довголіття та наснагу ще на багато років.
Хай усі добрі справи, які ви зробили
для людей, повернуться сторицею
у радісних подіях,
щасливих і щирих
усмішках. Довголіття, радості від
життя та Божої ласки вам.
Многая літа!

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Державного
професійно-технічного навчального закладу «Камінь-Каширське вище професійне
училище» (м. Камінь-Каширський, вулиця Воля, 44).
У конкурсі на заміщення вакантної посади
Для участі в конкурсі необхідно подати такі
директора можуть брати участь громадяни,
документи:
- заяву про участь у конкурсі з наданням які вільно володіють державною мовою, мають
згоди на обробку персональних даних відпо- вищу освіту другого рівня за ступенем магістра
відно до Закону України «Про захист персо- (спеціаліста), моральні якості і фізичний стан,
який дає змогу виконувати обов’язки керівнинальних даних»;
ка закладу, та стаж роботи на керівних посадах
- автобіографію;
- копію паспорта громадянина України або системи професійної (професійно-технічної)
освіти або в галузі економіки, для якої здійсID-картки;
нюється підготовка робітничих кадрів у цьому
- копію трудової книжки;
- копію документа про вищу освіту не ниж- закладі освіти, не менше трьох років.
Термін подачі заяв — 25 днів від дня опубліче ступеня магістра (спеціаліста);
кування оголошення.
- довідку про стан здоров’я;
- довідку про відсутність судимості.
Документи подавати за адресою:
Особа може подати інші документи, які м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 59, к. № 13.
підтверджують її професійні та/або моральні
Телефон для довідок 725 421.
якості.

Продаємо:

- готові комбікорми, концентрати та
премікси (БМВД) для всіх видів с/г тварин
та птиці,
- підкислювач, абсорбент, засоби для
дезінфекціі приміщень,
- сухе молоко для ВРХ,
бройлер добовий.
Доставка по області безкоштовна.
Тел.: 066 408 77 76,
067 362 95 32, 099 771 49 12,
067 332 62 50, 050 198 45 41,
067 634 82 87.

ПП БУРМАКА Н. П.
19 та 26 жовтня

відбудеться індивідуальний прийом лікарями

ефективне лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ, НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування ' анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Федерація профспілок),www.nadiya.com.
ua,тел.: (0332) 75@11@75, 20@05@55, моб.:
095@808@20@53, 98@388@88@36.
м. Рівне, тел. (0362) 43@57@58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова, 1/1, (0472) 63@16@16,
63@25@28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

www.volyn.com.ua
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у новобудові квартира з економним індивідуальним опаленням (м. Луцьк).
Тел. 098 66 06 303.
l Продаються у Луцьку (район вул. Дубнівської) два утеплені будинки на одному подвір’ї
(72 кв. м і 35 кв. м, усі зручності). Є два сараї,
льох, у дворі — бруківка, 0.06 га городу. Тел.:
095 82 56 503, 099 47 62 577.
l Продається у с. Угринів Горохівського району будинок із усіма надвірними спорудами.
Є газ, вода, парове опалення, туалет, душова
кабіна. Подвір’я заасфальтоване. Можливий
обмін на квартиру в Луцьку. Ціна за домовленістю. Тел. 050 68 74 120.
l Терміново продається земельна ділянка (0.24 га) у с. Піща Шацького району.
Тел. 067 33 23 208.
l Продається приватизована земельна
ділянка (0.17 га) для с/г призначення, можна під забудову. Гарне місце, 1 км від Луцька.
Тел. 096 11 33 905.
l Продається
земельна
ділянка
(0.31 га) у смт Рокині, вул Шевченка,115.
Тел. 050 19 75 015.

АВТОРИНОК
l Продається

автомобіль ВАЗ-21043,
2005 р. в., 5-КПП, двигун 1.5, зелений колір, бензин, пробіг — 52 000 км. Ціна
42 000 грн. Тел.: 050 53 39 718, 066 38 22 160,
067 36 87 543.
l Куплю автомобіль у будь-якому стані
(на українській реєстрації, нерозмитнений,
можливо після ДТП, кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388,
098 91 93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам у доброму стані прес -підбирач
«Джон Дір-332», зернозбиральний комбайн
«Клаас Консул», картоплезбиральний комбайн
«Анна». Ціна договірна. Тел. 097 56 55 380.
l Продам: сівалки кінні та тракторні (15,
17, 23, 30 лійок), з бункером на міндобриво
(«Сімулта», «Тумме», «Нордстен»), копачки однорядні («Кухман» (вібраційні та на два
вентилятори «Шмутцер», «Кромаг»), картоплекомбайн «Хассія». Тел.: 096 85 85 455,
098 11 67 547.
l Продається різна с/г техніка: картоплесаджалки, картоплекопачки, картоплекомбайни, плуги, культиватори, дискові борони,

Продаються:
lкільця залізобетонні на
каналізацію, вигрібні ями, септик
з кришками діам. 1.2, 1.7, 2.2 м,
l труби залізобетонні
діам. 0,5 м, 0, 7 м, 0,8 м.
ТЕЛ. 050 674 24 65.

грунтофрези, косарки, сінограбарки, обприскувачі, розкидачі міндобрив, сівалки,
зернозбиральні комбайни, прес-підбирачі.
Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
l Продається зернова навісна сівалка
до трактора, привезена з Польщі. Можлива
доставка. Тел. 096 96 95 596.
l Продам: гноєрозкидачі, дискові борони,
плуги, прес-підбирачі, обприскувачі, культиватори, картоплесаджалки, картоплекопачки,
сівалки, сінограбарки, розкидачі міндобрив,
косарки роторні, грунтофрези, зерношнеки, млини, а також запчастини та комплектуючі. Тел.: 067 47 87 264, 095 00 50 455,
095 81 59 912, 096 34 46 777.
l Продам мінітрактори (японського виробництва): «Кубота», «Янмар», «Ісекі»,
«Хіномото», «Мітсубісі» (від 17 до 80 к/
сил). Повний пакет документів, без використання в Україні (фреза у подарунок).
Можлива доставка. Тел.: 097 76 27 586,
050 56 17 800, 096 74 51 932.
l Продам: трактори Т-25, МТЗ, «Джон
Дір», зернозбиральні комбайни, дискові борони, роторні косарки, обприскувачі (навісні
та причіпні), саджалки, сівалки, плуги та плуги
оборотні, культиватор для міжрядного та суцільного обробітку, картоплекомбайни, навантажувачі (фронтальні та телескопічні), гноєрозкидачі, розкидачі мінеральних добрив,
шпагат «Юта», грунтофрези, зерношнеки,
прес-підбирачі, шини до тракторів, твердопаливні котли «DEFRO», різну с/г техніку. Тел.:
097 23 95 170, 066 72 14 192.

РІЗНЕ
l Продаються

кури бройлери (2.5–
2.8 кг). Ціна 100 грн/шт. Тел. 096 81 89 711,
063 79 98 967.
l Продам: оцинкований металопрофіль
(93 грн. кв. м), кольоровий металопрофіль (95 грн. кв. м), металочерепицю
(119 грн. кв. м), стовпчики для огорожі
(40 х 40 х 2, ціна 57 грн. п. м), прогони для
огорожі (30 х 20 х 2, ціна 37 грн. п. м). Тел.:
095 51 09 919, 050 71 42 018.
l Продаються саджанці малини (сорт
Зюгана, плодоносить із кінця серпня до морозів). Ціна 3 грн/шт. Можлива доставка.
Тел. 097 17 15 800.
l Продаються саджанці малини (високоврожайний ремонтантний осінній сорт Зюгана). Тел.: 099 26 13 620, 068 93 14 506.
l Продам: дрова рубані (твердої породи),
торфобрикет, цеглу білу та червону (нову

та б/в), шифер (б/в), пісок, щебінь, відсів, глину, чорнозем. Доставка. Послуги мінінавантажувачем «Бобкат» та автомобілем ЗІЛ. Тел.:
050 73 95 444, 067 45 02 527.
l Продам: жом, торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону, чорнозем, землю
на вимостку, блоки, цемент, гній. Доставлю.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575,
097 34 43 386.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок,
щебінь різних фракцій (насипом та в мішках),
камінь бут, цеглу білу та червону (нову та б/в),
землю на вимостку, гній, цемент. Доставка.
Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74 034,
096 99 43 100.
l Продам: плити ПК 6.3 х 1.2, 5.9 х 1.2,
5.4 х 1.2 та інші; ПКЖ 6 х 1.5, 6 х 3;
ФБС 3, 4, 5, 6; прогони 6, 7.5, 9, 12; плити дорожні 2 х 3 м; септики каналізаційні 3 х 1.2 х
1.2 та інше; цеглу червону та білу (б/в), бій
(відходи), шифер. Тел. 067 33 26 455.
l Продам: жом, торфобрикет, цеглу (нову
та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь, відсів, керамзит, цемент,
глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ (самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат».
Тел.: 096 80 00 567, 050 72 27 271.
l Продам: торфобрикет, вугілля (сортове
і для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: (0332) 24–34–23,
050 43 84 608, 098 48 13 899.
l Продам пиломатеріали: балки, крокви,
дошки (обрізні та необрізні), рейки монтажні (в наявності, а також на замовлення). Доставлю. Тел.: 095 57 21 004, 068 41 10 458,
093 11 47 595.
l Продам: жом, дрова (рубані, чурки, метрові), торфобрикет, торфокрихту, пісок, щебінь, відсів, цеглу, гній, землю на вимостку.
Доставлю по області. Вивезу будівельне сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ та «Бобкат». Тел.:
099 62 16 400, 068 20 84 863.
l Продам: жом, гній, дрова рубані, пісок,
щебінь, цеглу, відсів, землю на вимостку, торфобрикет, торфокрихту. Доставлю по області.
Вивезу будівельне сміття. Послуги автомобілем ЗІЛ та «Бобкат». Тел.: 050 94 14 824,
096 60 12 782.
l Продам: щебінь різних фракцій, відсів,
пісок, цеглу, блоки, клей для блоків, цемент.
Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид). Тел.: 050 52 99 520, 068 72 12 229.
l Продається кінь 2 роки 6 міс. Ціна договірна. Тел. 068 06 01 715.
l Терміново недорого продається робоча
кобила або лошиця. Спокійна, не боїться техніки (Луцький район). Тел. 066 99 18 673.
l Терміново продається у Маневицькому

ПРОДАЮ
ПИЛОМАТЕРІАЛИ
(є у наявності, а також на замовлення): балки,
крокви, дошки обрізні та необрізні, рейки монтажні.
Вироби з дерева на замовлення. Доставка.
Тел.: 09557212004, 0684110458.

