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У неділю, 27 жовтня,
Україна переходить
на зимовий час.
Переведіть
о 4.00 стрілку
годинника назад.
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n За сигналом читача

n Проблема
Фото comments.ua.

Отруїлися
чи отруїли?
Копати чи не копати — вирішуватимуть на столичних пагорбах.

У власника тварин з’являються сльози на очах, коли згадує про їхню втрату.

Фермер із Ківерцівського району стверджує, що корови,
яких знайшов мертвими на сусідському полі, загинули
від рук зловмисника
Євгенія СОМОВА

оросив холодний осінній дощ. Тож стадо худоби червоної і чорної
масті понуро брело на пасовище. Попереду — загрозливого вигляду бик. Худоба,
як линки, — лискуча, доглянута. Господар — азербайджанець Абулфат Худієв, вирощує
корів м’ясної породи. Тримає
овечок. Продукцію експортує.
Чоловік зі знанням справи розповідає про своїх корівок. Відчувається, що не перший рік
займається тваринництвом.
Згодом зізнається, що це його
спеціальність. Абулфат Худієв
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має фах зоотехніка. У 1987 році
закінчив Московську сільськогосподарську академію імені

займатися
« Щоб
тим, що любить
і добре знає, пан
Абулфат п’ять
років тому покинув
Київ і перебрався
на Волинь.

»

Тимірязєва, працював за фахом в Орловській області Росії.
Тож тваринництво — не лише
його бізнес, а й хобі. Щоб займатися тим, що любить і до-
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бре знає, пан Абулфат п’ять
років тому покинув Київ і перебрався на Волинь. Купив напіврозвалену колгоспну ферму
у Ківерцівському районі, відновив її, взяв в оренду пасовище
поблизу села Гайове. Тварини перебувають тут з весни
до пізньої осені. Доглядають
їх два пастухи. Один із них —
співвітчизник Худієва Даяндур
Абасов, того дня, коли виявив
мертвих тварин, відлучився. Пішов у село, щоб купити хліба.
Думав, поки повернеться, худоба у шкоду не встигне зайти.
Та й куди їй іти? Пасовище під
лісом, далеко від села. Поблизу нема городів.

Закінчення на с. 5

»

n Пряма мова
Віталій ПОРТНИКОВ,
журналіст, про заяву
«95 кварталу», що вони
займаються «сатирою»:

«
»

Для тих, хто
не зрозумів. Сатира —
це жанр, який висміює
суспільні недоліки та їхніх носіїв. Висміювання
ворогів власника телеканала трупою, якій він
платить за це гроші, —
це не сатира. Це зовсім
інакше називається.
І зовсім інакше називаються
люди, які
це намагаються
виправдати.

БУРШТИН
ВИДОБУВАТИ СТАНЕ
ЛЕГШЕ. КИЇВСЬКИМ
ФІРМАМ
Нова влада, як і попередня, оголосила війну
нелегальному янтарному бізнесу. Боротьбу
почали зі звільнення дев’ятьох начальників
поліції у «бурштинових» районах Рівненщини,
Волині та Житомирщини. Звільнили, як і
почали розробляти нове законодавство, за
вказівкою Володимира Зеленського. І чи
вказівка погана, чи підлеглі не слухають, та
виконання поки що накульгує…

Закінчення на с. 7

»

Вітаємо!
Лесю, бажаємо,
щоб він нарешті
сказав:
«У осені очі Твої —
і я закохався…»
Вітаємо нашого Друга, позаштатну кореспондентку
«Газети Волинь», журналістку тижневика «Горохівський
вісник» і доньку автора знаменитої пісні «Волинь
моя» Степана Кривенького

Лесю Степанівну
ВЛАШИНЕЦЬ
із першим у житті 50-річчям!

Зичимо відчуття польоту!
Щиро —
Друзі з «Газети Волинь».

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907
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Доброго дня
вам, люди!

25 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 8.00, захід — 18.06, тривалість
дня — 10.06).
Місяць у Діві, Терезах. 26–27 дні Місяця.
Іменинники: Кузьма, Мартин, Домна, Андроник, Пров, Іван, Макар.
26 ЖОВТНЯ

Фото vikka.ua.

«Може, іменно тобі ся вдасть до цілі
допливти»

Сонце (схід — 8.01, захід — 18.04, тривалість
дня — 10.03).
Місяць у Терезах. 27–28 дні Місяця.
Іменинники: Веніамін, Карпо, Микита, Злата,
Флорентій, Трохим.
27 ЖОВТНЯ

Фото Миколи ВАРЕНИКА.

Опадає золоте листя
з дерев і засипає все
довкола. Маскує зашкарублі
береги висохлого від
посухи ставка у Воротневі,
і човен, колись припнутий
до берега і завжди готовий
у подорож, тепер виглядає,
як залишений кимось
у розпачі мандрівник
на цьому густому золотому
морі листя (на фото)…

Сонце (схід — 8.03, захід — 18.02, тривалість
дня — 9.59).
Місяць у Терезах, Скорпіоні. 28–29 дні Місяця.
Іменинники: Микола, Назар, Парасковія, Гервасій, Гнат, Протас, Іван.
28 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 8.05, захід — 18.00, тривалість
дня — 9.55).
Місяць у Скорпіоні. 29–1–2 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Петро, Юхим, Лук’ян, Сава,
Денис.
29 ЖОВТНЯ

Сонце (схід — 8.07, захід — 17.59, тривалість
дня — 9.52).
Місяць у Скорпіоні, Стрільці. 2–3 дні Місяця.
Іменинники: Євпраксія, Логвин, Євген,, Леонтій, Терентій, Євфросинія.

Лариса ЗАНЮК

«Хто ти, човне, що шукаєш,
звідки і куди пливеш?» — згадується Франкове. Та нікуди вже,
бо зміліли води. Ото перестоїть
тут до весни, а там час покаже, чи прибуде вода, чи гойдатиме його ще весела течія, а чи
знайдеться керманич і покличе
його у подорож повноводими
плесами іншої водойми?

www.volyn.com.ua

n
Отак і людина, думаю собі.
Плаває, плаває, а коли змаліють сили, сідає на мілину. І якщо
не звернеться до вищих сил,

не попросить Небесного Керманича допомоги, сильної течії,
міцних весел і глибокої води,
то так і не допливе до цілі.

«Посланці від тата»: лише б ці діти були щасливими
Три роки поспіль вони намагаються зробити
життя дітлахів, у яких війна відібрала татусів,
хоч трішечки радіснішим

яка захоплюється мистецтвом, завдяки коштам канадської діаспори змогла відвідати Лувр у Парижі. Ці діти
нам стали, як друга родина. Ми робимо все з душею,
лише б вони були щасливими», — каже Руслан.
Фото Руслана ТЕЛІПСЬКОГО.

Власта КРИМСЬКА

Фото дитини, ім’я та прізвище, вік, розмір одягу й
взуття, її історія та мрії. Такі дописи на Facebook пишуть волонтери з Волині, які заснували проєкт «Діти
Небесного Легіону».
— Був би батько живий, він би обов’язково зробив
гарний подарунок своїй малечі. А так… ми стали посланцями від тата, — розповідає волонтер руху «Меценати для солдата» лучанин Руслан Теліпський.
Напередодні дня народження кожної дитини
на Facebook-сторінці з’являється її історія та розповідь про захоплення і мрії. Зробити подарунок може
кожен охочий, а волонтери стежать за тим, щоб у своє
свято малеча обов’язково отримала книжку та солодощі.
«Одна дівчинка дуже хотіла навчитися грати на саксофоні. Це дорогий інструмент, але нам перерахували
гроші, ми його купили і сказали: «Розвивайся». Інша,

Волонтери влаштовують для родин флешмоби, поїздки,
концерти – все, що підтримає їх та згуртує.

Погода

«Я від ока чужого туманом
осіннім укривсь»
Так пише Борис Олійник, а ця пора року найбільше славиться туманами. І за прогнозом чергового
синоптика Волинського обласного гідрометеоцентру
Світлани Гончаренко, 25 жовтня — мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 3–8 метрів за секунду. Температура
повітря вночі — 5–10, удень — 16–21 градус тепла.
26-го — мінлива хмарність, без опадів, вночі
та вранці місцями туман. Вітер південно-східний,
5–10 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 5–10, удень –12–17 градусів вище нуля. 27-го —
мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5–10 метрів
за секунду. Температура повітря вночі — 4–9, удень
–10–15 градусів вище нуля. 28-го — хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 0–5, удень –2–7 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше
25 жовтня було 1954 року — плюс 21, найхолодніше —
2003-го — 7 градусів морозу.
У Рівному 25–27 жовтня — без опадів, температура повітря 10–22 градуси тепла. 28-го — похмуро,
11 гра
без опадів, температура повітря 8–11
градусів тепла, 29-го — дрібний дощ,, тема.
пература повітря 5–8 градусів тепла.

Ведуча рубрики
Лариса ЗАНЮК.
Тел. 72–38–94

Передплатіть свої улюблені
видання на 2020 рік
Із
з7ж
жовтня 2019 року об’єктами поштового зв’язку АТ «Укрпошта»
розп
по
розпочато
приймання передплати на періодичні друковані
вида
ан України
видання
Передплатна кампанія на 2020 рік на вітчизняні видання проПе
П
води
ит
водиться
за передплатними Каталогами у такі терміни:
а видання загальнодержавної сфери розповсюдження
l на
до 1
5 грудня 2019 року;
15
l зп
поточних місяців 2020 року в обласному центрі до 15 числа, інших
іінш населених пунктах до 10 числа включно кожного місяця, щ
що передує передплатному;
l на
н місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 числа
вклю
юч по річній і поточній передплаті.
включно
Пр
П
Приймання
передплати здійснюється в операційних залах
центтр поштового зв’язку, відділеннях поштового зв’язку, безпоцентрів
сере
ед
середньо
листоношами на доставних дільницях та у групі передплат
ти ВД- Поштамту (за безготівковим розрахунком).
плати

Волинська дирекція АТ «Укрпошта»
запрошує вас передплатити свої
улюблені видання.

ЗАВТРА ЗУСТРІНЕМО РАЗОМ!

www.volyn.com.ua
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n Наша акція

«Найбільше читаю про хлопців на фронті»:
солодкий дарунок від «Газети Волинь»
виграв житель Троянівки
Іван Котикович із Маневиччини отримав приз для річних передплатників
видання — 10 кг цукру. «Скільки себе пам’ятаю, стільки виписую цю обласну газету,
ще починаючи з «Радянської Волині», — каже наш давній шанувальник
Фото Людмили ВЛАСЮК.

Людмила ВЛАСЮК

оловік зустрічає нас
на своєму обійсті, яке
ми не відразу відшукали, і привітно усміхається:
«Ви до мене?». Знайомимось
і вручаємо йому подарунок.
— Я вже років п’ять надсилаю квитанцію, але це вперше
виграв приз, — розповідає
Іван Борисович. — Що люблю
читати? Мене інтересують події, які відбуваються в нашій
області. Кожен номер перечитую від початку й до кінця.
Політичними
матеріалами
не дуже цікавлюсь, бо вже
переконався, що там багато
неправди і всілякої брудноти,
якою вони поливають один одного. Люблю історії про наших
працьовитих людей. У мене

історії про
« Люблю
наших працьовитих

Ч

людей. У мене
і діти, і внуки
читають
цю газету.

а найменший мешкає в Ковелі. Трудиться там, де і я колись, — у вантажному автопарку.
Іванові Борисовичу — 74,
має тридцять один рік стажу
на залізниці. Він мудро якось
так усміхається й каже:
— Коли утворився Троянівський радгосп я влаштувався
туди електриком, а у 1973-му
перейшов на залізницю. У нас
був ненормований робочий

«З любов’ю ставлюсь до вашої газети», — каже Іван Борисович.

і діти, і внуки читають цю газету. Донька Надія проживає

»

в Маневичах, син Анатолій
працює в селищі на «швидкій»,

день. Коли викликали — тоді
й виходив, як солдат на посту.
Доводилося від Маневичів
до Ковеля всю лінію долати пішки. Немає такої станції
на Волині, яку я б не пройшов
ногами. Вже на пенсії 15 років.
Та й відпочинком це не назву.
Людина доки трудиться, доти
живе. З дружиною господарюємо: тримаємо корову, коня,
курей, одних індиків тільки
тридцять штук маємо. Он моя
Марія Іванівна сьогодні пішла
по гриби. Саме сезон почався. Без роботи нам ніяк. Діти
допомагають, їхні городи біля
нас, то вони приїжджають часто.
Іван Котикович може довго і в деталях розповідати про
свій трудовий шлях, про Троянівку, де народився і прожив
усе життя.
— Люби своє село, бо де б
ти не був, все одно тягне додому, — ніби як настанову каже
Іван Борисович. — З такою ж
любов’ю ставлюсь і до вашої
газети. Коли вже принесуть
пресу, то поки її не перегляну,
нічого не можу робити. А ввечері детальніше перечитую.
Я все дивлюся, що там відбувається у тих хлопців на фронті, скільки їх загинуло, а тій війні краю немає. Були і наші там,
троянівські, дякувати Богові,
повернулися додому живі. n

Передплатили – і виграли! *
Новими власниками призів від «Газети Волинь» серед передплатників
річного комплекту «Газети Волинь» та «Цікавої газети на вихідні» стали:
Годинник — Капляр Юрій Леонідович (смт Шацьк).
Покривало — Чубок Ірина (с. Березовичі Володимир-Волинського району).
Рушник — Галушка І.П. (м. Нововолинськ).
-*

* — Під подарунком мається на увазі придбання товару за 0,01 грн із ПДВ..

І ВИ НЕ ЗВОЛІКАЙТЕ – ВИПИСУЙТЕ ТА ВИГРАВАЙТЕ!
Передплатний індекс – 30000.
n Резонанс

Спеціалізована
антикорупційна
прокуратура перевіряє
оприлюднену у ЗМІ
інформацію про те, що
11 народних обранців
від пропрезидентської
сили, які є членами
парламентського Комітету
з фінансів, податкової та
митної політики, нібито
отримали по 30 тисяч
в іноземній валюті

Фото slovoidilo.ua.

«ХОДИЛИ ЩАСЛИВІ»: «Слуги народу» взяли
хабар по 30 тисяч доларів?

Переломний момент у новій Верховній Раді:
«зелені американці» випробовують
ЗЕлених українців.

Василь РОГУЦЬКИЙ

елень» ЗЕдепутати нібито поклали у кишені
за те, що не підтримали на комітеті законопроєкт,
який мав ліквідувати корупційну схему у сфері оцінки об’єктів нерухомості, що залишилася від попередньої влади.
Лише 5 обранців від «Слуги
народу» проголосували «за»,
а також 2 члени фракції партії
Вакарчука «Голос» (не ясно —
їм не пропонували хабара чи
вони відмовились). Як би там

«З

не було, але більшість на комітеті проголосувала «проти»
(утримались чи були відсутні)
винесення на розгляд Ради
законопроєкту, що ліквідує корупційну схему в оцінці майна.
До речі, серед тих, хто висловився «проти», був і нардеп від
Волині Ігор Палиця («За майбутнє»), а також Ніна Южаніна
від «Європейської Солідарності».
Це викликало справжній
скандал. Депутат із фракції
«Слуга народу» Олександр Ду-

бінський повідомив, що Офіс
Президента наполягає на тому,
щоб усі депутати від «Слуги народу», які є членами Комітету з
питань фінансів, податкової та
митної політики, пройшли детектор брехні. Хто відмовиться
— має скласти мандат.
«Керівництво партії шоковане. Ніхто не розуміє, як таке
могло статись. У партійних
чатах жорсткий «срач». Президент знає, що частина депутатів взяла гроші. Тому не
дивно, що дійшло до детектора

брехні», — заявив «Економічній
правді» один із нардепів.
Водночас частина депутатів комітету сприймає вимоги
про детектор у штики, критикує голову комітету Данила Гетманцева та інших своїх
колег за те, що вони донесли
«неправдиву інформацію в
ОПУ».
Словом, у рядах «Слуг народу» дійсно справжній «срач».
Найімовірніше, монобільшість
починає тріщати по швах вже
на початку своєї роботи.
ТИМ ЧАСОМ

Відома журналістка Соня
Кошкіна заявила, що насправді депутати отримали не по 30 тисяч доларів,
а лише по 25. Інші 5 тисяч
нібито дістались посередникам. Більше того, деяким
нардепам взагалі «заплатили» лише 5 тисяч хабара.
Це, за словами Кошкіної,
стосується «кадрів» на зра-

зок «весільного фотографа, водія Віталика, тамади
Васі». «Це — збірний образ»,
— уточнює Кошкіна і продовжує: — «І вони ходили щасливі. Для них це — космічні
гроші. На жодному корпоративі стільки не заробиш».
P. S. Президент Володимир
Зеленський, який
перебував у Японії, коли розгорівся скандал, відреагував на подію у фейсбуці. Він,
зокрема, заявив: «Я не допущу,
щоб хтось зсередини фракції чи ззовні міг кидати тінь на
політичну силу, яка отримала
мандат більшості від народу
України. Тому вважаю, що всі
члени Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку
на детекторі брехні. Якщо цією
перевіркою буде встановлено
хоча б найменшу вірогідність
того, що хтось із депутатів брав
гроші за голосування на комітеті, цими депутатами мають зайнятися антикорупційні органи.
Чесне та неупереджене розслідування має зняти всі питання і
дати відповіді, хоч би якими гіркими вони були…І якщо підозри
виправдаються, ми з такими
депутатами попрощаємось». n
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Сергій ХОМІНСЬКИЙ,
доцент
кафедри соціальних комунікацій
доц
Східноєвропейського національного
університету імені Лесі Українки

«НЄДОЛГО МУЗИКА
ІГРАЛА, НЄДОЛГО
ФРАЄР ТАНЦЕВАЛ»…

n Політика

Фото pravda.com.ua.

Фото slovoidilo.ua.

Погляд

www.volyn.com.ua

Ситуація з участю Національного
заслуженого академічного українського
народного хору України імені Григорія
Верьовки у відверто жлобському номері
«Вечірнього кварталу» неабияк сколихнула
наше суспільство
оно й зрозуміло: від Євгена Шнурка (саме
так спочатку оголосили соліста того номеру — і на цьому місці треба було голосно сміятися, бо «Шнурок» у поєднанні з «Верьовкою» —
це вкрай дотепно) і «таваріщєй», так само як і від
колись таки шанованого «1+1» та його власника —
чогось іншого вже годі й сподіватися.
А ось хору імені Верьовки на такому сумнівному
дійстві справді не було чого робити. Як і не було,
до речі, чого робити свого часу артистам нашого
рідного Державного академічного Волинського
народного хору в одній із серій «Слуги народу»…
Але то таке. Багатьом сподобалося: самісінький хор Верьовки — «на подпєвкє» у «шнурків»…
А в мене ще й виникло таке собі дежавю. Нинішнє жлобство часів Зелі/Бєні нагадало мені
бачене за часів Яника. У січні 2011-го дуже шанований «регіоналами» народний артист України
Яків Піневич Табачнік (який давно прибрав собі
сценічне ім’я «Ян Табачник») презентував черговий випуск свого проєкту «Чєсть імею прігласіть».
Але того разу шоу вийшло під іншою вивіскою —
«Україну мають таланти»…
Гості дійства — тодішня «еліта» — під час
концерту були не лише глядачами. Дехто виходив на сцену і ставав безпосереднім учасником.
Скажімо, тодішній перший заступник Генерального прокурора України, доктор юридичних наук,
професор Ренат Равелійович Кузьмін піднявся
на сцену і збацав на роялі «Мурку»…
«Донецьким» кортіло не лише доїти Україну,
їм хотілося при цьому ще й куражитися. «Кварталівсько-коломойським» також кортить…
І нам треба набиратися неабиякого терпіння.
Скажімо, епоха Яника після того жлобства тривала ще три роки (хоча йому та його оточенню тоді,
в січні 2011-го, певно, здавалося, що це триватиме вічно). Проте ота «північна лисичка з білим пухнастим хвостиком» була іншої думки: епоха Яника
достроково закінчилася — безславно для нього
самого і трагічно для України…
Добіжать кінця і нинішні вкрай сумнівні часи.
Навіть сам чинний гарант ще до обрання на посаду поспішив заявити: мовляв, другий строк
не пропонувати.
Питання в іншому — чи варто нам мовчки чекати завершення першого? n

В

Як так: при Порошенку грошей вистачало і на армію, і для пенсіонерів, а зараз міністр Пристайко каже,
що для посилення війська треба «врізати» пенсії на третину?!

НОВИЙ БЮДЖЕТ:
замість «кінця епохи бідності»
українців попросять повернути субсидії
Також не буде тринадцятої пенсії та доплат
на третю і наступних дітей
Дарія КЛИЧ

акого висновку дійшли у партії «Європейська солідарність», «уздовж і впоперек
вичитавши Держбюджет наступного року», що його у першому
читанні прийняла Верховна Рада.
Лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко нагадав, що в Україні з 2016 року
триває економічне зростання,
яке на початку 2019-го показало рекордні 4,6%, тому «дійсно
мав би настати кінець епохи бідності». Чому ж тоді нова влада економить на дітях та пенсіонерах?
«Розуміємо, що то був жарт
про зарплати вчителям у чотири
тисячі доларів. Свідомий жарт
перед президентськими виборами. Але з бюджету кудись поділися навіть ті скромні починання,
які стартували цього і минулого
року, — обурюється Петро Порошенко. — Не буде тринадцятої
пенсії, яку навесні ми започаткували для пенсіонерів з найнижчими

Т

пенсіями. Не буде доплати за третю, четверту дитину, не буде продовження програми з будівництва
сільських амбулаторій і телемедицини. Не буде підвищення грошо-

«Ще з римських часів популісти при владі завжди керують
за правилом «хліба й видовищ».
Коли недодають хліба, то годують
шоу. Феєричними затримання-

Порошенко нагадав, що в Україні з 2016 року
« Петро
триває економічне зростання, яке на початку
2019-го показало рекордні 4,6%, тому «дійсно
мав би настати кінець епохи бідності». Чому ж тоді
нова влада економить на дітях та пенсіонерах?

»

вого забезпечення наших воїнів».
П’ятий президент продовжує:
«Зате буде тиск на ФОПи. Днями «Слуги народу» ощасливили
народ законом про верифікацію
соціальних виплат. Замість обіцяного вам зниження тарифів —
зменшать кількість отримувачів
субсидій. А декого навіть попросять повернути вже раніше отримані гроші — є в законі й така
стаття».

Оголошення
О
25 жовтня 2019 року в приміщенні
відділення
поштового зв’язку
від
д
Луцьк
Лу
уц – 25 проводиться.

«ДЕНЬ
ПЕРЕДПЛАТНИКА»
Завітайте,
За
ав
передплатіть свої улюблені
видання. На вас чекає зустріч
із журналістами і подарунки.
Початок о 10-й год.
Волинська дирекція АТ «Укрпошта».
В

ми можна зривати оплески. Але
до першого антракту, коли глядачі побачать, що в театральному
буфеті — порожньо. Принаймні
саме таке враження справляє
бюджет», — підсумував Петро
Олексійович і пообіцяв, що його
фракція буде «боротися до другого читання», аби у головний
фінансовий документ країни повернули важливі для людей статті
витрат. n
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ОВИНИ КРАЮ

Фото Євгенії СОМОВОЇ.

У ЛУЦЬКУ РОЗПОЧАЛАСЯ
ВИДАЧА ЕЛЕКТРОННИХ
КВИТКІВ ДЛЯ ПІЛЬГОВИКІВ
З 11 листопада в обласному центрі
запроваджується нова безготівкова система
оплати за проїзд у громадському транспорті
Євгенія СОМОВА

цієї дати припиняється розрахунок готівкою
в автобусах і тролейбусах. Тому лучанам слід
заздалегідь придбати електронні квитки. Для
пільгових категорій населення вони, як повідомили
нам у Луцькій міській раді, будуть персоніфіковані і
видаватимуться безкоштовно.
Отримати е–квитки вже нині можна у картковому
центрі компанії «СІТІ КАРД СИСТЕМ», що на вулиці
Лесі Українки, 16–А. Він працює з 8.00 до 22.00 без
вихідних, тож займати чергу о 6–й ранку не варто.
До того ж з 23 жовтня е–квитки вже можна отримати
й у ЦНАПі міста Луцька (вул. Лесі Українки, 35). А з
24–го за ними можна буде звертатися і до департаменту соціальної політики. Невдовзі пільговики
зможуть одержати їх і в сервісному центрі «Луцькводоканалу», що на проспекті Соборності. Там буде
встановлено термінал для продажу. А ось учнівські
квитки для проїзду в громадському транспорті видаватимуться у школах.
Нагадаємо, аби отримати електронний квиток,
необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення, що надає право на пільговий проїзд у
громадському транспорті. n

З
Даяндур пасе корів уже не перший рік.

ОТРУЇЛИСЯ ЧИ ОТРУЇЛИ?
Закінчення. Початок на с. 1
Євгенія СОМОВА

оли повертався, почув постріли, — розповідав Даяндур, —
побачив двох людей біля машини. Один із них був з рушницею.
Корови уже були мертвими. Подумав, що він їх убив, запитав
чому. Чоловіки почали кричати і
заштовхувати мене до машини.
Я втік.
Разом із паном Худієвим
їдемо на поле, де він побачив
неживих тварин. Це неподалік
пасовища.
— Тут я знайшов одну корову,
— показує фермер. — Ще й досі
вм’ятина залишилася. А через
кілька кроків від неї — іншу.
Зазначимо, що про біду пан
Абулфат дізнався не від пастуха.
У суботу, в день, коли виявили
біду, о 18–й годині йому зателефонували з невідомого номера.
Незнайомий чоловік повідомив,
що його корів застрелили.
— Я запитав: «Хто ти?».
Попросив назватися. Але він
вимкнув телефон. Після цього
передзвонив пастух.
Фермер, вважаючи, що до
смерті корів причетний чоловік,
який телефонував йому, вирішив висловити аноніму своє
обурення. Набрав його номер
телефону.
— Кажу йому, яке ти право
маєш убивати моїх корів? А він
мені: «Приїжджай, дізнаєшся»,
— емоційно розповідав Худієв.
Уже на місці він зрозумів, що

—К

тварин не вбили, бо ж слідів від
куль не було. А оскільки з рота
корів ішла піна, то вирішив, що їх
отруїли, бо ж зранку були здоровими. Припускає, що, можливо,
з рук. Версію про отруєння попередньо озвучив і ветеринар,
який оглянув трупи. А причетним до смерті худоби її власник
вважає місцевого фермера,
якого начебто упізнав пастух.
Він переконаний, що сусід накинув оком на його землю, хоче
розширити своє господарство.
До цього інциденту, стверджує,
він ніяких конфліктів із ним не
мав, ніколи не спілкувався.
— Я з ним розмовляв після

закриють. Адже звертається
до правоохоронців не вперше.
Торік теж мав подібний прецедент. Невідомі вбили двох його
коней. Тягнули їх через ліс. Хотіли, очевидно, здати на м’ясо.
Але щось пішло не так, завадило їхнім планам. Тому й кинули
напризволяще посеред лісу. А
перед цим ще й корову у стайні
зарізали. Тушку забрали.
Начальник Ківерцівського
райвідділу поліції ГУНП в області Юрій Столярчук звинувачення у бездіяльності відкидає.
Мовляв, з’ясовуємо обставини,
перевіряємо факти. Порушили
кримінальну справу за фактом

з рота корів ішла піна, то вирішив, що їх
« Оскільки
отруїли, бо ж зранку були здоровими. Версію
про отруєння попередньо озвучив і ветеринар,
який оглянув трупи.
смерті тварин, — каже. — Він не
заперечує, що отруїв їх, тільки
посміхається і говорить: «Чому
ваша худоба знаходилася на
моїй території? Вона завдала
мені збитків». Але які то збитки?
Там же нічого не росло. То вже
після отруєння він викопав на
полі ями під фундук, який збирається висаджувати.
Власник худоби написав заяву до поліції. Але на об’єктивне
розслідування не сподівається.
Обурюється, що ймовірного отруйника навіть не викликали на
розмову. Мовляв, і цього разу
справу спустять на гальмах,

»

загибелі тварин і ведеться досудове розслідування. А фермера,
котрого Худієв підозрює, не викликали, бо нема підстав.
— Він каже, що винен сусід,
а які докази? Його припущення?
— запитує Юрій Столярчук. —
Ми ж не знаємо причини смерті
корів. Може вони отруїлися на
пасовищі, подавилися або померли від якоїсь хвороби? Ветеринари взяли зразки органів
тварин на експертизу. Будуть її
результати, знатимемо причину смерті, тоді й зможемо вести
мову про відшкодування збитків, покарання винних. n

Богдана КАТЕРИНЧУК

а кермом БMВ перебував
27–річний житель Луцька.
Виконуючи маневр обгону, водій врізався в автомобіль
«Фольксваген Пасат» під керу-

З

а повідомленням відділу комунікації поліції Рівненської області, зловмисниками виявилися троє
молодих чоловіків — жителів обласного центру. У
них вилучили рацію, розкладні ножі, травматичні пістолети, балаклави, рукавички. Їх одразу було затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
21 жовтня поліцейські повідомили їм про підозру у вчиненні розбійного нападу та заволодінні транспортними засобами за ч. 4 ст. 187 та ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України. Слідчі Березнівського відділення
поліції підготували клопотання до суду про обрання
«гангстерам» запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою. 22 жовтня суд задовольнив це клопотання частково: 24–літнього та на три роки молодшого
арештували на 30 діб без права внесення застави, а
22–літнього помістили під цілодобовий домашній
арешт із електронним засобом контролю.
Максимальне покарання, яке може загрожувати нападникам, — це позбавлення волі строком до
15 років із конфіскацією майна. n

З

ЧОЛОВІК НА ОЧАХ У ДІТЕЙ
ЗАРІЗАВ ДРУЖИНУ
Прокурори Ратнівського відділу Ковельської
місцевої прокуратури здійснюють
процесуальне керівництво досудовим
розслідуванням у кримінальному
провадженні про вбивство 42–річної
мешканки села Кортеліси Ратнівського
району, яке сталося минулої суботи

маневр
Остання поїздка бабусі… « Виконуючи
обгону, водій
ванням 62–літнього лучанина.
Внаслідок цього, інформує сектор комунікації поліції Волині,
загинула 82–річна жителька
Рожищенського району, пасажирка легковика.
А 22 жовтня, за повідомленням поліції Рівненщини, на
трасі Київ–Ковель– Ягодин
неподалік села Масевичі Рокитнівського району зіткнулися вантажні автомобілі ДАФ і
«Вольво». Внаслідок дорожньо–транспортної пригоди
ДАФ з’їхав у кювет. 60–літній

20 жовтня невідомі особи у балаклавах, які
заїхали на автомобілях, зі зброєю в руках
почали погрожувати фізичною розправою
власнику фермерського господарства,
41-річному рівнянину та трьом працівникам.
Після цього наказали водіям двох транспортних засобів, завантажених близько 40 тоннами
сої, їхати в напрямку автодороги Київ–Чоп
Олена ВОЛИНЕЦЬ

n Будьте обережні!

Минулої суботи після
19-ї години на автодорозі
у селі Кременець
Рожищенського району
сталася дорожньотранспортна пригода зі
смертельним наслідком

РОЗБІЙНИЙ НАПАД
НА ФЕРМЕРА

врізався в автомобіль
«Фольксваген Пасат»
під керуванням
62-літнього
лучанина.

»

водій загинув на місці. Для надання допомоги по змиванню
розлитих паливно–мастильних
матеріалів з проїжджої частини
дороги з метою недопущення
загорання на місці події працювали вогнеборці. n

Наталія МУРАХЕВИЧ

етверезий 36–літній чоловік удома на очах у
дітей ударив їхню матір ножем у серце, завдавши смертельного поранення.
Затриманому одразу ж повідомлено про підозру
у вчиненні умисного вбивства, й прокурори наполягають на застосуванні до нього запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України за такий злочин передбачено
покарання у вигляді позбавлення волі на строк до
п’ятнадцяти років. n

Н
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n А ви як думаєте?
двома паспортами пенсійні виплати
отримуватимуть в ОРДЛО і тут, податки платитимуть у Європі, а соціальне
забезпечення і пенсії їм в Україні ніхто
не відмінить. Як вижити державі в такій
ситуації?
Про подвійне громадянство будемо думати, коли матимемо імперські
амбіції щодо Кубані! (усміхається. —
Ред.).

«Ініціювати питання про подвійне
громадянство — недалекоглядно
для державного відповідального
політика. Для шпани — так»
Віцепрем’єр-міністр України з європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро
Кулеба пропонує узаконити подвійне громадянство. Як ви ставитеся до такої ідеї?
Якщо підтримуєте, то громадянство якої країни ви хотіли б ще мати?
Фото uifuture.org.