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ
ОХОРОННИКІВ
Метод роботи — стаціонарний та вахтовий.
Заробітна плата своєчасна.
Доїзд до місця роботи (вахта) забезпечує підприємство.
Звертатись за тел.: 067 361
88 59, 067 361 47 27.
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районі молода кізочка (погуляна) від молочної
кози. Ціна 600 грн. Тел. 097 17 15 800.
l Продається добра корова (с. Білосток Луцького району). Тел.: 095 03 68 096,
068 91 64 658.
l Продається молода тільна корова (с. Переспа Рожищенського району).
Тел. 067 47 10 734.
l Куплю ВРХ (корів, биків, телят), лошат, коней (дорізи). Тел.: 050 18 64 979, 097 07 72 211.
l Куплю
теля
(живою
вагою).
Тел. 098 28 15 167.
l Куплю
коней,
ВРХ.
Тел.
098 25 75 859.
l Куплю ВРХ, коней, биків, дорізи. Дорого.
Тел.: 098 58 76 653, 050 19 32 639.
l Дорого куплю корів, биків, коней, лошат.
Тел. 068 91 57 460.
l Куплю насіннєву картоплю. Ціна 5 грн/кг.
Тел. 068 25 17 044.

ПОСЛУГИ
l Виготовляю та ремонтую лісові, тракторні плуги, культиватори, йоршики на підшипниках, нестандартні відвали (с. Пожарки
Рожищенського району). Тел.: 050 67 75 709,
096 91 07 885.
l Пробурюю свердловини. Встановлюю, ремонтую труби обсадні, помпи,
насоси, мінібашти. А також продам бочки пластмасові (100–150–240), «куби»
(1 000 л), 4-сезонну тепличну плівку
(6, 8, 12 м, польське виробництво). Тел.:
050 67 09 075, 097 48 24 071.
l Потрібні: будівельник, муляр, монтажник, електрогазозварник, покрівельник,
водій (категорія «Е»), автокранівник, екскаваторник, різноробочі для демонтажу.
Тел. 067 33 26 455.
l Виготовляю кольорові металеві штахети
(шир. — 10, 11, 13 см), 28 кольорів (золотий
і темний двосторонній дуб), а також штахети
жалюзного типу (горизонтальні), металеві кольорові водостічні системи (труби, ринви, коліна). Тел.: 099 64 21 028, 096 12 92 588.

ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМИ
l Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, видане управлінням соцзахисту населення Луцької РДА на ім’я Матящук Аліна Віталіївна, вважати недійсним.
l Загублений
тимчасовий
військовий квиток (серія КВ № 000074), виданий
31.08.2005 р. Ківерцівським РВК на ім’я
Величко Сергій Станіславович, вважати недійсним.
l Загублене посвідчення учасника бойових
дій (серія АА № 308535), видане на ім’я Дондюк Святослав Ігорович, вважати недійсним.

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока
заробітна плата. Хороші умови.

Тел.: 0665298726,
0950065238.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
Сьогодні минає дев’ять сумних днів, відколи відійшов у Вічність
Микола Захарович
ГУСАК.
Невблаганна смерть забрала його на 81 році
життя. Не вистачає слів, щоб передати смуток,
який чорним крилом накрив нашу родину. Не стало надійної опори для дружини, мудрого батька і наставника для трьох доньок, люблячого дідуся для шістьох онуків й одного правнука. Гірко усвідомлювати, що ми вже
не почуємо його життєвої поради, не відчуємо вірної підтримки,
не побачимо доброї усмішки і підбадьорливого погляду.
Для рідних, друзів, односельчан села Звірів, що в Ківерцівському районі, він назавжди залишиться людиною прекрасної
душі, відкритого і щирого серця. Щиро вдячні всім, хто підтримав
нашу родину в ці жалобні дні, розділив з нами біль втрати, допоміг пережити горе.
Просимо всіх, хто знав Миколу Захаровича, згадати
його у своїх молитвах. Нехай рідна земля буде для нього
пухом! Молимося, щоб Всевишній дарував нашому дорогому татусеві вічне життя у Царстві Небеснім!
У глибокій скорботі – дружина, доньки, зяті, внуки.
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n Ті, що тримають небо
Фото з фейсбук-сторінки Івана ЗЕЛЕНКА.

«У мене самого четверо діток, і щоразу, як збираюся на Схід,
моє серце стискається», — зізнається Іван Зеленко.

Уся площа церкви –240 «квадратів».

«ЩОРАЗУ, КОЛИ МОЛЮСЯ, НІБИ ОБІЙМАЮ
ТИХ, ХТО ЗАРАЗ В ОКОПАХ»
Територія храму Василія
Великого — острівець
тиші та спокою
при в’їзді у Стару
Вижівку. Блакитні бані
зливаються з небом,
і від того виникає
відчуття піднесеності
й легкості самої
споруди. Вже 12 літ
церковна громада
разом з настоятелем
храму отцем
Іваном Зеленком
плідно працює
над будівництвом
і оздобленням
своєї святині.
Також у характері
священнослужителя
закладено ще одну
основу — тверду
і патріотичну: час
від часу він возить
допомогу воїнам на Схід
Людмила ВЛАСЮК

ам я родом
зі Львівщини, —
каже священник. — Коли у 2006 році приїхав у Стару Вижівку, на цьому
місці був котлован під багатоповерховий будинок. Стояв

—С

менту. Уся площа церкви —
240 «квадратів». Усередину
тільки засипали 90 «камазів»
піску і знадвору до 400 — така
була яма. І от сьогодні, дякуючи і меценатам, і простим
людям, бо кожен вніс свою
частку, при в’їзді в селище
людей зустрічає храм.
«ПОЇХАВ НА ФРОНТ ОДИН
РАЗ — І ВЖЕ НЕМОЖЛИВО
ЗУПИНИТИСЬ»

«Без сумніву, на війні всі почуття загострюються. І добре,
якщо ти можеш розділити страждання людини», — каже капелан.

хочуть якоїсь розв’язки, говорять: «Дайте
« Бійці
нам команду, і ми ворога заженемо до самого
Кремля».
»
вагончик, що залишився після пожежі. Ми його обварили,
утеплили і служили в ньому

вісім літ. За два роки гуртом
із громадою зібрали кошти
на бетонні блоки для фунда-

20 лютого 2014–го, коли
на Майдані розстрілювали
людей, в Івана Зеленка народився найменшенький
син Даниїл. Там перебували
і двоє його братів. Коли загинули перші хлопці, священник
дуже переживав, телефонував, почує голос рідних людей — і дякує Богові, що живі.
А потім почалася війна.
— З іншими капеланами з Волині поїхав на фронт
один раз — і вже неможливо зупинитись, — зізнається
отець Іван Зеленко. — Хлопці кажуть: «Нам важливо,
щоб ви не забували про нас
і ми для себе знали, заради чого тут стоїмо». Перша поїздка була до Щастя,
де ми зустрілися з козацьким

генералом Віктором Ткаченком. Саме він із 78 айдарівцями звільняли це місто,
яке півтора року окупували
сепаратисти. Навколо все
спалено, будинки розбиті,
дивишся — і враження таке,
ніби потрапив у Чорнобильську зону. На війні набагато
контрастніше, ніж у цивільному житті, окреслюєш для
себе біле і чорне, там значно
менше фальші й лицемірства — їх зазвичай бійці розпізнають одразу. Останній
раз їздили на околицю Попасної. Тоді там вбили солдата з Кривого Рогу. Йому
22 роки виповнилось. Був
сильний туман, хлопці розповідали, що по очеретах
залягли близько 15 ворожих
снайперів. Бійці хочуть якоїсь
розв’язки, говорять: «Дайте
нам команду, і ми ворога
заженемо до самого Кремля». Зрозуміло, що затяжна війна вигідна. Хтось має
на цьому і нормальні доходи.
Це ж не їхні діти гинуть…
«ТАМ ДІЄ ЗАКОН
ЛЮБОВІ»