Володимир КАРПУК,
народний депутат
України V
та VІ скликань
(м. Луцьк):
— Найперше: я не
думаю про жодне інше
громадянство, крім
українського. А щодо суті питання, то
тут треба оцінювати не лише один, а
багато законопроєктів. Давати оцінку їм системно, комплексно — і про
подвійне громадянство, і про продаж землі… Кулеба мотивує тим, що
чимало українців працює за кордоном, і їм треба надати можливість не
втрачати зв’язок із батьківщиною.
Але, по–перше, не дуже багато наших громадян отримує громадянство інших країн, по–друге, насправді цим рішенням відкривається шлях
до продажу землі іноземцям. Тобто
вони приймають громадянство України, тож за законом мають право купувати у нас землю. І не тільки її, а
й приватизувати інші ласі шматки,
які ще залишаються, — залізницю і
газотранспортну систему… Отже, до
цього треба підходити системно, розуміти всі ці ініціативи влади. Саме
тому на цьому етапі я проти подвійного громадянства.
Тарас ЧОРНОВІЛ,
політолог (м. Київ):
— Сама ідея подвійного громадянства все
одно буде реалізована,
бо ми цього не зможемо уникнути. Однак
саме зараз найгірший
час, щоб порушувати це питання.
Вважаю, що у законі, очевидно, в
конституційній нормі має бути дуже
чіткий пункт про те, що подвійне громадянство визнає Україна не з усіма
державами, а тільки з тими, з якими
укладено відповідні двосторонні угоди про взаємну повагу, визнання законодавства і функцій щодо подвійного громадянства. Таким чином ми
зможемо відсікати Росію від подвійного громадянства, її легалізації.
Стосовно ж мене, то я — людина
законослухняна. Доки в Україні немає
подвійного громадянства, я про нього
взагалі не думаю і навіть не пробую
собі це уявляти. Якщо нинішня влада не доведе до руйнування безвізу
(а вона поки що наближається до
того, що в наступному році нас його
можуть позбавити), то я не особливо буду зацікавлений, щоб отримати
друге громадянство. Бо, по–перше, з
нього випливають певні зобов’язання перед іншою державою, а я хочу
мати його тільки перед Україною. І,
по–друге: це мовби розмивання свого національного статусу. Але якщо
Зеленський доведе до того, що наша
країна втратить спрощений режим
перетину кордону, то я б хотів мати
громадянство будь–якої країни Європейського Союзу. Це могла б, для
прикладу, бути сусідня Польща, де я
дуже часто буваю.

Путін про це тільки й мріє...

Людмила КИРДА,
депутат Волинської
обласної ради,
(смт. Маневичі):
— Жодного подвійного громадянства бути
не може! Я, чесно кажучи, боюся, якщо нашим
людям дати ще паспорти — російські,
угорські, польські, то тоді ми можемо
і країни не зберегти. Є така загроза. З
великою пересторогою спостерігаю за
діями нової влади, на яку покладалися
надії на хороші зміни, та сьогодні починаю переживати за майбутнє України.
Мене вражає, що закони приймаються в
якомусь турборежимі, з таким шаленим
темпом. А от питання про ринок землі,
яке є дуже важливим для нас усіх, відтягується. Можливо, влада хоче його вирішити непомітно, на свій лад. Тоді мені
справді страшно, аби отак тишком–нишком не здали і України. У нас — збройний
конфлікт, війна на Сході, стільки не вирішено соціальних питань, люди масово
виїжджають на роботу за кордон. І ще до
цього всього добавити подвійне громадянство?! Це дуже небезпечно.
Олександр
СКІПАЛЬСЬКИЙ,
ексзаступник голови
СБУ (м. Київ):
— Я проти. Не можна
в умовах війни та хаосу
додати ще й плутанину
щодо питань громадянства. Україна до цього не готова. Ми ще
не встигли розбудувати державний механізм, який би нормально функціонував.
Тому ініціювати питання про подвійне громадянство — недалекоглядно для відповідального політика. Для шпани — так.
Артем
ЗАПОТОЦЬКИЙ,
учасник Революції
гідності, удостоєний
ордена «За мужність»
ІІІ ступеня (м. Луцьк):
— Негативно. Я не
підтримую пропозиції

можна в умовах війни
« Нета хаосу
додати ще й
плутанину щодо питань
громадянства. Україна
до цього не готова.

»

щодо узаконення подвійного громадянства, бо вважаю, що Україна ще до
цього не готова. Точніше, левова частка людей хотіла б хоч сьогодні набути
громадянство якоїсь країни. І пішла б
на це за будь–яку ціну (бо ж дає можливість і подорожувати, і працювати
за кордоном). Але за відсутності національної ідеї подвійне громадянство
є небезпечним для самої України як
держави. Адже коли до цього дійде,
то наївно було б думати, що багато наших співвітчизників отримає паспорти
США, Британії, Німеччини. Матимуть і
такі. Але значно більше — російських.
А це підриває безпеку нашої країни, бо
дає можливість східному сусідові застосувати вже відомий сценарій «захисту власних громадян». До речі, якщо
говорити про подвійне громадянство,
то ще до його узаконення по декілька
паспортів мають і владці, і політики, і
олігархи.
Друге питання само собою відпадає: про подвійне громадянство як людина, в котрої є національна ідея (за
неї і стояв на Майдані 2014–го), ніколи
не задумувався.
Микола БІЛЬШЕВИЧ,
музикант, волонтер,
підприємець
(м. Луцьк):
— Подвійне громадянство, напевне,
вигідне лише для проведення захоплень територій на зразок абхазького. Воно
корисне для приховання злочинів чи
відмивання незаконних грошей. Чи
потрібне воно Україні в цей складний
політичний період? Однозначно, ні! З

Ірина ФАРІОН,
мовознавець,
народний депутат
України VIІ скликання
(м. Львів):
— Вкрай негативно
до цього ставлюся, бо
це повний і абсолютний розпад держави. У зв’язку з тим,
що національна свідомість українців
перебуває на рівні «плінтуса», то для
них подвійне громадянство — це спосіб узаконено «киданути» свою Батьківщину. А ті, хто прийшов до влади,
немає жодного сумніву, — відверті
колаборанти, які працюють на поетапний розпад держави. І право на
другий паспорт для співвітчизників
— це один із базових кроків у цьому
процесі. Подвійне громадянство має
значна частина «народних депутатів»,
якщо їх можна так назвати, сепаратисти із Закарпаття, а тепер до цього
приєднається і представник найвищої
виконавчої влади. Це не працює на суверенітет нашої держави, її унітарний
устрій, на українців як націю.
Лариса
ШЕНДИБИЛО,
завідувачка центру
планування сім’ї
Луцького клінічного
пологового будинку,
лікар акушер–
гінеколог вищої
кваліфікаційної
категорії (м. Луцьк):
— Я категорично проти такої ідеї
навіть за умови, що вона, як сказав
Кулеба, не стосуватиметься громадян, які разом із українським мають
і російський паспорт. Окрім північного агресора, є й інші країни, що
можуть зазіхати на наші території,
використовуючи як аргумент подвійне громадянство жителів. Знаємо,
яку політику проводить, наприклад,
Угорщина.
Віцепрем’єр буцімто вболіває за
співвітчизників, які виїхали за кордон,
хвилюється, щоб вони не втратили
зв’язків із нашою державою. На мою
думку, справжні українці незалежно
від наявності паспортів почувають
себе дітьми своєї батьківщини. Це ми
бачимо на прикладі старої української
діаспори в Канаді, США, інших країнах. Вони передають любов до рідної
землі дітям, онукам і правнукам, намагаються допомагати нашій державі.
А якщо в людини нема почуття патріотизму і вона за гроші й від рідної матері готова відмовитися, то подвійне
громадянство тут не допоможе. Я маю
лише український паспорт і не хочу іншого.
Василь ПРАДІД,
голова первинної
організації
Незалежної
профспілки
гірників України
ДП «Передпускова
дирекція шахти №10
«Нововолинська»
(м. Нововолинськ):
— Цю ідею не підтримую. Вважаю,
що можна мати громадянство лише
однієї країни — рідна земля, як матір,
може бути лише одна. Бо, скажіть, як
має діяти людина, котра є одночасно і українцем, і росіянином? На чий
бік їй стати, коли Росія воює проти
України? Це якесь ошуканство і роздвоєність. Запровадження цієї норми
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простих людей абсолютно не хвилює. Вона
потрібна лише для тих, хто при владі, хто
тримає гроші в офшорах. Щоб при нагоді
можна було дременути з країни й сховатися на законних підставах в іншій. Україна
у нас одна, і справжні патріоти ніколи її не
залишать.
Людмила МАРИНІНА,
директор школи, депутат
Рівненської обласної
ради (с. Цепцевичі
Сарненського району
Рівненської області):
— До цієї ідеї ставлюся негативно. Достатньо бути громадянином України, а це просто чиїсь хитрі
ігри. Хіба може мати людина двох матерів? Так
само й щодо подвійного громадянства. Я маю
український паспорт, цим пишаюся, й іншого
мені не потрібно. Батьківщина у нас одна, зараз на Сході її захищають справжні герої. Невже вони воюють за подвійне громадянство?
Олег ГАЛАСУН,
заступник голови
Асоціації фермерів
і приватних землевласників
Волинської області
(с. Чаруків Луцького
району):
— Ідея про подвійне громадянство не стільки абсурдна, скільки
шкідлива. Її запропоновано неспроста. Влада має за мету продати в Україні землю всім,
кому треба. Таким способом замість аграрної країни вона зробить аграрну пустелю,
де все ростиме, але людей не буде. Їм тут
робити стане нічого. Зрозуміло, що сценарій подвійного громадянства написано не в
Україні, а в Росії. Вона хоче досягнути свого
як не києм, то поліном. А якщо говорити із
жартом, то хотів би, щоб усі українці отримали друге громадянство США (якщо Штати
захочуть), щоб американські війська могли
захищати своїх громадян.
В’ячеслав СУДИМА,
заслужений працівник
культури України
(с. Рокині Луцького
району):
— Це питання вже давно
обговорюється. Я згадую,
як у нашій школі працювала
американська волонтерка, котра літала в
Японію до свого бойфренда без будь–яких
документів — із Рокинів до Києва і звідти
до Москви та Японії. От несправедливість
— ми в ХХІ столітті так просто до Польщі не
можемо поїхати, а вона — за 10 тисяч кілометрів! Але де гарантія, що так легко українцям можна буде отримати американські
паспорти? З’являться одразу перепони. А
от щодо російського паспорта, то тут будуть
навіть заохочення. У цьому — загроза втрати
державності. Ми бачимо, як Росія захищає
інтереси своїх громадян у Південній Осетії,
Придністров’ї, на Сході Україні.
Сьогодні у ста країнах світу є подвійне
громадянство, але нам від нього користі не
буде. Має бути вимогливе і жорстке законодавство. У нас зараз за подвійне громадянство передбачено штрафи близько 2 тисяч
гривень. Для тих, хто «нашкодив» на мільярди, це нічого не вартує. Близько пів тисячі
українців уже отримали подвійні паспорти —
у Криму, на Сході, а у Верховній Раді мають
і потрійні. Але близько 5 мільйонів — на заробітках. Де гарантія, що вони повернуться,
якщо приймуть ще одне громадянство? Щоб
стати громадянином США, треба інвестувати 500 тисяч доларів — і аж за 5 років буде
паспорт. Тож є чого повчитися. За подвійне
громадянство має бути кримінальна відповідальність, з країнами близького закордоння
— домовленість. А так хочеться, щоб наші
сусіди мріяли отримати український паспорт
і ми гордилися тим, що, як у пісні співається,
«я України син».
Бліц провели Алла ЛІСОВА,
Катерина ЗУБЧУК,
Галина СВІТЛІКОВСЬКА,
Лариса ЗАНЮК, Людмила ВЛАСЮК,
Сергій НАУМУК, Кость ГАРБАРЧУК,
Олег КРИШТОФ, Мирослава КОЗЮПА,
Василь УЛІЦЬКИЙ. n

І не треба поліщукам летіти на Марс – такі пейзажі залишаються після нелегальних старателів.

БУРШТИН ВИДОБУВАТИ СТАНЕ ЛЕГШЕ.
КИЇВСЬКИМ ФІРМАМ
Закінчення. Початок на с. 1
Левко ЗАБРІДНИЙ

урштинокопачі, хоча й у значно менших обсягах, аніж у
2014–2017 роках, продовжують видобувати бурштин, незважаючи на зміну влади у Києві. Доходить навіть до анекдотичних ситуацій: коли на Рівненщину на початку
вересня приїздив глава держави,
бурштинокопачів у Зарічненському районі представники влади та
правоохоронців навіть просили на
день зупинитися, проте по обіді,
коли стало відомо, що Зеленський
не поїде на північ області, робота
мотопомп відновилася.
Так само жоден із «розжалуваних» начальників райвідділів на
Волині та Рівненщині звільнений
з правоохоронних органів не був
— усіх перевели на нижчі посади
у Рівненський та Здолбунівський
райони. А на Житомирщині навіть
одного не понижували — перевели на посаду начальника в інший
район.
А вже у жовтні Кабінет Міністрів
подав — за вказівкою Зеленського — до парламенту законопроєкт
«щодо врегулювання питання видобутку бурштину». Проголосувати за зміни у законодавстві Верховна Рада має до грудня. Норми,
які запропонував уряд, суттєво
спростять процедуру видобутку
бурштину, проте не для місцевих
старателів, а, найімовірніше, для
немісцевих фірм.
В Україні і сьогодні діє цілком
легальний спосіб видобувати бурштин, проте для цього підприємствам потрібно не лише зібрати чимало документів та не менше двох
років добиватися спецдозволу в
Києві, а й домовлятися на місцях.
За проєктом, який запропонував
Кабмін, в обласних рад планують
забрати повноваження щодо впливу на видобуток загальнодержавних корисних копалин, таких як
нафта, газ, вугілля, базальти, вода
і бурштин. Якщо документ буде
проголосовано, фірмам, які хотіти-

Б

муть видобувати корисні копалини
на території Рівненщини, уже не
потрібне буде погодження обласної ради на геологічне вивчення і
розробку родовищ, а отже, у них
не вимагатимуть, як це робила
Рівненська облрада, укладати інвестиційні угоди з місцевими громадами. Так само і на Волині чи
Житомирщині.
Уряд пропонує штрафувати,
якщо бурштин будуть видобувати
несертифікованим обладнанням
(1700–3400 грн штраф для звичайних громадян і 3400–5100 грн
для посадових осіб), спецдозвіл на
геологічне вивчення, в тому числі
дослідно–промисловий видобуток,
обмежити п’ятьма роками, а видобуток на пошкоджених незаконним
видобутком землях проводити без
процедури оцінки впливу на довкілля.

проєктом, який
« Зазапропонував
Кабмін,
в обласних рад
планують забрати
повноваження щодо
впливу на видобуток
загальнодержавних
корисних копалин,
таких як нафта, газ,
вугілля, базальти, вода і
бурштин.

»

Спецдозволи на видобуток бурштину, що важливо, за законопроєктом, продаватимуть на онлайн–
аукціонах, виставляючи стартову
ціну за 1 га — 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
тобто 3400 грн на сьогодні. Ділянки, на які видаватимуть спецдозволи, не перевищуватимуть 10 га.
Проте, що цікаво, Кабмін також
передбачає право для власників
спецдозволів отримати земельну
ділянку з надрами не лише у користування, а й у власність.
Законопроєкт також передбачає
створення у Кримінальному кодексі

окремої статті — 240-1 «Незаконне
видобування бурштину». Відповідно до неї, для нелегальних старателів передбачатиметься штраф від
3000 до 10 000 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (51 тис.
— 170 тис. грн) або обмеження волі
на строк від 3 до 6 років, або позбавлення волі на той самий строк із
конфіскацією майна. За повторний
злочин покарання передбачатиме 4–7 років за ґратами з конфіскацією майна. Службових осіб за
сприяння у незаконному видобутку
каратимуть позбавленням волі на
5–8 років. Подібний проєкт закону про внесення змін до ККУ, але з
м’якшими санкціями у серпні, до
слова, подав також Володимир Зеленський. Сьогодні ж у Кримінальному кодексі передбачене покарання лише за незаконний видобуток
корисних копалин загальнодержавного значення — від 6 800 до
11 900 гривень або обмеження волі
на строк до двох років.
Також урядовці у розробленому
проєкті закону пропонують ввести
кримінальну відповідальність за
ухилення від рекультивації земель
після вивчення чи розробки родовищ (119 тис. — 170 тис. грн або обмеження волі до трьох років). Якщо
шкода перевищуватиме 85 тис. грн,
винних мають карати позбавленням
волі на 5–7 років. Натомість власники землі, на якій буде видобуток
бурштину, законодавчо отримають
можливість вимагати відшкодування збитків.
У законопроєкті також запропоновано до 1 січня 2021 року заборонити вивіз за кордон необробленого бурштину–сирцю, а ще урядовці хочуть знизити рентну ставку
з 25% до 15%. 70% ренти зараховувати до держбюджету, 30% — у
бюджети ОТГ.
Зважаючи на монобільшість
у парламенті, законопроєкт
буде ухвалено. Місцевим янтарокопачам залишиться або працювати на фірми, які отримають
спецдозволи, або створювати
власні і боротися на аукціонах
за бурштинові надра. n

Поліцейські упіймали двох раніше судимих чоловіків із сіл
Борочиче і Широке, які розрізали пилкою для металу
високовольтну опору в місті Горохові. Такі дії могли призвести
до перебоїв у подачі електрики в райцентрі, тож зловмисники поставили
під загрозу не лише своє, а й життя та здоров’я інших людей.
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n Особливий випадок

«У чоловіка були ознаки клінічної смерті.
Втрачати не мали права ні хвилини…»
Тепер про волинських студентів-медиків, які врятували 63-річного земляка,
дізналася країна: їх запросили у студію телеканалу «Інтер»
Фото pershyj.com.