— Коли бачиш тих хлопців,
думаєш: ось він стоїть зараз,
усміхається, а через двадцять
хвилин поїде на «нуль» і дивитиметься в очі смерті, — каже
священник. — Заїжджали
ми й у притулок, що на околиці міста Щастя. Неблагополучні батьки пішли воювати
до сепаратистів, дітей позалишали, а їх у притулку — 250.
Зустрічалися з директоркою
закладу, вона для них —
як мати, кожну дитину відчуває. Таке враження, що Бог
дав їм одну маму для всіх.
У мене самого четверо діток,
і щоразу, як збираюся на Схід,
моє серце стискається…
Якщо
вирушаєш
на фронт — бус завжди повний. Є люди, які допомагають
від самого початку і тішаться нагоді це зробити. Їдемо
туди, коли бачимо їхні мужні
усмішки — радіємо. Там діє
закон любові. Без сумніву
на війні всі почуття загострюються. І добре, якщо ти можеш розділити страждання
людини. Коли простягаєш
руку, і в тих обіймах є тепло,
яке допоможе зберегти життя одне одного. Щоразу, коли
молюся, я ніби обіймаю тих,
хто зараз в окопах. n
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n Трагедія
Минулої суботи на озері Люб’язь
у Любешівському районі зник безвісти директор
департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької
міськради Олексій Веремійчик (на фото)
Марина ЛУГОВА

ідомо, що він перебував там
разом із дружиною та друзями.
Жінка залишилася на березі,
а четверо чоловіків рибалили на човні,
який від сильного вітру перевернувся.
Речник поліції Волині Віктор Гомоль
розповів:
— Того дня після 16-ї години до поліції надійшло повідомлення від медиків з приводу того, що госпіталізовано
трьох потерпілих (один — мешканець
Луцького району, двоє інших — лучани). Вони і розповіли, що коли човен

В

перевернувся, то один чоловік (35-літній Олексій Веремійчик. — Авт.) вирішив пливти до берега, аби покликати
когось на допомогу. А вони трималися
за човен, чекаючи порятунку. Рибалки
побачили це з берега і витягли трьох
потерпілих. Четвертого продовжували шукати. На місце відразу виїхала
слідчо-оперативна група, кінологи.
Весь особовий склад Любешівського районного відділу поліції й місцеві
мешканці до 5-ї години ранку прочісували територію навколо озера,
сподіваючись, що чоловік таки до-

Фото volynpost.com.

Олексія шукали 4 доби...

плив до берега. Але марно…
До обстеження озера були залучені дві групи водолазно-рятувальних
робіт аварійно-рятувального загону
спецпризначення із селища Шацьк
та обласного центру, 9 працівників
12-ї Державної пожежно-рятувальної
частини Любешова. Окрім спусків під
воду, які здійснювали водолази, відбувався огляд акваторії та прибережної
зони. Обстежено 35 тисяч квадратних
метрів дна під час безпосередніх занурень на озері.
Пошуки ускладнювалися сильним
замуленням дна, адже видимість
у воді Люб’язя становить не більше
1 метра.
P. S. Буквально у момент здачі номера до друку прес-служба управління
ДСНС у Волинській області повідомила, що тіло Олексія Веремійчика водолази підняли з води (приблизно у тому
місці, де і перекинувся човен). n

САДЖАНЦІ
ЛОХИНИ
ОПТОМ.
Власний
розсадник.
Тел.
0964604035
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Навіть російський
«Cовєтскій
«Cо
«
«C
вєтскій спорт»
оцінив нашу
перемогу.

«Космонавт» CR7: «Дивлюсь я на «жовтих», та й думку гадаю: чому я не з ними, чому не літаю?».

З дороги, чемпіоне Європи, —
козаки мчать!
На Покрову збірна України подарувала нам диво, про яке не гріх буде
й онукам розповісти…
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

о нахабства смілива українська
футбольна казка стала реальністю!
Наша збірна, обігравши у Києві чинних чемпіонів Європи португальців із самісіньким Кріштіану Роналду, виходить
на Євро-2020! Достроково! З першого
місця! Здобувши шість поспіль перемог
і маючи поточну різницю забитих і пропущених м’ячів 15:2!
Після жеребкування відбірного турніру у щось подібне не наважилися б вірити найзатятіші оптимісти. Адже у нашому
«квінтеті» підібралася ще та компанія.
Серед суперників — володарі «золота»
Євро-2016 португальці, а також серби, які
на ЧС-2018 пробилися з першого місця.
Перед матчем із Португалією в Києві всі ми прекрасно розуміли — Євро від
нас уже нікуди не дінеться (хоча «путівку»
на той момент ми ще офіційно «не оформили»). Та й програти CR7 і компанії —
не така вже й велика ганьба. Проте якого
біса?! Адже «Покрова — наше свято!»,
і стадіон теж рідний, і саме ми — поточні
лідери групи! І, зрештою, хіба ж ми таки
не козаки?!
Тож поєдинок викликав небувалий
ажіотаж — уболівальники на нього їхали
зі всієї України. Перед матчем «Ляпіс-98»
виконав на стадіоні легендарну пісню
«Воины света». А «Ще не вмерла…» цього разу довірили самісінькому хору імені
Верьовки.
Одержавши такий імпульс, «синьо-жовті» помчали вперед — і вже на шостій хвилині були винагороджені за це.
Четвертий гол у «тризубій» футболці

Д

записав на свій рахунок нападник бельгійського «Гента» Роман Яремчук (а яку
істерику в росіян викличуть слова Романа,
сказані ним після матчу — казитимуться
всі: починаючи від генеральної продюсерки «Матч ТВ» Тіни Канделакі (колишніми любовними пригодами з якою не так
давно вихвалявся Артем Мілевський) —
і закінчуючи головним тренером відомого на весь світ підмосковного ФК «Зоркій-Красногорск» Сергієм Юраном, який

Шевченко втішає
« Андрій
похнюпленого Кріштіану
Роналду — ну от хіба
це не казка?!

»

назвав Яремчука «футболістиком»! А Роман же сказав одну-однісіньку фразу: «Ми
не як Росія — обіграли Шотландію і будемо
всім розповідати, що виграємо Євро». Хай
там як, Канделакі — жінка розумна (навіть
Мілевського поставила тоді на місце красиво), тож висловилася досить дипломатично. А ось народженому в Україні Юрану,
який грав за київське «Динамо» у 1987–
1991 роках, проте згодом вирішив виступати за збірну Росії, відповісти таки варто:
то не Яремчук «футболістик» — а ти, клятий зраднику, «трєнєрішко» і «українчик»!
А заледве перший тайм поєдинку
з португальцями перевалив за свій екватор — українці подвоюють свою перевагу.
Цього разу відзначається гравець англійського «Вест Гем Юнайтед» Андрій Ярмоленко — 37-й гол за збірну! Також варто

відзначити без жодного перебільшення
«професорську» передачу 20-річного київського динамівця Віталія Миколенка.
Другий тайм португальці (прекрасно
розуміючи, чим їм пахне у вечірньому Києві) почали надзвичайно потужно. Проте
наші вистояли впродовж вкрай складного
10-хвилинного відрізку.
Все вже наче й приспокоїлося. Проте
інтриги цьому поєдинку вирішив додати англійський арбітр Ентоні Тейлор. Він
кваліфікував дії Тараса Степаненка як гру
рукою у власному штрафному майданчику
(вкрай суперечливе рішення судді!), показав українцю другу «жовту» і призначив
пенальті у наші ворота.
Кріштіану Роналду Андрія Пятова «з
точки» переграв — 2:1…
А далі було ще 20 з гаком хвилин
повного футбольного божевілля. Португальці сунули вперед на суперника, який
залишився в меншості. Проте трибунами
«Олімпійського» котилася такенна вболівальницька хвиля, а атмосфера на стадіоні була настільки фантастичною, що
Андрій Пятов просто не міг пропустити.
А коли що, то нашого голкіпера виручав
і каркас воріт.
Після матчу одному з фоторепортерів вдалося спіймати справді крутезний
момент: Андрій Шевченко втішає похнюпленого Кріштіану Роналду — ну от хіба
це не казка?!
А ще Роналду виходив на поле за руку
із восьмирічним Сашком Цимбалом, сином загиблого у жовтні 2014-го під Дебальцевим солдата ЗСУ Сергія Цимбала,
який посмертно одержав звання Героя
України…
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До речі,
р
той таки Роман Яремчук після матчу
матч не лише кепкував із росіян, вітав захисників
України з Покровою, а й
захи
не пошкодував
компліментів на адресу
пош
португальської
зірки. Нападник збірної
португа
України заявив, що «в телевізорі» і на полі
«космонавт»
CR7 — це дві різні людини.
«космон
Бо «вживу»,
мовляв, той ще набагато кру«вжи
тіший. А на прохання порівняти себе з ним
гравець «Гента» скромно відповів: «Мені
до нього — як до Бельгії пішки…»
Воно, може, трохи й так, а скромВоно
ність — взагалі похвальна людська риса.
Але на Євро-2020 з першого місця виходить Україна з Романом Яремчуком,
а Португалія
з Кріштіану Роналду ще наПорту
віть вестиме
заочну боротьбу за друге
вес
місце із сербами (хоча й без особливих
шансів для останніх)…
шанс
Ну а феєрії в Києві передувала перемога збірної України в Харкові над
ре
Литвою. Тут Руслан Маліновський
Ли
двічі застосовував свою супергардв
мату — дуже потужний удар. Трохи
більш ніж за рік він довів кількість голів
за збірну до п’яти. А Михайло Хома (відоміший як DZIDZIO) так натхненно затягнув
перед матчем Гімн України, що, певно, й
сепаратисти в Донецьку чули та заздрили!
Україна — Литва — 2:0 (1:0 — Руслан
Маліновський, 29 хв.; 2:0 — Руслан Маліновський, 58 хв.).
Матч відбору до Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Група В. 7 тур.
11 жовтня 2019 року. Харків. Стадіон ОСК
«Металіст». Головний суддя Гаральд Лехнер (Австрія).
Україна — Португалія — 2:1 (1:0 —
Роман Яремчук, 6 хв.; 2:0 — Андрій Ярмоленко, 27 хв.; 2:1 — Кріштіану Роналду,
72 хв. (з пенальті).
Матч відбору до Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Група В. 8 тур.
14 жовтня 2019 року. Київ. Стадіон НСК
«Олімпійський». Головний суддя Ентоні
Тейлор (Англія).
М
1.
2.
3.
4.
5.