Євгенія СОМОВА

етяна Копчук подякувала від імені всієї родини Олександру Багнюку
та Віталію Ходаковському, яких
запросили до студії на програму «Стосується кожного»,
і подарувала срібні хрестики,
аби вони оберігали їх у житті.
Сам же врятований за станом здоров’я не зміг приїхати
на передачу, але йому дали
можливість
поспілкуватися
з допомогою відеозв’язку.
Висловивши вдячність за небайдужість і професіоналізм, пан Володимир сказав
хлопцям, що хоче зустрітися
з ними особисто, поспілкуватися. Самі ж рятівники у своєму вчинку не вбачають героїзму. Кажуть, що так на їхньому
місці вчинив би кожен.
— Знати і вміти надати першу допомогу повинні всі, — розповідав у студії
Олександр Багнюк, — бо ж
у критичних випадках кожна
згаяна хвилина може коштувати життя.

Т

допомогу досить професійно. У 63-річного чоловіка
стався серцевий напад, і він
був у стані клінічної смерті,
тож якби вчасно не допомогли, шанси на порятунок
були б мінімальні. До речі, під
час передачі Віталій Ходаковський зазначив, що деякі пасажири навіть не намагалися
рятувати людину і відмовляли їх це робити: мовляв, не чіпайте його, сам відійде.
— Я рада, що наші вихо-

почали
« Хлопці
його реанімувати.
Робили непрямий
масаж серця.

»

Рятівники Ігор Подоба, Віктор Гомон, Віталій Ходаковський та Олександр Багнюк не вбачають у своєму
вчинкові чогось надзвичайного.

Нагадаємо, що подія трапилася майже пів року тому,
в травні. Тоді четверо студентів Ківерцівського медичного
коледжу — Віктор Гомон, Ігор
Подоба, Олександр Багнюк
та Віталій Ходаковський —
їхали у приміській електричці
на практику до Луцька.
— Коли зайшли у вагон,

побачили натовп, — розповідав Олександр Багнюк. — Запитали, що сталося. Кажуть:
чоловікові погано. Підійшли.
У нього була зупинка дихання, ознаки клінічної смерті.
Хлопці почали його реанімувати. Робили непрямий
масаж серця. Поки троє займалися ним, четвертий ви-

кликав «швидку» і побіг до машиніста, аби той зупинив
потяг. Бригада Ківерцівського відділення екстреної медичної допомоги, яка прибула, продовжувала порятунок.
Через 26 хвилин чоловік задихав і його доправили до лікарні. Працівники «швидкої»
кажуть, що студенти надали

ванці не змогли пройти мимо
людини, яка потребувала допомоги, — сказала в розмові
директорка
Ківерцівського
медичного коледжу Тетяна
Комшук. — Вони мали хороші знання й практичні навики. Брали участь у складі команди ківерцівської бригади
«швидкої допомоги» в обласному чемпіонаті «Волинські
медичні ралі-2018». Тоді вона
здобула перше місце.
До речі, нині Олександр
Багнюк — студент Східноєвропейського університету
імені Лесі Українки, майбутній реабілітолог, а Віталій Ходаковський — Чернівецького медичного університету,
буде стоматологом. n

n Варто знати!
ЯК ДІЯТИ, КОЛИ ЗАКОДУЮТЬ
СУПУТНИКОВЕ ТБ?

Чому закодують супутникове ТБ,
і що робити, якщо у вас «тарілка»
Фото lanet.tv.

Багато українців дивляться
супутникове ТБ безкоштовно
і навіть не підозрюють, що
ловлять технічний сигнал,
призначений для провайдерів.
У рамках переходу до моделі
платного ТБ, прийнятої у світі,
в Україні відбудеться кодування
супутникового сигналу каналів.
Після цього до платних каналів
користувачі матимуть доступ
через посередника. Дивитися
їх безкоштовно вже не вийде.
Посередниками між глядачами
та медіагрупами (власниками
каналів) стануть провайдери
супутникового ТБ, провайдери
кабельного ТБ і сервіси онлайнтелебачення (їх ще називають
OTT/IPTV-сервіси).

КОЛИ І ЯКІ СУПУТНИКОВІ КАНАЛИ
СТАНУТЬ НЕДОСТУПНИМИ?

З листопада 2019 року відбуватимуться короткочасні відключення деяких каналів. А вже 20 січня 2020-го
планується повне кодування каналів
медіагруп «1+1 Media», «Медіа Група Україна», «StarLightMedia», «Inter
Media Group».
Власники супутникових тарілок
не зможуть безкоштовно дивитися
такі українські ТВ-канали:
1+1, 2+2, ТЕТ, УНІАН, ПлюсПлюс,
Бігуді;
ТРК Україна, НЛО ТБ, Індиго, Ескулап ТБ;
СТБ, Новий канал, ICTV, М1, М2,
КуйТБ;
Інтер, НТН, К1, К2, Мега, Піксель,
Zoom, Enter-фільм.

Нехай береже всіх Господь на дорогах життя!
Автомобілі та автошляхи… Ці об’єкти транспортної інфраструктури невід’ємно пов’язані між собою і мало чого варті один без одного. Тож недаремно люди, котрі поєднали своє життя з дорогами
та автівками, мають спільне професійне свято, яке відзначають в останню неділю жовтня. І це одне з
тих небагатьох свят, яке охоплює значну частину населення країни, адже воно стосується ще й усіх,
хто має посвідчення водія.
Від колективу Служби автомобільних доріг у Волинській області та від себе особисто щиро вітаю
працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства України, ветеранів цих галузей, а
також усіх водіїв із Днем автомобіліста і дорожника!
Зичимо щастя та здоров’я, добробуту та впевненості у завтрашньому дні, невичерпної енергії та успішної реалізації амбітних планів і проєктів, миру, спокою та благополуччя.
Хай у минулому залишаться руйнівні для наших галузей процеси. Віримо,
що невдовзі Україна матиме сучасні європейські дороги, якими безпечно та
комфортно можна буде дістатись до найвіддаленіших куточків нашої країни. І
ми, в свою чергу, прикладаємо для цього максимум зусиль.
Начальник Служби автомобільних доріг
у Волинській області
Анатолій ПОСПОЛІТАК.

Популярними альтернативами є
кабельне та онлайн-телебачення.
Провайдер інтернету та кабельного ТБ «Мережа Ланет» має власний
сервіс онлайн-телебачення Ланет.TV
(lanet.tv), який дає змогу легально дивитися українські та зарубіжні канали
онлайн.
Переваги Ланет.TV:
1.Проста і швидка реєстрація.
2.Система бонусів.
3.Якісні зображення і звук.
4.Безкоштовний перегляд ТБ
у тестовому режимі.
5.190+ каналів у платних пакетах
(з них 80+ в HD) або 90+ каналів в безкоштовному пакеті.
6.Перегляд ТБ у будь-який час
і в будь-якому місці за наявності підключення до інтернету будь-якого
провайдера.
7.Доступність на різних пристроях: на смартфонах і планшетах через Android-додаток, на комп’ютері
через браузерну версію, на Smart
TV. n

n Пряма мова
Антон ЯЦЕНКО, народний депутат-мажоритарник,
який може бути причетним до підкупу обранців від «Слуги
народу», що їх Президент Зеленський закликає пройти
детектор брехні, відмовився сам проходити поліграф:

«

Навіщо? Вони сходять усі (члени комітету з
фінансів, податкової та митної політики. – Ред.),
нехай розкажуть, отримували вони
(хабарі. – Ред.) чи ні. Чи знайомі
вони зі мною. А враховуючи, що я
не дівчинка-шльондра, а народний
депутат чотирьох скликань, то на
шапіто не будемо перетворювати
Верховну Раду.

»

www.volyn.com.ua
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n На власні очі

Фото Євгенії СОМОВОЇ.
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Гостей ознайомили з роботою «Школи відповідального
батьківства», що діє в пологовому будинку. З майбутніми
мамами і татами там спілкуються психолог, педіатр, акушер–гінеколог, анестезіолог.
Їм розповідають про вагітність,
підготовку до появи дитини на
світ, пологи, догляд за немовлям.

відкритих
« День
дверей вирішили

Лариса Шендибило: «У ванні з теплою водою жінка може полегшити біль
під час переймів».

Психолог Оксана Касіян налаштовує майбутніх мам
на грудне вигодовування немовлят.

ДО ЛУЦЬКОГО ПОЛОГОВОГО ЇДУТЬ
НАРОДЖУВАТИ Й З ІНШИХ ОБЛАСТЕЙ
Чому жінки обирають саме цей заклад, розповіли під час Дня відкритих дверей
Євгенія СОМОВА

акий захід тут відбувся
вперше. Для сімейних
пар, які очікують дитину,
та всіх охочих провели екскурсію закладом, ознайомили з
оснащенням, умовами перебування в стаціонарі. Показали
все — від приймального відділення до пологових залів, кімнати виписки, фотозони, кухні, з
якої доносився запах аж ніяк не

Т

лікарняної їжі. Майбутні мами
мали змогу відчути атмосферу,
яка тут панує, поспілкуватися з
лікарями–акушерами, гінекологами, неонатологами, отримати відповіді на запитання.
Жінкам сподобалися сучасна апаратура, яка допомагає
діагностувати захворювання,
виходжувати дітей, палати, де
вони можуть перебувати з чоловіками, подругами чи мамами, пологові зали.

— Вони мають сучасне
обладнання, аби породілля
могла вільно обрати ту позицію, в якій зручно народжувати, — розповідала завідувачка Центру планування сім’ї і
репродукції людини Лариса
Шендибило.
За словами заступниці головного лікаря з неонатології
Олени Курак, нині змінилися
підходи до виходжування новонароджених, на світ з’явля-

ється більше здорових діток.
У закладі працює висококваліфікований персонал, завдяки
якому тут показники перинатальної смертності не перевищують європейські. Водночас
передові медичні практики поєднуються з комфортом і турботою про мам та немовлят.
Тому в Луцькому клінічному пологовому будинку народжують
багато жінок з інших областей
та навіть іноземки.

провести, щоб
майбутні мами
побачили, де і в
яких умовах будуть
народжувати.

»

— Із жінками, які відвідували школу, працювати легше, —
зазначив завідувач пологового
відділення № 2 Сергій Сябрук.
— Вони знають, як коректно
поводитися під час усіх етапів
пологів.
За словами головного лікаря Луцького клінічного пологового будинку Михайла Токарчука, День відкритих дверей
вирішили провести, щоб майбутні мами побачили, де і в яких
умовах будуть народжувати,
які обстеження тут проводять,
як діагностують ту чи іншу патологію, знали, як виписують,
харчують…
Такий захід будуть проводити щомісяця. Адже майбутнім
мамам потрібна не лише висококваліфікована допомога, а й
інформація про заклад, який
обирають для народження дитини. n

n Зверніть увагу!

Рак молочної залози — це не вирок,
а хвороба, яку лікують і перемагають
Щороку наприкінці жовтня у нашій державі проходить
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на
рак молочної залози. Мета заходів, які відбуваються
в цей час, — спонукати жінок турбуватися про власне
здоров’я, регулярно обстежуватися, звертатися до
лікаря для ранньої діагностики. Це допоможе онкологам
виявити недугу на початкових стадіях, коли вона майже
повністю виліковна, зберегти і продовжити життя
Орест АНДРУСЕНКО,
онколог-мамолог

орічно в
світі реєструють
понад 13 мільйонів
випадків злоякісних новоутворень, з них в Україні —
160 тисяч. У Волинській області ця патологія виявлена у
2700 осіб. Рак молочної залози
— одне із найбільш поширених
онкологічних захворювань у
жінок. Хвороба має тенденцію
до зростання, особливо серед
представниць молодого віку.
За статистикою, занедужати
на рак ризикує сьогодні кожна
восьма жінка. Але якщо раніше це стосувалося переважно
осіб після сорока років, то нині
хвороба помолодшала, про
що свідчать історії 30- і навіть
20-літніх пацієнток.
На розвиток злоякісних процесів у молочних залозах впливають загальний стан організму, канцерогенні речовини, які

Щ

потрапляють із продуктами
харчування, хімічні реагенти,
пестициди і гербіциди, деякі
медикаменти, а також електромагнітне, ультрафіолетове
випромінювання, радіація, нікотин та гормони. Порушення
гормонального балансу, велика насиченість естрогенами чи
прогестероном також ведуть до
раку молочної залози. Відіграє
свою роль і спадковий фактор
— близько 9% злоякісних процесів передаються від батьків
до нащадків.
Основною ознакою раку молочної залози є поява одного
або кількох пухлинних утворень
у тканині грудей. Найчастіше
вони виникають у верхньо–зовнішньому квадранті, іноді із самого краю на межі з пахвинною
западиною. За своїм виглядом
рак молочної залози може
бути невеликою, але щільною
пухлиною без чітких меж або
вузлом м’якої консистенції округлої форми з досить чіткими
межами, мати гладку чи горби-

сту поверхню, деколи — значні розміри (5—10 см). Типові
симптоми раку — зморщеність
і втягненість соска, а також
кров’янисті виділення з нього.
При виявленні подібних ознак
треба терміново йти на прийом
до онколога.

який вдалося
« Рак,
виявити на ранній
стадії, майже на
100% піддається
лікуванню.

»

Перевірити себе з приводу
цих симптомів має можливість
кожна жінка шляхом самообстеження молочних залоз, проводити яке необхідно кожного
місяця. Крім того, з профілактичною метою треба регулярно
відвідувати мамолога та гінеколога, обстежувати свої молочні
залози на УЗД–апараті чи мамографі. Адже пухлини добре
діагностуються, а це вагомий
фактор. Рак, який вдалося виявити на ранній стадії, майже
на 100% піддається лікуванню,
тобто жінка зможе повернутися
до нормального життя і продовжити його.
На жаль, ми спостерігаємо у
пацієнток страх перед зверненням до лікаря. Він викликаний

не лише можливим діагнозом,
а й матеріальними причинами
— люди бояться, що лікування
обійдеться надто дорого. Відкладаючи візит до онколога,
вони рятуються на свій розсуд:
використовують спиртові компреси, п’явки, гриби, вдаються
до уринотерапії. До фахівців
приходять лише тоді, коли допомогти вкрай важко. Хоча якби
це сталося раніше, результат
був би іншим, оскільки рання
діагностика раку молочної залози рятує життя і обходиться
набагато дешевше, ніж на пізніх
стадіях.
На жаль, саме запізніле
виявлення хвороби є однією
з головних причин того, що в
Україні ріст захворюваності супроводжується високим рівнем
смертності. Пухлини молочної
залози у запущених стадіях діагностуються у чверті пацієнток,
і половина з них помирає вже
протягом першого року після
виявлення. Не останню роль у
пізньому зверненні до медиків
відіграє непоінформованість
суспільства про справжні чинники цієї проблеми, звернення
до «народних цілителів», а не
лікарів–професіоналів. Через
неправильне лікування хворі
втрачають час, а недуга набирає обертів.
Виявити захворювання на

ранній стадії допомагають регулярні обстеження на мамографі
чи УЗД–апараті. На Волині, крім
обласного медичного центру
онкології, мамографи є в інших
лікувальних закладах, але кількість охочих обстежитися на
них порівняно з попередніми
роками суттєво зменшилася.
Тим часом такі огляди жінки після 40 літ повинні проходити раз
на два роки, після 50 — щорічно. До того ж принаймні раз на
рік треба побувати на прийомі у
спеціаліста для профілактики.
Жителі нашого краю мають достатньо можливостей
для ранньої діагностики цього
захворювання. У Волинському
обласному медичному центрі
онкології створено мамологічний центр, у якому використовується сучасна апаратура
(мамографи та УЗД) і спеціальні
методи діагностики (тонкоголкова пункційна біопсія, трепан–
біопсія, визначаються онкомаркери для молочної залози). Крім
того, в закладі діє мамологічний
кабінет, де щорічно проходять
огляд близько 8000 жінок, створено реабілітаційний центр, у
якому проводяться психологічна та медична реабілітація після
операції на молочній залозі.
Якщо ви виявили у себе пухлину, не треба впадати у відчай
(можливо, це доброякісне новоутворення). Не зволікайте із
зверненням до мамолога, який
проведе обстеження і дасть
рекомендації щодо лікування!
Кожна жінка повинна знати, що
сьогодні рак молочної залози
— це не вирок, а хвороба, яку
лікують і перемагають. n

n Куточок поезії

ЛЮБИТЬ!
НЕ ЛЮБИТЬ

І Я БУЛА
ПРИРЕЧЕНО
ЩАСЛИВА
Cвітлана КОСТЮК

n На поворотах долі
тях, що ми маємо бути похоронені поряд, дуже близенько, щоб він мене міг
обняти навіть на тому світі.
«ОТ ПОБАЧИШ — ПРОЖИВЕМО
ДЕСЯТЬ ЛІТ У ШЛЮБІ, І ВЕДУЧА
РУБРИКИ «ЛЮБИТЬ! НЕ ЛЮБИТЬ»
БУДЕ У НАС

«ЯК МИ ЛЮБИЛИСЬ ТА Й РОЗІЙШЛИСЯ,
ТЕПЕР НАВІКИ ЗІЙШЛИСЯ ЗНОВ…»
Коли ми розмовляли з Тетяною Ломакіною і Василем Бондарчуком, котрі живуть у селі Журавичі Ківерцівського
району, то на думку приходили рядки саме з цієї відомої пісні «Місяць на небі». У юності між ними теж
пролетіла іскорка любові. Але сім’ї вони створили з іншими обранцями. І лише овдовівши, стали подружжям

У кожного з них було своє життя.
Тетяна Ломакіна, а в дівоцтві Демчук —
не місцева. Вона із села Нічогівка Маневицького району. У Журавичі приїхала
в 1972 році на роботу, закінчивши Берестечківський сільськогосподарський
технікум, з дипломом зоотехніка. Але
давно вважає себе журавичівською,
бо ж тут майже пів століття прожила.
— Головою колгоспу був Данило Лихач, мій земляк, — розповідає жінка, повертаючись спогадами в 1970-ті роки. —
Він мене і запросив на роботу після того,
як я тут практику проходила (Тетяна Арсентіївна працювала зоотехніком на одному місці, поки господарство існувало,
а як у 90-х розвалилося, то стала підприємцем. Зараз вона — кухар у кафе
«Журавка», яке й створила разом із сином. — Авт.). І першого чоловіка тут зустріла — Анатолія Ломакіна. Я — зоотехнік, він завфермою був. Познайомились
у травні 1972-го, а у вересні вже одружилися. Двох дітей — сина Валентина й
доньку Аллу — виростили.
Але, як зараз каже жінка, все могло
скластися й по-іншому. Адже, як це буває, свого часу дівчина опинилася між
двома вогнями. Анатолій — високий,
гарний, розумний — заміж кликав,
а серце рвалося до Василя.
— Отой наш голова Данило Дем’янович, — розповідає Тетяна Арсентіївна, — у якого водієм був Василь Бондарчук, настирно сватав мені його. Як
дізнався, що я з Анатолієм зустрічаюсь,
то сказав: «Ти ще молода, тобі тільки
19 — не розумієш, що неправильну долю
обираєш. А от Василь — хлопець що
треба». І виходило, що стояла я на роздоріжжі. Літо, Данило Дем’янович дає
мені машину — і Василь везе мене в гості до батьків у Нічогівку. Голова все робив, аби я була ближче до Василя — його

«кандидата» в наречені. Під час таких
поїздок, пригадую, і я сідала за кермо,
а Василь — біля мене. Романтичні були
миті. Подобався мені Василь, хоч я уже
знала: поки вибираю між двома кавалерами, йому Марія — клубочинська дівчина, яка працювала в нашому магазині,
впала в око. І в якийсь момент я зрозуміла, що не відвоюю його. Якось вернулися
ми з Нічогівки в Журавичі десь о першій
ночі. А в клубі ще танці. Йдемо під ручки
і ми туди. А тут мене чекає Анатолій, Ва-

раз думала, що інакше
« Несклалося
б усе, якби
за Василя вийшла заміж,
бо «він такий добрий, що руки
не підніме на жінку».

»

силя — Марія. І вона до мене з погрозою
і таким одкровенням: «Я вагітна, у нас
з Василем буде дитина…»
Як пересвідчиться згодом Тетяна,
це була вигадка, «і якби знала тоді, що
Марія обманює, то не відступилася б від
Василя».
— Одного дня, — розповідає наша
героїня, — Марія з матір’ю навіть до моїх
батьків поїхала і сказала їм, що я в неї
батька її дитини відбиваю. На другий
день моя мати вже в Журавичах була.
«Що ж ти, дочко, стаєш поміж ними?
Хіба тобі хлопців бракує?» І я відійшла
від Василя, хоч дуже його любила. Одружилися ми з Анатолієм, а він з Марією
побрався.
«СВІЙ ХРЕСТ Я СМИРЕННО НЕСЛА
ДО КІНЦЯ»

У невістки пішла Тетяна. І невдовзі почула від своєї свекрухи, що дуже
поганий був її чоловік. «Якщо вдасться
Толик у батька, то буде тобі важко з ним
жити», — сказала.
— А ще поставила мене перед таким
фактом, — розповідає жінка. — Я, мовляв, зробила хату — ти прийшла на все

готове. Може, він (Анатолій. — Авт.)
буде пустий, і у вас не складеться бути
разом, то ти тоді мусиш іти до своїх
батьків. Бо я — вдова, одного сина маю.
Який він не є, а то моя єдина дитина. Ти
повинна нам коритися.
І зараз Тетяна Арсентіївна зізнається, що Анатолій був гарний, розумний.
Але «там, де горілка, — добра нема».
І одного разу, коли їхньому з Анатолієм первістку було лише місяців
два, і те «не складеться бути разом»,
про що попереджала свекруха, стало
явним, забрала Тетяна немовля і подалася в Нічогівку.
— А в нас у сім’ї п’ятеро дітей (четверо братів у мене), бідно жили, — розповідає жінка. — І ось тут ще два роти
добавляється. Тож мати ледь не з порога заявила: «Я тебе не силувала йти
заміж за нього. Ти сама вибрала свою
долю — свій хрест і неси». З цими словами зібрала мене і привезла назад
у Журавичі. І більше я ніколи не жалілася і не верталася додому — свій хрест
несла смиренно до кінця. 34 роки прожили ми з Анатолієм. Він помер на моїх
руках.
Тетяна Арсентіївна зізнається, що
спогади юності «все життя шкребли».
Не раз думала, що інакше склалося б
усе, якби за Василя вийшла заміж,
бо «він такий добрий, що руки не підніме
на жінку». А від Анатолія не раз діставалося…
— Я працювала зоотехніком (дякуючи свекрусі, яка гляділа дітей, закінчила заочно Житомирський сільськогосподарський інститут), їздила
по селах, що входили до колгоспу, —
чоловік це сприймав спокійно. А Марія,
як я відчувала, завжди ревнувала мене
до Василя. Ми й справді не байдужі були
одне до одного. Сьогодні можу в цьому
зізнатися.
«Я ТЕБЕ ЩЕ КРЕПШЕ ЛЮБЛЮ,
ЯК ЛЮБИВ МАРІЮ»

Залишившись вдовою, Тетяна Ар-

сентіївна жила сама років два. Згодом
важка хвороба забрала в могилу Марію — залишився один і Василь.
— Якось ми з ним зустрілися на вулиці, — пригадує жінка. — Я йому тоді й
сказала: «Ну тепер ти будеш мій». А він
стоїть біля мене, так мило в очі дивиться і говорить: «Ні… Я дав обітницю Марії, що не піду до Ломачихи (так у селі
називають Тетяну Арсентіївну. — Авт.).
«А яка ж то обітниця, — я йому на це. —
Обітницю дають на Біблії, коли вінчаються…»
Навесні 2008 року, перед Великоднем, зійшлися вони з Василем. Жінка
пригадує:
— Я йому так сказала: «Ти дуже
спокійний, добрий, а я — холерик.
Зі мною непросто вжитися». Це до того
було мовлено, що не відразу пішли ми
до вінця — перш треба було побачити,
як складуться наші стосунки, — нам же
було уже під шістдесят.
А ось коли вирішили взяти церковний шлюб? Коли про це зайшла мова,
Тетяна Арсентіївна сказала:
— То вже більше року минуло, як ми
жили разом (Василь, до речі, віддав
свою хату одній із дочок і прийшов
до мене). І якось він мені зізнався:
«Ти знаєш, я тебе ще крепше люблю,
як любив Марію». Ось тоді я зрозуміла, що нам треба повінчатися, щоб чоловік був упевненіший і в мені, і в собі,
і взагалі — у житті. І тоді ми зустрілися
із священником — отцем Миколою.
Я сказала йому: «Вам цікавіше, як ідуть
до вінця молоді. А таких ось, старших,
повінчаєте?» І він відповів, що зробить
це із задоволенням.
7 листопада 2009-го вони взяли
церковний шлюб. Весілля зробили, запросивши рідню, добрих знайомих. Коровай ділили між гостями.
— І тепер мені так мило й приємно
у житті, — каже Тетяна Арсентіївна, —
що я сама собі, буває, заздрю, що
в мене такий хороший чоловік. Я навіть заповіла при своїх і Василевих ді-
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авесні 1901 року він поділився в жартівливій формі з Іваном Буніним новиною, що одружується з Ольгою
Кніппер, примадонною Московського художнього театру (обоє на фото). Але той
поставився до повідомлення з іронією,
оскільки подібне чув від Чехова не вперше. У середовищі літераторів знали про
дивацтво знаменитого письменника, який
бажав одружитися, але при цьому все повинно було залишатися по-старому. Тобто
дружина має жити у Москві, а він у селі, і їздитиме до неї.
Письменник познайомився зі своєю
майбутньою дружиною у вересні 1898 року
на репетиції його п’єси «Чайка» і відразу ж проникся симпатією до талановитої
учениці Немировича-Данченка. Два з половиною роки вони листувалися, деколи
зустрічалися: то Ольга Кніппер гостювала

Н

складної операції жінка
« Після
мати дітей уже не могла.
У телеграмі Чехову
написали напівправду, щоб
не хвилювати.

»

у Чехова в Ялті, то Антон Павлович приїжджав до Москви. У середині травня Чехов
приїхав у Білокам’яну і визначив, у якій церкві буде проходити вінчання, приховавши
це від рідних. Вони поєднали свої долі, незважаючи на туберкульоз Чехова, і чекали
з нетерпінням поповнення сімейства. Але їх
немовби переслідував якийсь злий фатум:
перша вагітність закінчилася викиднем.
Антон Павлович заспокоїв дружину, обнадіювали лікарі, і Ольга дуже раділа, коли знову зрозуміла, що чекає дитину. Вона дуже
берегла себе, готувалася на якийсь час піти
з театру, та її учитель Немирович-Данченко
вмовив поїхати до Петербурга і зіграти останній раз у спектаклі.
Навесні 1902 року театр вирушив на гастролі, і Антон Павлович, наче передчуваючи щось недобре, рвався поїхати разом із трупою, та лікарі йому заборонили.
От якби він знав про наслідки цих гастролей
для них обох! На другому спектаклі Ольга
Леонардівна впала у люк на сцені, що був

відчинений із чиєїсь недбалості. Її відправили до лікарні. Після складної операції
жінка мати дітей уже не могла. У телеграмі
Чехову написали напівправду, щоб не хвилювати. Гастролі закінчилися, а дружина
його все ще була у лікарні. Тільки через
тиждень після того, як трупа роз’їхалася,
лікарі дозволили перевезти її у Ялту.
Примадонна сумувала за театром
і, як тільки їй стало краще, Антон Павлович поїхав з нею до Москви. Прибувши
на місце, вони прийшли подивитися нове
приміщення для репетицій, побудоване
Савою Морозовим, а наступного дня Ольга Леонардівна знову злягла, і лікарі вже
думали, що не зможуть врятувати молоде
життя. Чехов невтомно чергував біля коханої дружини вдень і вночі. Стан хворої поліпшувався з трудом, не дуже добре почував себе в задушливому місті і письменник,
ослабнувши після безсонних ночей.
Допомога прийшла від Костянтина Станіславського, який запропонував Антону
Павловичу перевезти хвору дружину разом
з медсестрою у маєток його матері, що неподалік від Москви, і поселитися у флігелі.
Там здоров’я Ольги Леонардівни і Антона
Павловича відновилося настільки, що зиму
1903–1904 років лікарі дозволили письменникові провести в Москві.
Та випробування не закінчилися: раптове загострення туберкульозу після застуди
поламало всі їхні плани, і тепер уже Ользі
Леонардівні довелося терміново везти Антона Павловича за порадою лікарів у Баденвейлер. Він помирав у ніч з 1 на 2 липня
1904-го, але вона не вірила в це і виганяла
величезного чорного метелика, що залетів
у кімнату…
Про любов і перипетії сімейного життя
письменник сказав декількома словами:
«Вони покохали одне одного, одружились, і обоє були нещасні». Але залишилося таємницею, чи мав він на увазі власне
одруження, коли писав: «Спочатку любов,
потім — шлюб, спочатку полум’я, потім —
дим»… n

«Так ніхто не кохав»

»

Коли транслювали
«Багаті також
плачуть», навіть
Папа Римський
«зависав» перед
телевізором

Коли транслювали

«Багаті також
плачуть», навіть
Папа Римський
«зависав» перед
телевізором
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Марина ЛУГОВА
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«Ще не любов,
т
тя
а почуття
вже є...»»

ніхто
ТАК
не КОХАВ

Антон Павлович Чехов
одружився у сорок років — кращу
пору для мужчин, коли, як писав
давньогрецький мудрець Солон,
розум цілком дозріває і вже
не прагне до справ, які не можна
виконати

Історія
до сліз: «Я не можу
сказати йому
про сина»

Фото poradi.com.ua.

«Я сама собі заздрю, що в мене такий хороший чоловік»

Коли ми розмовляли з Тетяною
Арсентіївною й Василем Івановичем,
то мені на думку приходили рядки з відомої пісні: «Як ми любились та й розійшлися, Тепер навіки зійшлися знов».
Це про наших героїв. Він похоронив
дружину, вона — чоловіка, і їхня любов,
яка зародилася в молоді літа, одержала, як кажуть, друге життя.
— Я, може, надто скритний, — говорить Василь Іванович. — Люблю
Тетяну, а щоб признаватися в цьому,
то такого нема. Я не є «болтуном».
Найстрашніше — то самота. Я десь
півтора року був сам, коли овдовів. Літечком рано розвидняється — вийдеш
на вулицю, то сусіди вже корів повиганяли, є з ким словом перемовитися.
А зимою ніч довга, як вік. І телевізор
не милий. Не дай Бог нікому в самоті
доживати.
— У нас вдома атмосфера дуже
гарна. Ми всюди разом, дбаємо одне
про одного, — долучається до розмови Тетяна Арсентіївна. — Зразу, як ми
з Василем зійшлися, то син Валентин
це не дуже схвально сприйняв. Тепер
вони — друзі-нерозлийвода.
А ось про те, як дочка Алла поставилася до другого заміжжя матері, то вже
від неї безпосередньо почули:
— У такому віці, в якому моя мама,
хочеться чашечку кави випити не самій, навіть помовчати не самому, знати, що є кому в очі глянути. Мама не самотня — і я спокійна за неї.
До речі, Тетяна Арсентіївна не втрималася і, «щоб уже до кінця бути відвертою та правдивою», розповіла, що
в цьому році якось «допекла Василя
своїм характером холерика», і він вирішив піти до себе додому. З розумінням сказала йому: «Іди, відпочинь
від мене». Але через два дні вернувся
зі словами: «Я не можу без тебе».
А ще довелося почути таке:
— Коли ми повінчалися, то я сказала Василеві: «От побачиш, що проживемо десять років у шлюбі, і ведуча рубрики «Любить! Не любить» буде у нас.
Так і сталося. Тільки зустрілися
ми трошки раніше, ніж подружжя
відзначить трояндове весілля. n

Фото ukranews.com.

І вони дали обітницю перед Богом бути разом у горі й радості, в багатстві та бідності до кінця
днів своїх.

«ТИ ЩЕ МОЛОДА,
НЕ РОЗУМІЄШ, ЩО НЕПРАВИЛЬНУ
ДОЛЮ ОБИРАЄШ»

Мені 57 років, вдова, діти
вже мають свої сім’ї. Хотіла б
познайомитися з таким же самотнім чоловіком без шкідливих звичок, з яким можна було
б створити сім’ю. Мій тел.
0688577305.
ххх
Самотня жінка, яка за довгий час свого життя втомилася
від одинокості, хоче, щоб відгукнувся розумний, порядний,
вірний чоловік віком від 40 до
55 років, зростом не нижче
180 сантиметрів. Мрію зустріти мужчину, забезпеченого
житлом, з яким можна було
б прожити відпущені Богом
роки. Мої тел.: 0969811360,
0507200590.
ххх
Мені 59 років, не п’ю, не
курю, познайомлюся із жінкою,
не схильною до повноти. Мій
тел. 0980111962.
ххх
Мені 54 роки, розлучений,
маю дорослих дітей, хотів би
зустріти жінку, бажано молодшу. Мій тел. 0953556472.
ххх
Сільський чоловік, за
професією будівельник, не
п’ю, не курю, нормальної
зовнішності (57 років, зріст
170 сантиметрів, вага 75 кілограмів). Познайомлюся
із самотньою жінкою-волинянкою із сільської місцевості. Мій тел. 0988728167.

Фото Костянтина ГАРБАРЧУКА.

Фото з домашнього архіву Тетяни ЛОМАКІНОЇ і Василя БОНДАРЧУКА.

Катерина ЗУБЧУК

ТАК ХОЧЕТЬСЯ
БУТИ У ПАРІ

Чехов і Кніппер: сумна історія
кохання і шлюбу
Фото img0.liveinternet.ru.