Турнірна таблиця групи В:
Збірна
І В Н П М
Україна
7 6 1 0 15–2
Португалія
6 3 2 1 14–6
Сербія
6 3 1 2 12–13
Люксембург 6 1 1 4 5–11
Литва
7 0 1 6 5–19

О
19
11
10
4
1

Відбірний турнір збірна України завершує 11 листопада виїзним поєдинком із
сербами.
ЗА ВОРОТАМИ

Андрій ШЕВЧЕНКО,
головний тренер
збірної України:
«Я щасливий! Хочу подякувати Києву та всій Україні за сьогоднішню підтримку. Стадіон дав імпульс
на останні хвилини, коли ми залишилися в меншості. Я побачив справжніх левів, пишаюся своїми футболістами! За
три роки вони закохалися в нашу ідею.
Я просто щасливий і вдячний їм за такий футбол і таку самовіддачу.
Хочу подякувати португальцям за
висококласний футбол. Думаю, глядачам було приємно дивитися цей матч.
Ми грали на рівних з такою командою –
це вдвічі приємніше». n

n Перша ліга

Запрягали довго – нарешті, схоже, поїхали!
Луцька «Волинь» здобуває
третю поспіль перемогу й
скорочує відставання від
лідерів першості
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

емпіонат України з футболу, Перша ліга. 13-й тур.
«Волинь» (Луцьк) – «Черкащина» (Черкаси) – 3:0 (1:0 – Сіаваш Хагназарі, 39 хв.; 2:0 – Денис
Кожанов, 43 хв.; 3:0 – Ігор Карпенко, 90+2 хв.).

Ч

– Всю Волинь вітаю з перемогою, – заявив після гри головний
тренер луцького клубу Андрій
ТЛУМАК. – Ми здолали суперника і дуже надіялися на ці три очки.
Зіграли, в принципі, солідно, два
м’ячі забили в першому таймі, закріпили третім. Дуже радий за Ігоря
Карпенка, що він забив, тому сьогодні, мабуть, задоволені грою.
Коли ми в статусі тих, хто наздоганяє, для нас кожен момент і кожна гра – як останні, як фінал. І так
із хлопцями говоримо, що в нас усі

матчі як фінал. Тому спочатку йде
якась нервозність, але коли забиваємо, гра заспокоюється.
Потрібно бути мужиками, терпіти і працювати – тоді все прийде.
Найголовніше – не опускати рук.
Програв не той, хто програв, а той,
хто здався. Ми в будь-якому випадку будемо битися до кінця задля виходу у Прем’єр-лігу, і ви бачите, що
потроху скорочуємо відстань. Тому
все нормально, головне – вірити в
те, що ми робимо, і результат прийде. n

Турнірна таблиця Першої ліги:
М
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Команда
«Оболонь-Бровар»
«Інгулець»
«Агробізнес»
«Металіст 1925»
«Рух»
«Минай»
«Авангард»
«Волинь»
«Прикарпаття»
«Гірник-Спорт»
«Чорноморець»
«Миколаїв»
«Балкани»
«Кремінь»
«Черкащина»
«Металург»

I
13
13
13
13
12
13
13
13
13
12
12
13
12
13
13
13

В
8
8
8
7
7
7
7
6
5
4
4
3
3
1
1
1

Н
4
3
1
4
3
3
3
4
1
3
2
4
3
3
2
1

П
1
2
4
2
2
3
3
3
7
5
6
6
6
9
10
11

М
21-11
20-7
22-12
19-9
20-8
22-17
18-14
24-17
22-22
11-17
15-17
19-23
11-17
15-32
13-32
9-26

О
28
27
25
25
24
24
24
22
16
15
14
13
12
6
5
4

СЕРЕДА, 23 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00, 08:00,
09:00, 09:25, 13:00, 15:00, 18:00,
21:00, 23:10 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:30, 14:15 Телепродаж 11:55
Енеїда 13:10 #ВУКРАЇНІ 13:45,
17:15 Пліч-о-пліч 14:30 Д/ц
«Аромати Греції» 15:15 Хто в
домі хазяїн 15:45 Відкривай
Україну з Суспільним 16:15
Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. Колумбія» 17:30 Наші
гроші 18:25 Тема дня 19:30
Спільно 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25, 23:40
UA:Спорт 21:45 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:15 Д/ц «Особливий загін»

Продам
картоплекопачку.
Тел. 0953005857.

Програма телепередач на 21 – 27 жовтня
ПОНЕДІЛОК, 21 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:05 М/с «Вруміз» 06:30,
07:00, 08:00, 09:00, 09:25,
13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:15 Новини 06:35, 07:05,
08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:30, 14:15 Телепродаж
11:55 Енеїда 13:10, 21:45
Бюджетники 13:45 #ВУКРАЇНІ
14:30 Д/ц «Аромати Греції»
15:15 Д/с «Секрети замків
Великобританії» 16:55 Д/ц
«Спільноти тварин» 17:30
Перша шпальта 18:25 Тема
дня 19:30 Разом 19:55 Д/ц
«Дикі тварини» 21:25 UA:Спорт
22:15 Д/ц «Тваринна зброя»

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»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
22:45 «Гроші 2019»

ІНТЕР
06.05, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10
«Ранок з Інтером» 09.20, 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 11.15, 12.25 Х/ф
«АВАНТЮРИСТИ» 13.50 Х/ф
«ВЕСЕЛИЙ ВЕЛИКДЕНЬ»
15.50 «Чекай мене. Україна»
20.00, 03.10 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.50
Т/с «Розвідники» 01.40 Х/ф
«БІЛИЙ ПТАХ З ЧОРНОЮ
МІТКОЮ» 03.55 «Щоденник
вагітної» 05.15 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00, 23:30 Історія одного
злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»

СТБ
06:50 Т/с «Коли ми вдома»

09:05 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:05 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:40, 19:00, 23:45 «Хата на
тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
20:55 Т/с «Швабра»

ICTV
05:00 Т/с «Відділ 44»
05:45 Громадянська
оборона
06:40, 08:45, 12:45, 15:45,
18:45, 21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:05 Секретний фронт.
Дайджест
13:20, 21:25 Т/с «Пес-5»
15:35, 16:15 Х/ф «ЛЮДИНА
ЗІ СТАЛІ»
20:15 Більше ніж правда
22:30 Свобода слова
23:55 Т/с «Розтин покаже»

НОВИЙ КАНАЛ
05:25, 06:25 Kids Time
05:30 М/с «Том і Джеррі шоу»
06:30 Х/ф «ДЕНІСБЕШКЕТНИК 2»
07:50 Х/ф «УГОДА З
ДИЯВОЛОМ»
09:50 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
СУПЕРМЕНА»
13:00 Х/ф «ТОР 2. ЦАРСТВО
ТЕМРЯВИ»
15:10 Х/ф «ТОР 3.
РАГНАРОК»
17:50 Таємний агент
19:00 Ревізор
22:00 Страсті за Ревізором

ВІВТОРОК, 22 ЖОВТНЯ
2+2

06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:30, 18:15 «Спецкор»
10:10, 18:50 «ДжеДАІ»
10:50 Т/с «Ментівські
війни. Харків-2»
14:30 Х/ф «ГЕРОЙ»
16:10 Х/ф «ЛІГА
ВИДАТНИХ
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по
крові»
21:35 Т/с «Касл-8»
23:10 Х/ф «ШІСТЬ КУЛЬ»

ФУТБОЛ-1
06:00 Ейбар - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 Мілан - Лечче. Чемпіонат
Італії
13:45 Ніцца - ПСЖ. Чемпіонат
Франції
15:30, 19:40, 21:30 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Мальорка - Реал.
Чемпіонат Іспанії
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:45 Боруссія (Д) - Боруссія
(М). Чемпіонат
Німеччини
20:40 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
21:40 LIVE. Брешія Фіорентина. Чемпіонат
Італії
23:40 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра

ТЕТ

МЕГА

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.45 М/ф «Маленький
06.00 Бандитська Одеса
08.15, 14.05 Правда
лікар - секретна місія
життя 09.15, 15.15, 23.40
Бодінаута»
Суперзаводи 10.10, 17.05
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
Сучасні дива 11.00 Прихована 12.00, 20.00 Одного разу
реальність 11.55 Код доступу
під Полтавою
12.55, 00.35 Речовий доказ
14.00 Сімейка У
16.10, 21.45 НЛО з минулого
17.55 Земля 2050 18.55, 20.45 15.00, 19.00 4 весілля
Секретні території 19.55, 01.45 17.00 Панянка-селянка
Містична Україна 22.40 Очима 22.00 Ігри Приколів
23.00 Зірконавти
пінгвінів 02.35 Великі українці
05.15 Там, де нас нема