Фото з домашнього архіву родини КІЧКІНИХ.

Мої слова соромились
іще
Торкатися слідів
твоїх і вулиць…
А вітер вперто
підставляв плече —
Свавільний, вільний,
молодий прибулець…
Я над усе хотіла
одкровень,
Краплинки дива
на струні високій.
Взамін губила сни
свої і спокій
На сторінках
збентежених пісень…
Налаштування на одну
струну
Бажали душі, спраглі
сонця й дива.
І я була приречено
щаслива
На вічність, може,
чи на мить одну…
Бо що життя? Польоти
до небес?
Чи, може, вміння
втриматись ногами
На цій землі,
що відцвітає з нами
У затишку незвіданих
чудес?..
Відлуння снів — матерія
тонка…
Відлуння слів — мелодія
любові…
Торкаюся тебе лише
у слові…
Тремтить рука…
О як
тремтить
рука…

n Почуття славетних

Ведуча рубрики
Катерина
ЗУБЧУК,
заслужений
журналіст України.

»

Їхня любов
зародилася
після втечі
з наркотичного
пекла
с. 5—7

»

Фото pinterest.com.

Історія до сліз:
«Я не можу сказати
йому про сина...»
с. 20, 16, 17

Усього
гривні
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»

Їхня любов
зародилася після
втечі
з наркотичного
пекла
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n Із учительського щоденника

ЩОБ ЦІ МАКИ ЦВІЛИ ВАМ
УСЕ ЖИТТЯ
Маків цвіт… Магічний спалах вогню, матеріалізований у тендітних пелюстках, що мають
надто коротке життя. Їх непросто «дарувати» — осипаються ледь не одразу після
того, як зірвані. Ними можна милуватися й дивуватись, коли вони густо «бродять»
українськими житами та пшеницями, нагадуючи міфічні поля староєгипетських Фів. Вони
століттями цвітуть на дівоцьких сорочках українок, закликаючи у вищих сил здоров’я,
молодість та щедрий рід. А ще — червоногарячі макові пелюстки ніколи не осиплються
в букетах натюрмортів та на полотнах відомих і не дуже відомих художників
Ніна ГОРИК,
письменниця,
заслужений
вчитель України

ід маків
у моїй квартирі веселіше влітку і тепліше взимку.
Вони — на кожній стіні, на картинах різного розміру і в різних
оправах. Та є серед них одна
мистецька робота, яка не має
конкуренції — на чисто-синьому фоні зеленолиста гілочка лапатого макового цвіту, над яким
два ще не розкриті пуп’янки сусідують з молодою маківкою…
Чи думав над символами юний
художник, автор картини, семикласник Сашко Зінюк? Не знаю.
Та до мене тут промовляє кожен
штрих…
Травневі дні збігали в турботах про завершення навчального року. Підсумкове оцінювання,
диктанти, творчі роботи, важливі для остаточних результатів…
А за вікнами — весняне раювання! Абрикоси й вишні — обліплені цвітом, заціловані бджолами.
Фіолетові й білі бузки вибухнули
рясними китицями і заполонили простір квітковим солодом.
На клумбах зацвіли нарциси,
тюльпани помалу розкривали
яскраво-червоні бутони. І над
усім цим неймовірно красивим
видивом — синє-пресинє безкрає небо!
Ну як тут всидіти за партами!
Раз — погляд на вчителя, двічі —
за вікно.
— Дивись, дивись — метелик залетів!
Метелик тріп-тріп жовтими
крильцями — наче сонячний
зайчик ожив. І пропало навчання. Колись, у ранньому своєму
вчительстві, точно б насварила,
прикликала до порядку… А зараз, коли вже свої діти виросли — серце щемить у розлуці —
ловлю бісики в дитячих очах,
тішуся їхньою втіхою.
— Підходьте до вікон, діти,
тільки не потовпіться. Вдихніть весняного повітря — і знову
за парти, бо урок має часові межі.
Хвилина, дві… Гамір стихає,
мої семикласники всідаються
на місця…
— Проаналізуємо творчі
роботи! Кожне слово, в якому
допущена помилка, вписуємо
правильно, поруч вказуємо орфограму, наводимо кілька прикладів слів на те ж саме правило. Аякже! Якщо не зрозуміємо
природу помилок, то так і будемо неграмотні… А тепер опрацюємо лексичні та граматичні

В

викрутаси, допущені у творчих
роботах. Отже, ділімо зошит
на дві колонки — «Неправильно» і «Правильно», а на полях
визначаємо тип помилок. Хто
до дошки? Доручимо найграмотнішій — Оксанці Чабан? Прошу! Отож почали: «Два вчителя…
Три учня… Бувші випускники…
Ми — наслідки народу… Мистецтво зачіпляє струни…»
Оксана пише й коментує,
інші допомагають, дивуються
своєму незнанню («Я ж знав
це!»), старанно записують у другу колонку правильні вислови.
Коли ж прозвучало — «Прийшовши зі школи, мене чекав
собака…», діти сміялися самі
із себе так, що важко було вти-

посварювання за лінощі або
не зовсім ретельно виконану
навчальну роботу. Як соняшники, повертали усміхнені личка,
коли казала похвальне слово,
жартувала, заохочувала і наставляла — і відповідали взаємністю. Не кожен із них піде
до вишу, та кожен має отримати в школі щось важливе для
життя — розуміння цінностей,
досвід спілкування з книжкою
та один з одним, відчути самоцінність Людини і бажання досягати успіху на життєвих теренах,
призначених долею.
Окинула очима клас. Оксанка, мистецьки обдарована
дівчинка, що не раз тішила
доладною грою на скрипці,

Пора сказати щось таке, щоб не було
« Пора…
те прощання надто болісним.
хомирити, врешті, перебудували речення і заспокоїлись.
— Добре, що відчули, в чому
річ, — наголошую. — Думайте,
пам’ятайте, що головну і додаткову дію в реченні виконує
одна особа. Завжди уявляйте,
про що пишете, висловлюйте
думку ясно, повно, а тоді редагуйте і ставте розділові знаки.
Зрозуміли?
Кивають головами, наче заспокоюють, що таки зрозуміли
і будуть мудрішими, тихенько редагують запропонований текст.
А тим часом учителька знову
не може набратися духу, щоб
сказати про швидке прощання — не просто на час канікул,
а назавжди. Мине ще тиждень —
і вона має покинути це місто,
цих школяриків, до яких за три
роки приросла душею. Гладила
поглядом голівки, що нагнулися
над партами в розмислах про
Слово. Іноді хлопчики та дівчатка
поблискують поглядами, запитують, просять допомоги…
… Вони не були вундеркіндами чи винятково талановитими дітьми, не посідали високих
місць в олімпіадах і конкурсах.
День за днем у силу своїх здібностей кожен із них виконував шкільну програму — хтось
на «відмінно», а хтось на заледве задовільну оцінку. Але
так щиро ішли за вчителем, так
тішились красою художнього
слова, а їхні невеличкі твори
за ступенем відвертості нагадували довірливі листи… Діти
відчували, що їх люблять —
не за винятковість, а просто
так, не сердились на напускне

»

та заповзята у навчанні Аліна
змагаються знаннями з усіх
предметів… Віталик — спортсмен і турист, Галя — справжня
сестра милосердя, усіх жаліє
і всім співчуває, Даринка найкраще читає напам’ять вірші,
Іринка — мила хитрунка, що має
жвавий практичний розум…
Маргарита — тиха, як літня
вода, і працьовита, хоч навчання
дається їй нелегко. Тетянка пропустила через хворобу півсеместру, але… не треба поспішати
її оцінювати, вона справиться
з програмою, варто дати час
і попрацювати з нею додатково… А отой Тарас — усмішка від
вуха до вуха — ледь долає поріг із класу в клас, зате готовий
допомогти товаришеві в будьяку мить, поділиться останнім.
Лише Андрій — будячок у квітнику, занедбане сім’єю хлопча,
якому що урок, що перерва…
Однаково бунтує, ходить через
день з розбитим носом, вигукує, коли йому заманеться, і невідомо, чи й читати добре вміє.
Не пустує хіба тоді, коли мимоволі заслухається гарною оповіддю вчителя та учнів, а згодом
коментує з-під парти вголос або
допитується, чого не докумекав.
Досидить у класі до певного віку
та й піде у заочну школу.
Пора… Пора сказати щось
таке, щоб не було те прощання
надто болісним. Щоб діти мали
час звикнути до того, що в їхньому житті тепер буде хтось інший,
інакший, до кого треба буде звикати по-новому. Від хвилювання
важко дібрати потрібні слова:
Діти, маю сказати дещо…

Невідцвітно яскравіють найкращі у світі квіти — подарунок від учнів
у день розставання.

Три роки, які ми з вами працювали разом, не минули даремно. Ви стали майже дорослими,
багато навчилися і досягли.
Ось подивіться — Сашко вже
зростом переганяє вчительку! — жартую, щоб зменшити
емоційну напругу, і прошу Сашка піднятися з-за парти. Стаю
поруч… Таки вищий! І продовжую: — Так складаються обставини, що мушу переїхати в обласний центр, там чекає на мене
нова робота… інакша, але важлива…
Помічаю, як випрямилися
за партами дитячі спинки, як від
несподіванки збільшились очі,
стрибнули у підбрів’я, виказуючи здивування і несприйняття
почутого. Бачу, як дрібно затремтіли густі, як у дівчини, вії
у каштаноокого Сергійка — того
особливого Сергійка, якого вчити було й непросто, і водночас
цікаво.
… Якось, ще у п’ятому класі, всі вивчили вірш напам’ять,
а він — ні.
«Сергійку, давай щоденник», — кажу суворо.
«Не ставте, не ставте одиниці! Я вивчу обов’язково, от побачите!» — заскиглило хлопча.
Подумавши якусь мить,
вирішую, що вивчений вірш —
це все-таки краще, ніж батіжок
«одиниці», який хіба розізлить,
а то й відвадить від бажання
вчитися. Певна нервовість у характері дитини насторожувала — покара могла б викликати
лише протест і конфлікт.
«Ну, що ж, побачимо. Але
якщо не вивчиш — більше не повірю».
Другого разу Сергій так
виспівав вірш, що всі ахнули,
тож замість «одиниці» — гарна
«одинадцятка».
Це дисциплінувало хлопця
десь… на місяць часу. А потім си-

Батько і син воюють на фронті у складі 14-ї бригади імені князя
Романа Великого. Отець Ігор щоранку на передовій поспішає з одного підрозділу в інший, аби відправити службу, порадити, розрадити, і просто — до своїх. Молодший Юрій — офіцер, прийшов у 14-ту ОМБр пізніше від батька. Він воює в одній
із найгарячіших точок на лінії зіткнення на Луганщині, де завдання за призначенням
виконує бригада. Бачаться рідко, бо війна не лишає часу на родинні балачки.

туація повторилася, коли всі здавали твір. Сергійко м’явся-м’явся — казати чи ні, а врешті признався, що таки не написав…
І знову: «Давай щоденник!»,
і знову: «Ні-ні, я все зроблю —
до наступного уроку». Робота
була виконана досить непогано.
Сумнівалась: карати учня,
який не був взірцем навчальної
дисципліни, чи змиритися з виконанням на післязавтра і таким
чином дати змогу вчитися гарно, хоч із запізненням на крок.
Вибрала друге. Та яким же старанням щоразу віддячував Сергійко за мою милість до нього! За результатами навчання
за рік з літератури — «відмінно»,
а з мови — «добре».
Минули роки. Перебираю
листи, святкові листівки, вірші,
надіслані колишніми учнями.
«Я рададію… (очевидно, радію)
за Вас, що тепер Ви голова спілки. Але я обурююсь, що Ви нас
покинули…», — не церемониться у вислові Іринка Білинська…
«Диктант ми написали не дуже
добре, але не засмучуйтесь,
ми будемо старатись і сподіваємось, що наступну контрольну
напишемо краще…», — це вже
Оксанка Чабан… «Ось сиджу
я на порозі — іде туман по дорозі, скачуть крапельки дощу…» —
творить Тетяна Кальчук… «Дуже
прикро, що за семестр я отримала «дев’ятку», хоча на шкільній
олімпіаді я зайняла перше місце, а на конкурсі Яцика — друге…» — жаліється Таня Силюк…
Навпроти мого робочого
стола на чисто-синьому тлі невідцвітно яскравіють найкращі
у світі маки — подарунок у день
розставання. На зворотному
боці картини — підпис м’яким
дитячим почерком: «Щоб ці маки
цвіли вам усе життя». Не просто
побажання — надія на незабутність. n

Три «Так» отримав на сцені популярного українського шоу «Х-Фактор
лучанин Микола Кравчук. Хлопець
вразив суддів авторською піснею «Де ти є».
Підтримала волинянина Ніно Катамадзе —
під час його виступу вона вийшла на сцену.
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свідком того, як поблизу Великої Яблуньки Маневицького
району Волині автомобіль злетів у кювет. Уже автоматично
схопив аптечку, зупинив кровотечу в постраждалої жінки,
наклавши на 15-сантиметрове
розсічення голови пов’язку.
НЕ ВВАЖАЄ СЕБЕ ГЕРОЄМ:
ЇХАВ ТУДИ, ДЕ ЧЕКАЮТЬ
І РОЗРАХОВУЮТЬ
НА НЕОБХІДНУ ДОПОМОГУ

Кохана дружина і четверо діток — сенс життя ветерана-атовця
Миколи Федорчука.

— Часто звичайні сільські
хлопці, потрапляючи в критичні ситуації, поводились набагато виваженіше, ніж ті, хто
мав військову освіту й погони, — ділиться молодий чоловік
і додає: — На своїх побратимів
я завжди міг покластися, й досі
з ними спілкуюся. Багато чим
завдячую своєму кумові Юрію
Демидюку із Хряська, який
живе у Львові. Саме він надав
мені найкращий бронезахист,
передавав медпрепарати, забезпечив обладнаним реанімаційним автомобілем.
Нелегко було Миколі після
повернення із зони бойових
дій до мирного життя знайти спокій і душевну рівновагу,
та поряд були найрідніші —
мама, дружина, синочок Андрійко, донечки Яна й Анна,
а ще в сім’ї з’явився маленький Дмитрик. Саме заради них
брався до роботи — добудовував власний будинок, влаштувався працювати водієм у ТзОВ
«Бонітет». А ще колишній атовець гарно господарює: має
трактор, автомобіль, різноманітний сільськогосподарський
реманент.
Микола Федорчук зазначає, що він ніколи не афішує
те, через що довелося пройти, й не вважає себе героєм, бо просто виконував свій
обов’язок — їхав туди, де чекають і розраховують на необхідну допомогу. Потрібно буде —
і він знову зробить так само.
А на запитання, про що зараз
мріє, відповідає: «Хочу, щоб
усе це швидше закінчилося
і щоб наші хлопці повернулися
живі-здорові додому…» n

Донечці Анні було лише чотири місяці, коли її татко пішов
на контрактну службу в ЗСУ.

«Коли брав до рук військовий квиток
«двохсотого» чи «трьохсотого», перше,
на що дивився, — скільки в нього діток…»
Микола Федорчук із Хряська Маневицького району Волині — батько чотирьох
дітей — 11 місяців був водієм медичної роти 14-ї ОМБр на луганському напрямку —
між селищем Станиця Луганська й містом Щастя
Юлія МУЗИКА

НА КОНТРАКТНУ СЛУЖБУ
ПІШОВ БАГАТОДІТНИМ
БАТЬКОМ

— Найбільше пам’ятаю свій
перший приїзд на Схід — снігопад, слизька дорога і молодий боєць-земляк із Рожищенського району з наскрізним
пораненням, — розповідає
пан Микола. — Розгортаю його
військовий квиток, а він — тато
трьох малят, прослужив лише
місяць. Добре, що хоч вдалося
врятувати йому життя…
Друзі Миколи брали участь
в АТО як мобілізовані, за них він

хвилювався й уболівав, а потім
і сам вирішив піти служити,
бо переконаний: хочеш щось
змінити — не чекай, що це зробить хтось за тебе.
На контрактну службу
Микола Федорчук у вересні
2016-го пішов уже багатодітним батьком — наймолодшій
донечці Анні було всього чотири місяці. Й майже пів року, аби
менше тривожилася дружина,
не признавався їй, що перебуває в зоні АТО, — казав, що він
у Львові на полігоні. Лише коли
прийшов у відпустку й Олена
прочитала на нашивках форми назви населених пунктів

Луганської області, мусив про
все розповісти.
Перші місяці кермував
на 66-й «газельці», яку власно-

пів року, аби
« Майже
менше тривожилася
дружина,
не признавався
їй, що перебуває
в зоні АТО.