НТН

К-1

05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф
06:30 «TOP SHOP»
«ДОПІНГ ДЛЯ АНГЕЛІВ»
07:45 М/с «Каспер»
07.40, 11.55, 17.45
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
«Випадковий свідок» 08.15
11:25 Т/с «Пригоди Геркулеса» Х/ф «ВИСОТА» 10.05 Т/с
13:15 Х/ф «ЩОДЕННИК
«Той, що читає думки» 12.30,
КАР’ЄРИСТКИ»
16.30, 19.00, 23.15 «Свідок»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
12.50 «Таємниці світу» 14.10
Мегаполіси»
Т/с «Фалько» 16.50 «Легенди
16:10 «Орел і Решка. Навколо бандитської Одеси» 17.15
світу»
«Легенди карного розшуку»
18:10 Т/с «Мисливці за
18.20 «Свідок. Агенти» 19.30
реліквіями»
Т/с «МакМафія» (16+) 20.50
20:00 Т/с «Доктор Хто»
Т/с «Міст» (16+) 23.45 Х/ф
22:00 «Орел і Решка. Морський «АЗАРТНІ ІГРИ» (16+)
сезон»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00,
15:00, 18:00, 21:00, 23:15
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:30, 14:15
Телепродаж 11:55 Енеїда
13:10 Хто в домі хазяїн 13:45
Відкривай Україну з Суспільним
14:30 Д/ц «Аромати Греції»
15:15 Бюджетники 15:45,
19:30 #ВУКРАЇНІ 16:15
Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. США. Національний
парк Йєллоустон» 17:15 Плічо-пліч 17:30 Спільно 18:25
Тема дня 19:55 Д/ц «Дикі
тварини» 20:30 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25 UA:Спорт
21:45 Наші гроші 22:15 Д/ц
«Тваринна зброя»

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»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
22:45 «Міняю жінку - 14»

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.10,
12.25 Т/с «Надія на порятунок»
13.15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.20 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00 Токшоу «Стосується кожного»
20.00, 03.00 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.50 Т/с
«Розвідники» 01.40 Х/ф «ЗА
ДВА КРОКИ ВІД «РАЮ» 03.45
«Добрий вечір на Інтері» 05.15
«Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
19:00, 23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+

16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Контролер

СТБ
06:15 Т/с «Коли ми вдома»
08:20 Т/с «Коли ми вдома.
Нова історія»
10:20 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:40 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00
«Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:55 «Наречена для тата» 12+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Один за всіх» 16+

ICTV
05:35, 20:15 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45,
21:00 Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Більше ніж правда
11:05 Антизомбі. Дайджест
12:25, 13:20, 16:20, 21:25 Т/с
«Пес-5»
16:40 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА»
22:45 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:10 Х/ф «АНАКОНДА»
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Вар’яти 12+
17:00, 19:00, 23:10 Хто проти
блондинок? 12+

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.05,
14.05 Правда життя 09.10,
17.55 Земля 2050 р. 10.10,
17.05 Сучасні дива 11.00
Прихована реальність 11.55
Код доступу 12.55, 00.35
Речовий доказ 15.15, 23.35
Суперзаводи 16.10, 21.45
НЛО з минулого 18.55, 20.45
Секретні території 19.55, 01.40
Містична Україна 22.35 Очима
пінгвінів 02.30 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»

16:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:15 «Загублений
світ»
13:05 «Помста природи»
13:15 Х/ф «ШВИДКИЙ І
ЖОРСТОКИЙ»
15:00 Х/ф «НА ГРАНІ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по
крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1
06:00 Мілан - Лечче. Чемпіонат
Італії
07:45 Мальорка - Реал.
Чемпіонат Іспанії
09:30, 18:15 Журнал Ліги
чемпіонів
10:00, 15:40, 20:40 Футбол
NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
12:15 «Великий футбол»
13:55 Лаціо - Аталанта.
Чемпіонат Італії
16:05 «AUTO ГОЛ!»
16:20 Ейбар - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
18:05 Yellow
18:45, 21:50 «Ніч Ліги
чемпіонів»
19:50 LIVE. Шахтар - Динамо
(З). Ліга чемпіонів
УЄФА
22:55 LIVE. «Ліга чемпіонів.
ONLINE»

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.00 М/ф «Лісовий патруль»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00
Зірконавти
12.30, 13.30, 20.00 Одного
разу під Полтавою
14.00, 22.00 Сімейка У
15.00, 19.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка

НТН
06.20 Х/ф «СОВІСТЬ» 07.55,
11.55, 17.45 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий
«Свідок» 09.00 Х/ф «БАЛАДА
ПРО ДОБЛЕСНОГО ЛИЦАРЯ
АЙВЕНГО» 10.45, 19.30 Т/с
«МакМафія» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Свідок. Агенти» 14.10, 20.50
Т/с «Міст» (16+) 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.15
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Будьте здоровi» 23.45
«Склад злочину»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:20 Т/с «Бібліотекарі»
08:10 Т/с «Цілком таємно»
13:00 Х/ф «АНАКОНДА 2:
ПОЛЮВАННЯ НА
КРИВАВУ ОРХІДЕЮ»
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:10, 21:00 Improv Live Show
12+
17:10, 19:00 Діти проти зірок
23:40 Т/с «Сирена»

МЕГА

06.00 Бандитська Одеса 08.20,
14.15, 02.35 Правда життя
09.25 Земля: код знищення
10.25, 17.05 Сучасні дива 11.15
Прихована реальність 12.05 Код
доступу 13.05, 00.35 Речовий
1+1
доказ 15.20, 23.35 Суперзаводи
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
16.15, 21.45 НЛО з минулого
«Сніданок з 1+1»
17.55 Земля 2050 18.55, 20.45
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, Секретні території 19.55, 01.45
19:30 ТСН: «Телевізійна
Містична Україна 22.35 Очима
служба новин»
пінгвінів
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
К-1
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
06:30 «TOP SHOP»
13:15 «Сімейні мелодрами»
07:45 М/с «Каспер»
14:15 Т/с «Величне століття.
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
Роксолана»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
17:10 Т/с «Наречена зі
реліквіями»
Стамбула»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
19:20 «Секретні матеріали 2019» 15:00, 23:00 «Орел і Решка.
20:45 Т/с «Свати»
Мегаполіси»
21:45 Т/с «Великі Вуйки»
16:00, 22:00 «Орел і Решка.
22:45, 23:45 «Світ навиворіт - 10:
Морський сезон»
Бразилія»
17:00 «Орел і Решка. Навколо

ІНТЕР
05.30, 22.05 «Слідство вели... з
Леонідом Каневським» 07.00,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
з Інтером» 10.00 «Корисна
програма» 11.10, 12.25 Т/с
«Надія на порятунок» 13.15 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 03.05
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна війни»
23.50 Т/с «Розвідники» 01.40
Х/ф «ЖІНОЧІ РАДОЩІ ТА
ПЕЧАЛІ» 03.50 «Добрий вечір на
Інтері» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину
16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Гучна справа

СТБ
06:10 Т/с «Коли ми вдома»
08:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
10:10 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
14:25 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
19:00 «Битва екстрасенсів» 16+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Зважені та щасливі» 12+

ICTV

світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Моссад-2»
09:40, 18:15 «Спецкор»
10:20, 18:50 «ДжеДАІ»
11:00, 17:20 «Загублений світ»
13:55 Х/ф «ОРДЕН ДРАКОНА»
15:45 Х/ф «В’ЯЗЕНЬ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:10 Атлетіко - Баєр. Ліга
чемпіонів УЄФА
08:00, 20:40 Yellow
08:10 Ман Сіті - Аталанта. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Брюгге - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Боруссія (Д) - Боруссія
(М). Чемпіонат Німеччини
13:55 Олімпік - Ворскла.
Чемпіонат України
16:05, 18:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
17:10 Шахтар - Динамо (З). Ліга
чемпіонів УЄФА
19:45 LIVE. Аякс - Челсі. Ліга
чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Інтер - Боруссія (Д).
Ліга чемпіонів УЄФА
23:55 Генк - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
10.05 Х/ф «СВИНОПАС»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00, 13.00 Зірконавти
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу
під Полтавою
14.00, 22.00 Сімейка У
15.00, 19.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка
23.00 Одного разу в Одесі

НТН

05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф «НІ
ПУХУ НІ ПЕРА» 07.50, 11.55,
05:35, 10:00 Громадянська
17.45 «Випадковий свідок»
оборона
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05 Х/ф «ІНСПЕКТОР КАРНОГО
РОЗШУКУ» 10.50, 19.30 Т/с
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні новини «МакМафія» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.55
10:55, 13:20 Х/ф «МІСІЯ
«Будьте здоровi» 14.10, 20.50
НЕЗДІЙСНЕННА»
Т/с «Міст» (16+) 16.50 «Легенди
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
бандитської Одеси» 17.15
16:25 Х/ф «МІСІЯ
«Легенди карного розшуку»
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
18.20 «Вартість життя» 23.45
20:20 Секретний фронт
«Склад злочину»
22:40 Т/с «Менталіст»

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10 Новини
06:35, 07:05, 08:05, 09:05
Доброго ранку, Країно! 09:30 Т/с
«Еліза» 11:30, 14:15 Телепродаж
11:55, 15:15 Енеїда 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:30 Д/ц
«Аромати Греції» 16:15 Д/ф
«Всесвітня природна спадщина.
Коста-Рика» 17:15 Пліч-о-пліч
17:30 #ВУКРАЇНІ 18:25 Тема
дня 19:30 Перший на селі 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25, 23:40 UA:Спорт 21:45
Схеми. Корупція в деталях 22:15
Д/ц «Особливий загін»

на Інтері» 05.10 «Top Shop»

УКРАЇНА
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
23:00 Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
12:20, 15:30 Агенти
справедливості 12+
16:00 Історія одного злочину 16+
18:00 Т/с «Пошта»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Слідами таємниць
Чорнобиля. Частина
друга

1+1

СТБ

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»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула»
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати»
21:40 Т/с «Великі Вуйки»
22:30 «Право на владу 2019»

06:30 Т/с «Коли ми вдома»
08:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:30 «МастерШеф.
Професіонали» 12+
15:30 «Хата на тата» 12+
17:25, 17:30, 22:55, 23:00 «ВікнаНовини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:50 «Зважені та щасливі» 12+
20:55 Т/с «Швабра»
23:45 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ІНТЕР
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, 12.25 Т/с
«Надія на порятунок» 13.15 Токшоу «Роман з Ольгою» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 02.55
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. Луна війни»
23.55 Т/с «Розвідники» 01.40
Х/ф «МЕРСЕДЕС ТІКАЄ ВІД
ПОГОНІ» 03.40 «Добрий вечір

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 21:05
Факти
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:00 Секретний фронт
10:45, 13:20 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-2»
13:35, 21:25 Т/с «Пес-5»
16:20 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-3»
20:20 Антизомбі. Дайджест
22:40 Т/с «Менталіст»

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:00 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:05 Т/с «Бібліотекарі»

П’ЯТНИЦЯ, 25 ЖОВТНЯ
08:00 Т/с «Цілком таємно»
09:50 Ревізор
12:50 Страсті за Ревізором
14:50, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Шалена зірка 12+
17:00, 19:00 Хто зверху? 12+
23:50 Т/с «Сирена»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 08.20,
14.15 Правда життя 09.25,
17.55 Земля 2050 р. 10.25,
17.05 Сучасні дива 11.15
Прихована реальність 12.05
Код доступу 13.05, 00.25
Речовий доказ 15.20, 23.30 Ідеї,
що перевернули світ 16.15,
21.45 НЛО з минулого 18.55,
20.45 Секретні території 19.55,
01.35 Містична Україна 22.35
Народжені мусонами 02.25
Бандитська Одеса

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка.
Шопінг»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
15:00, 23:00 «Орел і Решка.
Мегаполіси»
16:10, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
17:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний»
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:45 «Помста природи»
14:00 Х/ф «НАУТІЛУС:
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ОКЕАНУ»
15:30 Х/ф «ОСТАННІЙ БІЙ»
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8»

ФУТБОЛ-1
06:00 Брюгге - ПСЖ. Ліга
чемпіонів УЄФА

07:45 «AUTO ГОЛ!»
08:00 Аякс - Челсі. Ліга чемпіонів
УЄФА
09:50, 13:10 Yellow
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Журнал Ліги Європи
11:20 Інтер - Боруссія (Д). Ліга
чемпіонів УЄФА
13:20 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
16:05 Генк - Ліверпуль. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:55 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
18:45 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА.
Прем’єра
19:40 LIVE. Гент - Вольфсбург.
Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Селтік - Лаціо. Ліга
Європи УЄФА
23:55 Рома - Боруссія (М). Ліга
Європи УЄФА.
Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
09.35 Х/ф «ЩОДЕННИК
СЛАБАКА 4: ДОВГА
ДОРОГА»
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
12.00, 13.00, 23.00 Одного разу
в Одесі
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу
під Полтавою
14.00, 22.00 Сімейка У
15.00, 19.00 4 весілля
17.00 Панянка-селянка

НТН
05.00 «Top Shop» 06.35 Х/ф
«КАПІТАН КРОКУС» 07.50,
11.55, 17.45 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «БУДНІ КАРНОГО
РОЗШУКУ» 10.45, 19.30 Т/с
«МакМафія» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15 «Свідок» 12.50
«Вартість життя» 14.05, 20.50
Т/с «Міст» (16+) 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.15
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Правда життя» 23.45
«Склад злочину»

UA: ПЕРШИЙ

ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
02.55 «Орел і Решка. Морський
сезон» 03.40 «Орел і Решка.
ПЕРЛИНИ»
Дива світу» 04.30 «Орел і Решка. 21:00 Х/ф «ПІРАТИ
Івлєєва vs. Бєдняков»
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ»

УКРАЇНА

07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:50, 15:20 Т/с «На твоєму
боці»
17:00, 21:00 Т/с «Я тебе знайду»
20:00 Головна тема
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
05:15 «Хата на тата» 12+
06:55 «Прокинься з Ектором!»
07:55 «Зважені та щасливі» 12+
10:05 «Ток-шоу «Зважся!» 12+
11:00 Т/с «Швабра»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 «МастерШеф» 12+

05.00 Х/ф «ДІВЧИНА
З МАЯКА»

16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи 16+

10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:25 Селтік - Лаціо. Ліга
УКРАЇНА
МЕГА
Європи УЄФА
06.00 Бандитська Одеса 08.40, 12:10 Огляд вівторка. Ліга
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
чемпіонів УЄФА
14.25 Правда життя 09.30 Земля
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 2050 р. 10.30, 17.10 Сучасні дива 13:05 Рома - Боруссія (М). Ліга
11.20 Прихована реальність
Європи УЄФА
Сьогодні
12.15 Код доступу 13.15,
14:50 Огляд середи. Ліга
09:30 Зірковий шлях
00.25 Речовий доказ 15.25,
чемпіонів УЄФА
11:50, 15:30 Т/с «Здраствуй,
23.30 Ідеї, що перевернули світ
16:05, 20:25 «Шлях до Гданська»
сестра»
16.20, 21.45 НЛО з минулого
16:55 Сент-Етьєн - Олександрія.
17:00 Т/с «Пошта»
18.00 За межами Землі 19.00,
Ліга Європи УЄФА
19:50 Ток-шоу «Говорить
20.45 Секретні території 19.55,
21:15 Чемпіонат Італії.
Україна»
01.35 Містична Україна 22.35
21:00 Свобода слова Савіка
Передмова до туру.
Народжені мусонами 02.25
Шустера
Прем’єра
Історія українських земель
21:40 LIVE. Нант - Монако.
СТБ
Чемпіонат Франції
К-1
23:50 Огляд матчів. Ліга Європи
06:50 Т/с «Коли ми вдома»
06:30 «TOP SHOP»
УЄФА
08:50 Т/с «Коли ми вдома. Нова
07:45 М/с «Каспер»
історія»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
ТЕТ
11:45 «МастерШеф.
1+1
11:15 Т/с «Мисливці за
Професіонали» 12+
06.00
ТЕТ
Мультиранок
реліквіями»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
15:30 «Хата на тата» 12+
09.35 Х/ф «ЕЛВІН І
13:10 Т/с «Доктор Хто»
«Сніданок з 1+1»
17:25, 17:25, 21:55, 22:00
БУРУНДУКИ:
15:00 «Орел і Решка.
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
«Вікна-Новини»
БУРУНДУМАНДРИ»
Мегаполіси»
19:30 ТСН: «Телевізійна 18:00 «Слідство ведуть
11.15 Т/с «Рання пташка 2»
16:00,
23:00
«Орел
і
Решка.
служба новин»
екстрасенси» 16+
12.00, 13.00 Одного разу в
Морський сезон»
09:25, 10:20 «Життя відомих
19:00, 22:45 «МастерШеф» 12+
Одесі
17:00 «Орел і Решка. Навколо
людей»
23:10 «Х-Фактор»
12.30, 13.30, 20.00 Одного разу
світу»
11:20, 12:20 «Одруження
під Полтавою
18:00 Х/ф «БАНДИТИ»
наосліп»
ICTV
14.00 Сімейка У
20:30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА13:15 «Сімейні мелодрами»
05:35 Громадянська оборона
15.10, 19.00 4 весілля
ПЕКС»
14:15 Т/с «Величне століття.
06:30 Ранок у великому місті
16.10 М/ф «Бебі-бос»
Роксолана»
08:45, 12:45, 15:45, 18:45 Факти
2+2
18.00 Панянка-селянка
17:10 Т/с «Наречена зі
09:15, 19:25 Надзвичайні
21.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
06:00 Мультфільми
Стамбула»
новини
23.00 Х/ф «ДРУГИЙ,
08:00 Т/с «Безсмертний»
19:20 «Секретні матеріали
10:10 Антизомбі. Дайджест
НАЙКРАЩИЙ
09:35, 18:15 «Спецкор»
2019»
11:05 Скетч-шоу «На трьох» 16+ 10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
ЕКЗОТИЧНИЙ ГОТЕЛЬ
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»
13:25, 22:50 Т/с «Вижити за
«МЕРІГОЛД» (16+)
10:55, 17:20 «Загублений світ»
будь-яку ціну»
ІНТЕР
12:55 «Помста природи»
НТН
15:35, 16:15 Х/ф «МІСІЯ
13:40 Х/ф «ЛІГА ВИДАТНИХ
05.25, 22.00 «Слідство вели... з
НЕЗДІЙСНЕННА-4»
05.00
«Top
Shop»
05.30 Х/ф
ДЖЕНТЛЬМЕНІВ»
Леонідом Каневським» 07.00,
20:10 Дизель шоу 12+
15:45 Х/ф «40 ДНІВ ТА НОЧЕЙ» «ЕКСТРАСЕНС» 07.55, 11.55,
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
17.45 «Випадковий свідок»
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
НОВИЙ КАНАЛ 19:25 Т/с «Перевізник-2»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
23:15 Х/ф «ІМПЕРІЯ АКУЛ»
з Інтером» 10.00 «Корисна
05:15, 06:00 Kids Time
Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНІ ДРУЗІ»
програма» 11.05, 12.25 Т/с
05:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
ФУТБОЛ-1
10.45, 19.30 Т/с «МакМафія»
«Надія на порятунок» 13.15
06:05 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА (16+) 12.30, 16.30, 19.00, 23.15
Ток-шоу «Роман з Ольгою»
06:00, 23:40 Yellow
ДЕТЕКТИВ РОЗШУКУ 06:10, 18:40 Динамо (К) «Свідок» 12.50 «Правда життя»
14.25, 15.25, 23.50 «Речдок»
ДОМАШНІХ ТВАРИН»
16.20 «Речдок. Особливий
Копенгаген. Ліга Європи 14.05, 20.50 Т/с «Міст» (16+)
07:50 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА.
16.50 «Легенди бандитської
випадок» 18.00, 02.25 Ток-шоу
УЄФА
ПОКЛИК ПРИРОДИ»
Одеси» 17.15 «Легенди карного
«Стосується кожного» 20.00
08:00 Топ-матч
«Подробиці тижня» 03.10 «Чекай 09:40 Т/с «Будиночок на щастя» 08:10 Гент - Вольфсбург. Ліга
розшуку» 18.20 «Таємниці світу»
мене. Україна» 04.45 «Top Shop» 14:10, 21:40 Екси 16+
23.45 Х/ф «ЦЕ Я»
Європи УЄФА