»

руч реанімував ще на Рівненському полігоні. Хоч і казали
всі: «Далеко ти на ній не за-

їдеш», — та машина в майстровитих руках Миколи, якому
від батька передалося вміння
ладити з технікою, служила вірою й правдою.
— Щотижня робили по кілька виїздів, а їхати в потрібний
квадрат доводилось через різні
блокпости і дорогами, і полями,
і соняшниками… Потрібно було
якнайшвидше прибути, аби надати допомогу пораненим, аби
лиш іще можна було врятувати… — ділиться пережитим
атовець, зауважуючи, що навчився оперативно надавати
першу допомогу при різних
видах травм. Нещодавно став

n Закохані у професію

Тамара МЕЛЬНИК:

«ПІСНЮ І МУЗИКУ МЕНІ, ЩОБ БУЛА ЩАСЛИВОЮ,
ПОДАРУВАЛА ДОЛЯ»
Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

»

Закінчення. Початок на с. 20

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

інструктора клубної роботи «виросла» до посади директора Горохівського будинку культури,
на якій пропрацювала 14 років, а в 1981-му прийняла
за велику честь пропозицію
тодішнього очільника галузі
культури району Микити Ліпича продовжити славні традиції народної аматорської
хорової чоловічої капели,
художніми керівниками якої
свого часу були заслужений
артист УРСР, диригент-віртуоз Олександр Самохваленко, диригент симфонічного
оркестру Волинського училища культури і мистецтв, заслужений працівник культури

З

Професіоналізм капели і її керівника пані Тетяни засвідчило чергове гран-прі
на фестивалі пам’яті Степана Кривенького.

Юрій Максименко. Зберегти
напрацювання талановитих

попередників, заслужити авторитет лідера-митця у май-

же 50 чоловіків було нелегко.
Однак ця тендітна вродлива

жінка не просто впоралася
із цим завданням, а й виконує
таку почесну місію загалом
уже пів сторіччя. В капелі співають представники багатьох
професій, у її репертуарі —
десятки чудових і водночас
найскладніших українських
народних та авторських пісень, а самобутнє обличчя колективу — досконалість співу,
сценічна культура — це, звісно
ж, заслуга талановитої і вродливої (настільки, що не вгадаєш, який святкує ювілей)
очільниці Тамари Мельник.
Жінка, яка обожнює класичну музику, своє покликання,
тож паралельно вже 18 років
поспіль є одним із керівників
народної аматорської капели
бандуристів районного народного дому «Просвіта»…
Про що мріє ювілярка?
Як митець — аби співочі колективи багатіли молодими
людьми, а Україна — піснями, що їх хотілося б вивчати,
співати, дарувати. Як берегиня — щоб, як писав її улюблений поет, композитор і друг
Степан Кривенький, «хлібом
пахнула світлиця і миром сіялась земля». n

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ
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n Пам’ять про колегу

Цей

День Провідник
в історії
району
загинув
жовтня
у бою
25
25 жовтня 1951 року
не стало Іллі Ланевича,
провідника ОУН—УПА
Любешівського
району

Цензора провчила і секретаря
райкому партії поставила на місце
Фото з архіву редакції.

На вечорі пам’яті прекрасної
людини і журналістки
Анастасії Філатенко не
наважився взяти слово,
бо виступаючих і так було
багатенько. А оце прочитав
публікацію про неї і хочу
поділитися з читачами своїми
спогадами

Андрій БОРКОВСЬКИЙ

Валентин ЛЮПА, краєзнавець

лля Ланевич народився в селі Березичі нині Любешівського району у
1906–му. Про його дитячі та юнацькі
літа інформації немає.
Відомо, що у 1940 році 34–літній
Ланевич очолює кущову боївку ОУН у
селі Нові Червища нині Камінь–Каширського району. З приходом німців на
заклик ОУН пішов служити в Українську
допоміжну поліцію. У 1943–му перейшов в УПА.
Ілля Ланевич у різні періоди користувався псевдами Зелений, Люк,
Люх, Мак, Мох, Мохут. Служив у сотні
відомого на Любешівщині Степана Трусевича (Орла).

1974 році журналіст Ярослав Голованов розповів про
Олексія Іванова. Це була публікація про учня Сергія Корольова,
конструктора перших штучних супутників Землі, космічного корабля
«Восток», місяцехода та автора книг
«Старт завтра о дев’ятій» і «Первые
ступени».
Я звернув увагу, що його герой
у 1944–му звільняв Волинь у складі
29–го гвардійського Кубанського козачого полку. Відразу написав в архів Міноборони СРСР, але мені відповіли, що серед поранених і загиблих
кіннотників Олексій Іванов відсутній.
Та я його розшукав. Просто насправді його звали Івановський Олег Генріхович. Поїхав на зустріч з ним, і,
відповідно, запросив його до Луцька.
Коли місто святкувало своє
900–річчя, я попросив його однополчанина Петра Маклакова, аби
можновладців теж запросили. Уже
вдома запитав свого гостя, чи можна про нього написати. Він погодився, і того ж дня я був в Анастасії
Філатенко.
Матеріал довго не виходив, а
коли з’явився на шпальтах газети,
я прийшов у редакцію. Виявилося, що на публікацію накладав вето
цензор, бо Анастасія Володимирівна, мовляв, розкриває велику державну таємницю своєю публікацією.
Засміявшись, кажу їй, що ту інформацію про обставини приземлення
Гагаріна розсекретили ще відразу
після польоту. Сільські механізатори
наввипередки тракторами перли до

І

досі попри всі
« Навіть
дослідження ми дуже мало
знаємо про наших
повстанців.

»

Під час одного з боїв упівців із
червоними біля села Заріка. Повстанці
оточили так званих «істребків» і завдали добрячих ударів. Щоправда, й самі
мали втрати.
У лютому 1950 року Ілля Ланевич
очолив Любешівський районний провід
ОУН. А вже трохи більш ніж через рік
Люх загинув у бою з оперативно–військовою групою МДБ.
Навіть досі попри всі дослідження ми дуже мало знаємо про наших
повстанців. Навіть про районного провідника маємо лише уривчасті відомості. n
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Та сама заборонена цензором стаття Анастасії Філатенко.

вдови,
« Тоякихбулидолясолдатські
довела до такої
нужди. Односельчани
за них заступилися, а
Анастасія Володимирівна
зробила публікацію.

»

місця приземлення першого космонавта. Щойно Юрій Гагарін покинув
кабіну, вони, розштовхуючи ліктями
один одного, з матюками кинулися
всередину. Витягали все: від бортових хронометрів до тюбиків із їжею.
Коли на місце приземлення прибули
Корольов з Івановським, то взялися
за голови. Тиждень тамтешня міліція
відловлювала любителів сувенірів і
відбирала вкрадене.
Анастасія Володимирівна розповіла про свої митарства телефоном
Олегу Івановському. Той сказав, аби
цензор ліпше прочитав, що не можна, а що можна писати про нього, і
дав декілька слушних порад. Підготувавшись, журналістка прийшла до
того хранителя державних таємниць

А

Повідомлення про оприлюднення
звіту про стратегічну екологічну
оцінку проєкту
1. Повна назва документа державного планування:
СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ОКРЕМОЇ ЧАСТИНИ ЛОКАЧИНСЬКОГО
РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
НА ЯКІЙ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАТУРЦІВСЬКОЇ
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
Схема планування території є
планувальною документацією, що
розробляється на регіональному
рівні у розвиток Генеральної схеми
планування території України та
визначає принципові вирішення
розвитку, планування, забудови,
використання територій адміністративно–територіальних одиниць та
їх окремих частин. Після затвердження схема планування стане
основним інструментом регулювання, планування, забудови території
громади.
Мета роботи — створення тери-

торіально–планувальних передумов
для забезпечення сталого розвитку
території громади з урахуванням
суспільних, державних, громадських та приватних інтересів.
Основні показники схеми планування території відповідно до
завдання розраховані на двадцятирічний період. Вихідні дані — на
01.01.2019 р. Рік закінчення розрахункового терміну — 2041 р.
У звіті про стратегічну екологічну
оцінку детального плану території
проведена оцінка впливу на складові
довкілля (вплив на атмосферне повітря, воду, ґрунти, природні ресурси, флору і фауну), а також на стан
здоров’я та добробут населення
(небезпека для здоров’я населення, соціально–економічні наслідки,
поводження з відходами тощо).
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа
державного планування:

і він здався. Матеріал вийшов у номері за 7 жовтня 1985 року.
Пам’ятаю ще одну публікацію
Філатенко, яка вийшла напередодні
перших демократичних виборів до
Верховної Ради. Якось один місцевий партієць їхав поблизу лісу. І потрібно було тому статися, що саме
в той час дорогою йшли жіночки із
хмизом. Коли райкомівська автівка
порівнялася з «крадіями» соціалістичної власності, комуніст розпочав
свою лекцію і змусив віднести награбоване назад. А то були солдатські вдови, яких доля довела до такої
нужди. Односельчани за них заступилися, а Анастасія Володимирівна
зробила публікацію. Матеріал став
резонансним. Райком захищав свою
честь, а народ наводив нові дані про
їхні витівки. Хтось поінформував, що
той секретар до своєї хворої матері
послав машину «швидкої допомоги»
за межі області, в той час як у лікарню немає чим відвезти породіллю.
Після цього факту «керівна і
спрямовуюча сила» залишила журналістку у спокої. А партійний бос
нардепом не став. n

Локачинська районна державна
адміністрація Волинської області.
3. Передбачувана процедура
громадського обговорення, у тому
числі:
а) дата початку та строки
здійснення процедури: громадське обговорення починається з 28
жовтня по 28 листопада 2019 р.;

будуться 12 листопада 2019 року в
приміщенні Локачинської районної
державної адміністрації;
г) 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:
Локачинська районна державна
адміністрація — 45500, смт Локачі
(274), вул. Миру, 37, факс 21372,
e-mail: post@locadm.gov.ua;

б) способи участі громадськості (надання письмових
зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і
пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному
вигляді;

ґ) орган, до якого подаються
зауваження і пропозиції, його
поштову та електронну адреси
і строки подання зауважень і
пропозицій: Локачинська районна
державна адміністрація — 45500,
смт Локачі (274), вул. Миру, 37,
факс 21372, e-mail: post@locadm.
gov.ua.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських
слухань (у разі проведення):
громадські слухання щодо врахування громадських інтересів від-

Строки подання зауважень та
пропозицій: до 28 листопада
2019 р. включно. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються. n
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n Футбол

У Харкові розійшлися миром,
аби продовжити війну в Загребі
Фото ua-football.com.

На екваторі дистанції чемпіони України та Хорватії продовжують суперечку:
хто разом із нестримним «МанСіті» проскочить у лігочемпіонівську весну
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

ахтар» (Донецьк, Україна) — «Динамо» (Загреб,
Хорватія) — 2:2 (1:0 —
Євген Коноплянка, 16 хв; 1:1 — Дані
Ольмо, 25 хв; 1:2 — Міслав Оршич,
60 хв, з пенальті; 2:2 — Додо, 75 хв).
Ліга чемпіонів. Група С. 3-й тур.
Харків. Стадіон ОСК «Металіст». Головний суддя Матеу Лаос (Іспанія).
До очного поєдинку чемпіони України та Хорватії підійшли з фактично однаковим доробком. І «Шахтар», і «Динамо» мали у своєму активі перемоги
над італійською «Аталантою», а в пасиві — поразки над «Манчестер Сіті». Тож
саме такі матчі зазвичай і називають
«битвою за шість очок».
Букмекери бачили фаворитом поєдинку саме наших — підопічних Луїша Каштру. Хоча ту ж таки «Аталанту»,
в якої «гірники» героїчно вирвали вольову перемогу з рахунком 2:1, динамівці у Загребі просто не помітили — 4:0!
Та й «МанСіті» відвантажив удома хорватам лише два, а нам на виїзді — усі три…
Хоча починалося все для українського клубу доволі оптимістично —
вже на 16-й хвилині Євген Коноплянка
після пасу Ромеро Марлоса виводить
господарів уперед і відкриває лік голам у єврокубках за новий для себе
клуб.
Щоправда, не минуло й десяти
хвилин, а іспанець Дані Ольмо вже
відновлює рівновагу на табло.
А в другій половині зустрічі ще один
іспанець — Матеу Лаос — призначає
11-метровий у ворота Андрія Пятова.
До речі, до сеньйора Матеу в цій ситуації жодних питань. А ось до нашого
пана Андрія — ціла купа. При подачі
кутового наш досвідчений голкіпер
утнув щось дуже дивне — навіщось
відверто вклав на газон швейцарця
хорватського походження Маріо Гаврановича якимось дуже специфічним
борцівсько-больовим прийомом…

«Ш

Сіті» м’яч у цьогорічному турнірі.
Щоправда, на цьому казка клубу
з Бергамо і закінчилася. Аргентинець
Серхіо Агуеро ще до перерви оформив дубль і вивів господарів поля вперед. А в другому таймі Рахім Стерлінг
упродовж трохи більше десяти хвилин
робить хет-трик і доводить рахунок
до непристойних 5:1.
Фактично вже зараз очевидно: «Манчестер Сіті» першого місця нікому не віддасть (питання хіба
в тому, чи дозволять англійці суперникам заробити в очних поєдинках
бодай одне очко), а ось «Аталанті»
тепер складно буде зрушити з останнього. Тож за другу путівку в лігочемпіонівську весну, ймовірніше,
боротимуться-таки «Шахтар» і «Динамо» — і надважливе значення в цьому
протистоянні матиме їхній очний поєдинок-відповідь на «Максимірі», який
відбудеться вже 6 листопада.

М
1
2
3
4

Турнірна таблиця групи С:
Команда
І В Н П М
«Манчестер Сіті» 3 3 0 0 10–1
«Динамо» (Загреб) 3 1 1 1 6–4
«Шахтар»
3 1 1 1 4–6
«Аталанта»
3 0 0 3 2–11

О
9
4
4
0

ЗА ВОРОТАМИ
А так для нас усе чудово розпочиналось: Євген Коноплянка на 16-й хвилині майстерно
довів, що його зірковий час ще не минув...

досвідчений голкіпер утнув щось дуже дивне — навіщось
« Наш
відверто вклавши на газон швейцарця хорватського
походження Маріо Гаврановича якимось дуже специфічним
борцівсько-больовим прийомом…

»

Андрію, може, час починати кар’єру
бійця ММА? Бо у футбольній Лізі чемпіонів таке точно ні до чого…
Заради справедливості варто додати, що Андрій Пятов у цьому поєдинку щонайменше один «мертвий»
м’яч таки потягнув — тож «привізши»,
таки й виручав.
Хай там як, хорват Міслав Оршич
«з точки» не схибив — і тепер у рахунку
повели вже гості…
Звісно, такий поворот подій гравців «Шахтаря» аж ніяк не влаштовував.
Вони йшли вперед і на 75-й хвилині
таки досягли бажаного — бразильці
Алан Патрік та Додо закрутили таку
карусель, яка пошила в дурні увесь

захист загребського клубу — 2:2!
І ще є час вирвати перемогу!
Не склалося. Тож не надто втішна
домашня нічия із (на екваторі дистанції
це вже очевидно) прямим конкурентом за друге місце. Хоча, зважаючи
на перебіг подій на полі, аж надто нарікати на долю теж не варто.
В іншому поєдинку нашої групи
«Манчестер Сіті» приймав «Аталанту».
Олександра Зінченка не було навіть
у заявці англійського клубу (буцімто
захворів). А ось Руслан Маліновський
не лише вийшов у «старті» італійців,
а ще й відкрив рахунок у поєдинку, реалізувавши пенальті на 28-й хвилині.
До речі, це перший пропущений «Ман-

Луїш КАШТРУ,
головний тренер
«Шахтаря»:
«Насправді «Динамо» нас не здивувало.
Від самого початку гра
була дуже збалансованою. Команди грали у схожому стилі. Єдина
різниця, напевно, що хорвати здійснили 21 фол, а «Шахтар» — всього
8. Можливо, саме це не давало нам
розвивати нашу гру. Суперник діяв
агресивно та жорстко.
«Шахтарю» вдавалося більше
контролювати м’яч, але ми не змогли конвертувати це у гольові моменти. Гра була доволі рівною. Напевно,
нічия стала логічним результатом.
Усі шляхи ще відкриті. Сьогодні ми дуже хотіли перемогти, але
не вийшло. Надзвичайно важливо
в таких випадках не дати цього зробити своєму супернику. Ми були
у складній ситуації, але зрівняли
рахунок та здобули нічию. Будемо
працювати, щоб пройти далі. Мета
«Шахтаря» — 1/8 фіналу Ліги чемпіонів». n

Р Е К Л А М А

ПП БУРМАКА Н. П.
26 жовтня, 2 та 9 листопада

відбудеться індивідуальний
прийом лікарями

ефективне
лікування від
АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ,
ТЮТЮНОПАЛІННЯ,
ІГРОМАНІЇ, НАРКОМАНІЇ
ТА ЗАЙВОЇ ВАГИ
лікування  анонімне
м. Луцьк, просп. Волі, 6
(Фе де рація проф с пілок),
www.nadiya.com.ua,
тел.: (0332) 75F11F75,
20F05F55, моб.:
095F808F20F53, 98F388F88F36.
м. Рівне, тел. (0362) 43F57F58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63F16F16, 63F25F28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

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.