НЕДІЛЯ, 27 ЖОВТНЯ

СУБОТА, 26 ЖОВТНЯ
06:00 М/с «Тачки проти»
06:05 М/с «Вруміз» 06:30,
07:05, 08:05, 09:10 Доброго
ранку, Країно! 07:00, 08:00,
09:00, 21:00, 23:15 Новини
09:30 Енеїда 10:35 Хто в
домі хазяїн 11:00 Відкривай
Україну з Суспільним 11:35,
14:40 Телепродаж 11:50 М/с
«Дуда і Дада» 12:55 Х/ф «ІВАН
СИЛА» 14:55 Д/ц «Браво,
шеф!» 15:55 Разом 16:30
#ВУКРАЇНІ 16:55 Пліч-о-пліч
17:15 Д/ц «Мегаполіси» 17:45
Д/ф «Альпи: Снігові ландшафти»
18:55 Д/ц «Суперчуття» 19:55
Розсекречена історія 21:25 Д/ц
«Спільноти тварин» 22:25 Т/с
«Окуповані»

UA: ПЕРШИЙ

06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:30, 14:15 Телепродаж 11:55
Енеїда 13:10 Д/ц «Морська
кухня» 14:30 Д/ц «Аромати
Греції» 15:15 UA:Фольк. Спогади
16:15 Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. Панама» 17:15 Плічо-пліч 17:25 Схеми. Корупція в
деталях 17:55 VoxCheck 18:25
Тема дня 19:30 Розсекречена
історія 20:30 Д/ц «Боротьба за
виживання» 21:25 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта 22:35 Як
дивитися кіно 23:00 Х/ф «ДІМ,
ЯКИЙ ПОБУДУВАВ ДЖЕК»

МЕГА
06.00 Бандитський Київ 06.50,
00.20 Містична Україна 07.40,
18.10 Там, де нас нема 09.40
Речовий доказ 10.50, 21.00 Ідеї,
що перевернули світ 13.25,
23.30 Сучасні дива 14.20 Земля
2050 р. 15.15 За межами Землі
16.15 Очима пінгвінів 17.15
Народжені мусонами 01.10
Підроблена історія

К-1

10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Шахтар - Динамо (З). Ліга
чемпіонів УЄФА
12:25 «Шлях до Ель Класіко».
Чемпіонат Іспанії
13:50 LIVE. Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
14:45, 19:45 Yellow
16:20 Топ-матч
16:25 LIVE. Шальке - Боруссія
(Д). Чемпіонат
Німеччини
17:15, 21:45 Футбол Tables
18:25 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру
18:55 LIVE. Інтер - Парма.
Чемпіонат Німеччини
19:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
20:55 LIVE. Монпельє - Анже.
Чемпіонат Франції
23:15 Лечче - Ювентус.
Чемпіонат Італії.
Прем’єра

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
1+1
08:25 «Ух ти show»
09:30 М/ф «Альфа і Омега:
06:20 Мультфільм
ICTV
Зубата братва»
06:45 «Гроші 2019»
11:00 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
05:00 Скарб нації
ТЕТ
13:00 Х/ф «БАНДИТИ»
10:00, 10:35 «Їмо за 100 2019»
05:10 Еврика!
15:15 «Орел і Решка. Навколо
06.00 ТЕТ Мультиранок
11:15 «Світ навиворіт - 10:
05:15, 12:45, 18:45 Факти
світу»
10.45 М/ф «Джастін та лицарі
Бразилія»
05:45 Особливості національної
доблесті»
12:10 Т/с «Великі Вуйки»
роботи
2+2
16:35, 21:30 Прем’єра.
12.25 Х/ф «ЗОЛОТА ЗИМА»
07:40 Я зняв!
06:00 Мультфільми
«Вечірній квартал 2019» 09:25 Т/с «Вижити за будь-яку
13.55 Панянка-селянка
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018» 14.55 Богиня шопінгу
18:30 Прем’єра. «Розсміши
ціну»
09:00 «Загублений світ»
коміка 2019»
13:00 Дизель шоу 12+
16.50 Х/ф «ДРУГИЙ,
14:00 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ЗАБУТА
19:30 ТСН: «Телевізійна служба 14:20 Т/с «Пес-5»
НАЙКРАЩИЙ
ЧАСОМ»
новин»
19:10 Х/ф «МІСІЯ
ЕКЗОТИЧНИЙ ГОТЕЛЬ
15:45 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
20:15 «Українські сенсації 2019»
НЕЗДІЙСНЕННА-6»
«МЕРІГОЛД» (16+)
17:20 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА»
23:25 «Світське життя. 2019»
21:55 Х/ф «МІСІЯ
19.00 Одного разу під Полтавою
19:10 Х/ф «САБОТАЖ»
НЕЗДІЙСНЕННА-5»
22.00 Зірконавти
ІНТЕР
21:10 Х/ф
23.00 Одного разу в Одесі
НОВИЙ
КАНАЛ
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ
06.10 «Слово Предстоятеля»
ЧЕРНЕЦЬ»
06.20 Х/ф «КЛЮЧІ ВІД НЕБА» 05:45, 07:05 Kids Time
НТН
23:10 Х/ф «НІНДЗЯ»
08.00 «Шість соток» 09.00
05:50 М/с «Лунтик»
05.15 Х/ф «ЗВОРОТНОГО
«Готуємо разом» 10.00 Ток-шоу 06:20 М/с «Том і Джеррі шоу»
ШЛЯХУ НЕМАЄ» 09.05 Х/ф
ФУТБОЛ-1
«Роман з Ольгою» 11.10 Х/ф
07:10 Таємний агент
«ЧЕРЕЗ ГОБІ ТА ХІНГАН» 12.10
«ЩЕ ДО ВІЙНИ» 13.50 Х/ф
08:20 Таємний агент. Пост-шоу 06:00 Ман Сіті - Аталанта. Ліга
Т/с «Закон і порядок» (16+) 15.45
«ПОКЛИЧ МЕНЕ В СВІТЛУ
чемпіонів
УЄФА
10:20 Діти проти зірок
«Випадковий свідок» 18.05
ДАЛИНУ» 15.50 Т/с «Таїсія»
12:20 Хто проти блондинок? 12+ 07:45, 13:20 Чемпіонат Іспанії.
«Переломні 80-ті» 19.00 «Свідок»
20.00, 02.30 «Подробиці»
Передмова до туру
14:20 Хто зверху? 12+
20.30 «Крутіше за всіх. Новий
08:15 Динамо (К) - Копенгаген. 19.30 Х/ф «НЕВИПРАВНИЙ
16:20 М/ф «Ілля Муромець та
БРЕХУН» 21.00 Х/ф
сезон» 22.25 Т/с «Я - охоронець.
Ліга Європи УЄФА
Соловей Розбійник»
Помилка в програмі» 01.55 Х/ф 18:00 Х/ф «ПІРАТИ
«ПЕРЕГОНИ «ГАРМАТНЕ ЯДРО»
10:00, 15:55, 22:55 Футбол
«А ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»
(16+) 22.45 Х/ф «ПОЛЯ» (16+)
NEWS
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Вруміз» 06:30, 07:05,
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:15 Новини 09:30
Енеїда 10:30 Д/ц «Браво, шеф!»
11:35, 14:40 Телепродаж 11:50
М/с «Дуда і Дада» 12:55 Х/ф
«КАЛОШІ ЩАСТЯ» 15:00 Д/ц
«Тайська кухня» 15:25, 21:55
Бюджетники 15:55 UA:Фольк.
Спогади 17:00 Перший на селі
17:30 #ВУКРАЇНІ 17:55 Д/ф
«Джунглі: чари іншого світу»
19:05 Д/ц «Суперчуття» 20:00
Д/с «Таємниці людського мозку»
21:25 Розважальна програма з
Майклом Щуром 16+ 22:25 Т/с
«Окуповані»

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Українські сенсації 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
09:00 «Лото-забава»
09:45 «Громада на мільйон.
Спеціалісти»
11:00, 12:00 «Світ навиворіт 10: Бразилія»
15:05 Т/с «Свати»
19:30 «ТСН-Тиждень»
21:00 «Танці з зірками 2019»
23:50 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.40 Х/ф «СКУПИЙ» 08.00
«Удалий проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел
і Решка. Дива світу» 11.00
«Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков» 12.00 «Крутіше за
всіх. Новий сезон» 14.00 Х/ф
«СІССІ» 16.00 Х/ф «СІССІ МОЛОДА ІМПЕРАТРИЦЯ»
18.00 Х/ф «СІССІ: ВАЖКІ
РОКИ ІМПЕРАТРИЦІ» 20.00
«Подробиці» 20.30 Х/ф
«ЗАГНАНІ» 22.50 Х/ф «22
КУЛІ: БЕЗСМЕРТНИЙ» 01.05
«Речдок» 03.25 «Добрий вечір
на Інтері»

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Я тебе знайду»
13:00 Т/с «На краю кохання»
17:00, 21:00 Т/с
«Компаньйонка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Т/с «Єдиний мій гріх»

СТБ
06:00, 15:00 «Хата на тата» 12+
09:00 «Прокинься з Ектором!»
09:55 «МастерШеф» 12+
13:00 «Наречена для тата» 12+
16:55 «Слідство ведуть
екстрасенси» 16+
18:00 «Битва екстрасенсів»
16+
20:00 «Один за всіх» 16+
21:00 «Я соромлюсь свого
тіла» 16+

ICTV
05:00, 12:45, 18:45 Факти
05:25 Громадянська оборона
06:10 Антизомбі. Дайджест
07:10 Т/с «Відділ 44»
10:50, 13:00 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-4»
13:30 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-5»
15:55 Х/ф «МІСІЯ
НЕЗДІЙСНЕННА-6»
20:35 Х/ф «ДЖОН ВІК-2»
22:55 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:45 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:50 М/ф «Мінлива хмарність,
часом фрикадельки 2»
09:30 М/ф «Ілля Муромець та
Соловей Розбійник»
11:00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
13:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
ПРОКЛЯТТЯ ЧОРНОЇ
ПЕРЛИНИ»

16:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
СКРИНЯ МЕРЦЯ»
19:00 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
СОНЦЯ»
21:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ»
23:20 Х/ф «МОРЕ СПОКУСИ»

10:00, 15:55, 20:55 Футбол
NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Барселона - Реал.
Чемпіонат Іспанії
12:30 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА
13:25 Журнал Ліги чемпіонів
МЕГА
13:55 LIVE. Львів - Десна.
06.00 Бандитська Одеса
Чемпіонат України
07.05, 00.20 Містична Україна
14:45 Футбол Tables
07.55, 18.10 Там, де нас нема
16:30, 18:55 «Тур ONLINE»
09.55 Речовий доказ 11.05,
16:55 LIVE. Шахтар 21.00 Ідеї, що перевернули світ
Олександрія. Чемпіонат
13.35, 23.30 Сучасні дива 14.25
України
Земля 2050 р. 15.25 Народжені 17:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
мусонами 01.10 Прокляття
19:20 LIVE. Сент-Трюйден - Гент.
відьом 02.05 Органи на
Чемпіонат Бельгії
експорт 02.55 Секти. Контроль 21:20 «Великий футбол»
свідомості 03.35 Дракула та інші
23:00 LIVE. ПСЖ - Марсель.
04.25 Мерилін Монро
Чемпіонат Франції.
2-й тайм
К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
01.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КАПЕКС» (16+)

2+2
06:00 Мультфільми
07:55 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
08:55 «ДжеДАІ 2019»
09:50 Т/с «Дзвонар»
12:50 Х/ф «НА ГРАНІ»
15:05 Х/ф «ЗАГНАНИЙ»
16:55 12 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Карпати»
19:00 Х/ф «ВТЕЧА»
21:15 Х/ф «ІКАР»
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 16:20 Топ-матч
06:10 Атлетіко - Атлетік.
Чемпіонат Іспанії
08:00, 17:45, 23:55 Yellow
08:10 Шальке - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок
11.15 М/ф «Монстр у Парижі»
12.50 Х/ф «КАЛОШІ ЩАСТЯ»
14.00 Панянка-селянка
15.00 Богиня шопінгу
17.00 Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ»
19.00 Одного разу
під Полтавою
22.00 Зірконавти
23.00 Одного разу в Одесі

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
«Легенди карного розшуку»
06.35 Х/ф «ЧЕКАЙТЕ НА
ЗВ’ЯЗКОВОГО» 08.00 «Страх
у твоєму домі» 11.40 Х/ф
«НЕВИПРАВНИЙ БРЕХУН»
13.05 Х/ф «НЕПІДДАТЛИВІ»
14.35 Х/ф «СКАРБИ
СТАРОДАВНЬОГО ХРАМУ»
17.10 Х/ф «ПЕРЕГОНИ
«ГАРМАТНЕ ЯДРО» (16+) 19.00
Х/ф «У ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ
УВАГИ» 20.55 Х/ф «ХІД У
ВІДПОВІДЬ» 22.30 Х/ф
«ДІАМАНТОВІ ПСИ» (18+)
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n Знай наших!

n Шок!

Через нерозділене
кохання пішла
із життя
одинадцятикласниця

Митець із Вовчицька написав тисячі
картин і посадив десятки гектарів лісу
Уродженець Маневицького району Сергій Максимчук — відомий в Україні
художник-імпресіоніст. Із Вараша, що на Рівненщині, по гриби-ягоди
приїздить він на свою малу батьківщину

Біда сталася у селі
Дубове Ковельського
району минулими
вихідними

Фото Cергія МАКСИМЧУКА.

Юлія МУЗИКА

ивлячись на розкішні посріблені
козацькі вуса пана Сергія, можна прийняти його за гостя із Запорізької Січі, а його вдумливі й проникливі очі говорять, що особистість
він творча й непересічна.
З діда-прадіда вовчицького роду
козак — патріот України, знаний художник, живописець-графік, фотохудожник. У 2012 році з картиною
«Лід пішов» здобув перемогу у Всесвітньому інтернет-конкурсі «Невідомий геній». У творчому доробку
митець має тисячі живописних полотен та графічних робіт, які зберігаються в музеях та у приватних колекціях не тільки в Україні, а й у Польщі,
Франції, США, Росії.
— Я в лісі народився, сосна мене
колихала… — згадуючи своє дитинство, зауважує Сергій Максимчук,
на багатьох картинах якого зображено вовчицький ліс, десятки гектарів

Д

році з картиною
« У«Лід2012пішов»
здобув перемогу
у Всесвітньому інтернетконкурсі «Невідомий геній».

»

якого він посадив власноруч. Щовесни висаджувати лісові культури між
Вовчицьком та Костюхнівкою його
батько, технік-лісовод, вирушав насамперед зі своїми шістьма дітьми.
З юності пан Сергій залюблений
у ліс, мав талант не тільки помічати
неповторну красу природи, а й передавати її на папері. Хоча писав він
не тільки пейзажі, — 10-річним подивував своїх рідних, розмалювавши
на веранді скло під вітраж.
Дізнавшись, що у Цмінах у школі
є художник Георгій Речун, пішов навчитись туди, аби вдосконалити свої
навики. «Ой Сергію, не залишайся
в селі, бо воно не дасть тобі художником бути», — почув колись він від

Олена ВОЛИНЕЦЬ

Учителька місцевої школи Наталія Тхоржевська у телефонній розмові сказала, що, судячи з повідомлення дівчини в інстаграмі, причина
її вчинку — нерозділене кохання.
До речі, ми подзвонили пані
Наталії після того, як прочитали
на її сторінці у фейсбуці такий крик
душі — відгук на трагічну подію:
«Тиждень тому суботнього ранку

це буде всім нам
« Нехай
трагічним уроком!
»
відійшла у засвіти наша одинадцятикласниця Оля. Тихо й майже непомітно: в п’ятницю пішла зі школи,
в понеділок… уже не повернулась…
Поховали Олю так само тихо в куточку на кладовищі, без священника
(такі народні традиції) і без жодного
доброго слова з наших вуст.
«А що хто мав говорити?! Про
таке нічого сказати! — чула згодом
у селі».
Але ж Оля була доброю дівчинкою. За день до смерті проводила
урок у рідному 11-му класі в день
учнівського самоврядування. Можна осудити дорослого, але не дитину, яка у відчаї не знайшла виходу
й, найголовніше, підтримки від нас
усіх: не помітили, не допомогли,
не вберегли. Нехай це буде всім нам
трагічним уроком! Школа продовжує жити своїм безтурботним життям, але вже без Олі — ніби ніколи
її там і не було». n

На рахунку Сергія Максимчука вже
16 персональних виставок у різних містах.

свого вчителя й вирішив здобувати
вищу освіту. Нелегко було, але талановитому хлопцеві з багатодітної
сільської сім’ї, який у 13 літ втратив
матір, вдалося закінчити Московський університет мистецтв та художню школу при київському художньо–освітньому центрі «Оберіг».
Оселився Сергій Максимчук у Вараші, і з 1988 року та понині є активним учасником мистецького життя
міста. Художник — автор прапора
та герба Вараша, а у 2012-му йому
присвоєно звання «Почесний громадянин».
— Маю власне світобачення і філософію, бачу тонкий світ, який хочу
показати іншим. Намагаюся передати суть стосунків людини, природи
та космосу, — розповідає Сергій Ігорович, зауважуючи, що живопис —
це те, чим він живе, його енергія й
натхнення. А особливе місце в його
творчості займають твори філософської тематики: «За межею», «Божий
плач», «Тіні», «Покинута хата».

— Інколи малюю картину без перерви на сон. Творчий процес неможливо передати словами, — зазначає
художник і додає: — Буває так, що
поки не закінчу полотно, нічим іншим
не можу займатися. Я вільний художник, за званнями не гонюся й намагаюся вчитись чогось у життя щодня.
Дуже люблю малювати наживо і ніколи не копіюю пейзажі, завжди дофантазовую, стараюся передати власні
спостереження та бачення світу, свої
відчуття, — ділиться митець, на рахунку якого вже 16 персональних
виставок у різних містах, дві з яких
проходили в Маневицькому краєзнавчому музеї. n
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