Якщо в «Орлі і Решці» ховають по 100 доларів,
то в центрі Луцька — наркотики
На Волині правоохоронці викрили організовану
злочинну групу наркоторговців із п’ятьох чоловік
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

агадаємо, в серпні
цього року оперативники Управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими
Головного
управління
Національної поліції в області за процесуального керівництва обласної
прокуратури
затримали трьох волинян 20-ти,
22-х та 18-ти років, котрі

Н

займалися збутом психотропних речовин на території обласного центру за допомогою каналу
в месенджері. У рамках
досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до організованої злочинної групи
ще 31-літнього та 19-річного жителів обласного
центру Волині.

Зловмисники створили інтернет-ресурс та месенджер

із продажу психотропних
речовин. Вони залишали
закладки в людних місцях
Луцька. Кошти від злочинної діяльності отримували
на електронний гаманець однієї з платіжних систем, а потім виводили на банківську
картку. У результаті прове-

дення санкціонованих обшуків було знайдено 17 грамів
амфетаміну, понад 20 —
«PVP», а також канабіс. Окрім
цього, у фігурантів вилучили
автомобіль БМВ-320, 18 банківських карток, комп’ютерну
техніку, мобільні телефони
та понад 5 тисяч гривень. n

Програма телепередач на 28 жовтня — 3 листопада
ПОНЕДІЛОК, 28 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, 02:00, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:35,
13:50 Телепродаж 12:00,
19:55 Д/ф «Іспит на людяність»
13:10 «Голодомор. Світ знав,
але мовчав» 13:35 100 років
української історії за 100 хвилин.
1940-ві роки 14:05, 15:15 Д/с
«Мисливці на нацистів» 17:45,
05:00 Пліч-о-пліч 18:25, 02:35
Тема дня 19:30 Перша шпальта
21:25, 02:25, 05:45 UA:Спорт
21:45 Х/ф «ВБИТИ ГІТЛЕРА»
00:00 Телепродаж Тюсо 03:30
Розсекречена історія 04:25
Схеми. Корупція в деталях

історія»
11:00 «МастерШеф.
Професіонали» (12+)
15:35, 19:00, 23:45 «Хата на
тата» (12+)
17:25, 22:55 «Відлік часу»
17:30, 23:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
21:00 Т/с «Місто закоханих»

ICTV

05:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
05:45 Громадянська оборона
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:00, 13:20 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 16:20 Т/с «Пес» (16+)
1+1
16:30 Х/ф «ДЖОН ВІК-2» (16+)
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
18:45, 21:00 Факти. Вечір
«Сніданок з 1+1»
20:15 Більше ніж правда
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 21:20 Т/с «Пес-5» (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна 22:30 Свобода слова
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
НОВИЙ КАНАЛ
людей»
05:10 Абзац
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
06:00, 07:45 Kids Time
13:15 «Сімейні мелодрами»
06:05 М/ф «Мінлива хмарність,
14:15 Т/с «Величне століття.
часом фрикадельки 2»
Роксолана»
07:50 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА
17:10 Т/с «Наречена зі
- ДЕТЕКТИВ З
Стамбула» (12+)
РОЗШУКУ ДОМАШНІХ
19:20 «Секретні матеріали 2019»
ТВАРИН» (16+)
20:45 Т/с «Свати - 5»
09:20 Х/ф «ЕЙС ВЕНТУРА:
21:45 Т/с «СидОренкоПОКЛИК ПРИРОДИ»
СидорЕнко» (12+)
(16+)
22:45 «Гроші 2019»
11:20 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛІВ»
13:10 Х/ф «ПІСЛЯ ЗАХОДУ
ІНТЕР
СОНЦЯ» (16+)
05.25, 22.05 «Слідство вели... з 15:10 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРНІВ»
Леонідом Каневським» 07.00,
(16+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.40
17:40 Таємний агент
Новини 07.10, 08.10 «Ранок з
19:00 Ревізор
Інтером» 09.20, 18.00, 19.00
22:00 Страсті за Ревізором
Ток-шоу «Стосується кожного»

11.15, 12.25 Х/ф «УЛЬЗАНА»
13.40 Х/ф «БІЛІ ВОВКИ»
15.50 «Чекай на мене. Україна»
20.00, 02.35 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.55 Т/с
«Розвідники» (16+) 00.50 Х/ф
«ЗАГНАНІ» (16+) 03.20 «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, 23:30 Історія одного
злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»

СТБ
06:10 «Наречена для тата» (12+)
08:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова

ВІВТОРОК, 29 ЖОВТНЯ

20:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
23:25 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:55, 18:15 «Спецкор»
10:30, 18:50 «ДжеДАІ»
11:05, 19:25, 20:30 Т/с «Брати
по крові» (16+)
14:50 Х/ф «ЛЮТА ПЛАНЕТА»
(16+)
16:40 Х/ф «ЕРА ДИНОЗАВРІВ»
(16+)
21:35 Т/с «Касл-8» (16+)
23:10 Х/ф «БАТАЛЬЙОН» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Лечче - Ювентус.
Чемпіонат Італії
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Шахтар - Олександрія.
Чемпіонат України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 ПСЖ - Марсель.
Чемпіонат Франції
13:45 Сент-Трюйден - Гент.
Чемпіонат Бельгії
15:30, 19:40, 22:50 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Львів - Десна. Чемпіонат
України
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:45 Шальке - Боруссія (Д).
Чемпіонат Німеччини
20:40 Рома - Мілан. Чемпіонат
Італії
23:00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23:55 Маріуполь - Колос.
Чемпіонат України

ТЕТ

06.00 ТЕТ Мультиранок
09.30 М/ф «Джастін та лицарі
доблесті» 11.15 Т/с «Рання
пташка 2» 12.00, 21.00 Одного
МЕГА
разу під Полтавою 15.00 4
06:00 Бандитська Одеса 08:00, весілля 18.00, 02.00 Панянка13:50 Правда життя 09:00, 17:45 селянка 20.00 Т/с «Королі
Мисливці за торнадо 09:50,
палат» 22.00 Ігри Приколів
16:50 Сучасні дива 10:45, 00:30 23.00 Одного разу в Одесі
Речовий доказ 11:55 Прихована 00.00 Казки У Кіно 01.00 Т/с
реальність 12:50 Код доступу
«Домашній арешт» 03.00 Теорія
15:00 Ідеї, що перевернули світ
зради 03.50 БарДак 04.40
15:55, 21:40 НЛО з минулого
18:45, 20:40 Секретні території Віталька 05.50 Корисні підказки.
19:45, 01:40 Містична Україна
НТН
22:35 Народжені мусонами
05.10 «Top Shop» 06.10 Х/ф
23:30 За межами Землі 02:30
«ЖИВА ВОДА» 07.40, 11.50,
Бандитський Київ
17.45, 03.10 «Випадковий
К-1
свідок» 08.15 Х/ф «МОСКАЛЬЧАРІВНИК» 09.55 Х/ф «У
06:30 «TOP SHOP»
ЗОНІ ОСОБЛИВОЇ УВАГИ»
07:45 М/с «Каспер»
12.30, 16.30, 19.00, 23.15,
08:30 «Дай лапу»
02.40 «Свідок» 12.55 «Таємниці
09:00 «Орел і Решка. Шопінг»
світу» 14.05 «Речовий доказ»
11:40 М/ф «Альфа і Омега:
16.55 «Легенди бандитської
Зубата братва»
13:15 Х/ф «КОРОЛЬ ПОВІТРЯ» Одеси» 17.15 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
15:10 «Орел і Решка. Навколо
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
світу»
22.00 Т/с «Міст» (18+) 23.45
17:00, 22:25 «Орел і Решка.
Х/ф «ДІАМАНТОВІ ПСИ» (18+)
Морський сезон»
01.45 «Таємниці кримінального
18:10 Т/с «Мисливці за
світу» 04.15 «Правда життя»
реліквіями»

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, 02:00, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:35, 14:15
Телепродаж 12:00 Енеїда
12:30 Д/ц» Тайська кухня»
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, 04:00 #ВУКРАЇНІ 16:15
Д/ф «Всесвітня природна
спадщина. США. Національний
парк Гранд Каньйон» 17:10,
05:00 Пліч-о-пліч 17:30 Спільно
18:25, 02:35 Тема дня 19:55
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25, 23:40, 02:25, 05:45
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Д/ц «Особливий загін»
00:00 Телепродаж Тюсо 03:30
Схеми. Корупція в деталях
04:30 Перша шпальта

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» (12+)
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:45 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «СидОренкоСидорЕнко» (12+)
22:45 «Міняю жінку - 14»

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»
(16+) 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, 02.50 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.55 Т/с
«Розвідники» (16+) 00.50 Х/ф
«22 КУЛІ: БЕЗСМЕРТНИЙ»
(16+) 03.35 «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 «Виходьте без
дзвінка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Контролер

СТБ

світу»
17:00, 22:10 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:10 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:50 «Помста природи»
13:15 Х/ф «САБОТАЖ»
15:15 Х/ф
«КУЛЕНЕПРОБИВНИЙ
ЧЕРНЕЦЬ» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
(16+)
21:35, 23:10 Т/с «Касл-8» (16+)

06:00 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 «МастерШеф.
Професіонали» (12+)
15:35 «Хата на тата» (12+)
17:25, 22:55 «Відлік часу»
17:30, 23:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:00 «Наречена для тата» (12+)
ФУТБОЛ-1
21:00 Т/с «Місто закоханих»
06:00 Олімпік - Дніпро-1.
23:45 «Один за всіх» (16+)
Чемпіонат України
ICTV
07:45 Інтер - Парма. Чемпіонат
Італії
05:40, 20:20 Громадянська
09:30 Журнал Ліги чемпіонів
оборона
10:00, 15:40, 22:45 Футбол
06:30 Ранок у великому місті
NEWS
08:45 Факти. Ранок
10:20 Yellow. Прем’єра
09:15, 19:20 Надзвичайні
10:30 Шахтар - Олександрія.
новини
Чемпіонат України
10:00 Антизомбі. Дайджест
12:15 «Великий футбол»
10:50, 13:25 Х/ф «ХТО Я?»
13:55 Рома - Мілан. Чемпіонат
(16+)
Італії
12:45, 15:45 Факти. День
16:00 «AUTO ГОЛ!»
13:50, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
16:15 Чемпіонат Іспанії. Огляд
(16+)
туру
16:35 Х/ф «ІНОЗЕМЕЦЬ» (16+) 17:10 Маріуполь - Колос.
18:45, 21:05 Факти. Вечір
Чемпіонат України
22:35 Т/с «Схованки» (16+)
19:00 Чемпіонат Італії. Огляд
туру
НОВИЙ КАНАЛ 19:55 LIVE.
Алавес - Атлетіко.
05:45, 07:05 Kids Time
Чемпіонат Іспанії
05:50 М/с «Том і Джеррі»
20:45 Yellow
07:10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
21:55 LIVE. Брешія - Інтер.
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
Чемпіонат Італії
12:50, 17:00, 19:00, 23:00 Хто
23:55 Топ-матч
проти блондинок (12+)
ТЕТ
14:50, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
Х/ф «ЗОЛОТА ЗИМА» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00,
МЕГА
13.00, 23.00 Одного разу в Одесі
06:00 Бандитський Київ 07:50, 12.30, 13.30, 21.00 Одного разу
під Полтавою 14.00, 20.00 Т/с
13:55 Правда життя 08:55,
«Королі палат» 15.00, 18.00,
17:50 Мисливці за торнадо
02.00 Панянка-селянка 16.00
09:45, 16:55 Сучасні дива
4 весілля 22.00 Сімейка У
10:40, 00:25 Речовий доказ
00.00 Казки У Кіно 01.00 Т/с
11:50 Майор «Вихор» 12:55
«Домашній арешт» 03.00 Теорія
Код доступу 15:05, 23:30 Ідеї,
зради 03.50 БарДак 04.40
що перевернули світ 16:00,
Віталька 05.50 Корисні підказки
21:40 НЛО з минулого 18:50,
20:40 Секретні території 19:50,
НТН
01:35 Містична Україна 22:35
05.00
«Top
Shop»
06.00 Х/ф
Народжені мусонами 02:25
«ЦИГАНКА АЗА» 07.55, 17.45,
Історія українських земель
04:00 Легендарні замки України 03.00 «Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
04:40 Історія Києва 05:25
«ХІД У ВІДПОВІДЬ» 10.35,
Таємниці пірамід
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
К-1
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
06:30 «TOP SHOP»
14.05, 03.40 «Речовий доказ»
07:45 М/с «Каспер»
16.50 «Легенди бандитської
08:00 «Орел і Решка. Шопінг»
Одеси» 17.10 «Легенди карного
11:00, 18:10 Т/с «Мисливці за
розшуку» 18.20 «Будьте здоровi»
реліквіями»
22.00 Т/с «Міст» (18+) 23.45
«Склад злочину» 01.30 «Таємниці
13:00, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
кримінального світу» 04.10
(16+)
«Правда життя»
15:10 «Орел і Решка. Навколо

Фото tgraph.io.
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СЕРЕДА, 30 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі. Підводні
історії» 06:30, 07:00, 08:00, 09:00,
09:25, 13:00, 15:00, 18:00, 21:00,
23:10, 02:00, 05:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
11:35, 14:15 Телепродаж 12:00
Енеїда 12:30 Д/ц» Тайська кухня»
13:10, 03:30 #ВУКРАЇНІ 13:45,
17:10, 05:00 Пліч-о-пліч 14:30 Д/ц
«Аромати Перу» 15:15 Хто в домі
хазяїн 15:45 Відкривай Україну з
Суспільним 16:10 Д/ф «Всесвітня
природна спадщина. Гаваї»
17:30 Наші гроші 18:25, 02:35
Тема дня 19:30 Схеми. Корупція
в деталях 19:55 Д/ц «Боротьба
за виживання» 21:25, 23:40,
02:25, 05:45 UA:Спорт 21:45
Розважальна програма з Майклом
Щуром 16+ 22:15 Д/ц «Особливий
загін» 00:00 Телепродаж Тюсо
04:00 Розсекречена історія

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»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:45 Т/с «Свати - 5»
21:45 Т/с «СидОренкоСидорЕнко» (12+)
22:45 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»

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» (16+) 13.15
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.25,
15.20 «Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.40 «Подробиці» 21.00
«Речдок. Особливий випадок. Луна
війни» 23.55 Т/с «Розвідники»
(16+) 00.50 Х/ф «ВОРОН» (18+)
03.25 «Навколо М» 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 «Виходьте без дзвінка»
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»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10 «МастерШеф.
Професіонали» (12+)
15:35 «Хата на тата» (12+)
17:25, 22:55 «Відлік часу»
17:30 «Викна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:00 «Битва екстрасенсів» (16+)
21:00 Т/с «Місто закоханих»
23:00 «Вікна-Новини»
23:45 «Зважені та щасливі» (12+)

ICTV
05:40, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:00, 13:20 Х/ф «ТРОЄ
АМІГОС»
12:45, 15:45 Факти. День
13:30, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:20 Х/ф «ХТО Я?» (16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:35 Т/с «Схованки» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time
06:05 М/с «Том і Джеррі»
07:20 Т/с «Бібліотекарі» (16+)

08:10 Т/с «Цілком таємно» (16+)
13:00 Суперінтуїція (12+)
15:00, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Improv Live Show
(12+)
17:00, 19:00 Діти проти зірок
23:40 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса 07:50,
14:00 Правда життя 09:00, 17:45
Мисливці за торнадо 09:50, 16:50
Сучасні дива 10:45, 00:25 Речовий
доказ 11:55 Чорна піхота 13:00
Код доступу 15:05, 23:30 Ідеї, що
перевернули світ 16:00, 21:40
НЛО з минулого 18:45, 20:40
Секретні території 19:45 Скарб.UA
22:35 Народжені мусонами 01:35
Містична Україна 02:25 Таємниці
кримінального світу

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:55 «Помста природи»
13:10 Х/ф «РОЖЕВА ПАНТЕРА»
(16+)
15:00 Х/ф «ВТЕЧА» (16+)
19:25 КУ 1/8 фіналу «Динамо»«Шахтар»
21:25 Т/с «CSI: Місце злочину»
(16+)
23:15 Т/с «Касл-8» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 19:50 Топ-матч
06:10 Фіорентина - Лаціо.
Чемпіонат Італії
08:00, 23:55 Yellow
08:10 Барселона - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:20 Маріуполь - Колос.
Чемпіонат України
12:10 Брешія - Інтер. Чемпіонат
Італії
13:55 Алавес - Атлетіко. Чемпіонат
Іспанії
16:00 «LALIGA ZAP» 2 епізод.
Чемпіонат Іспанії.
Прем’єра
16:15 Чемпіонат Франції. Огляд
туру
16:55 LIVE. Маріуполь - Олімпік.
1/8 фіналу. Кубок України
17:45, 20:45 Футбол Tables
18:55 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
19:55 LIVE. Валенсія - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
21:55 LIVE. Ювентус - Дженоа.
Чемпіонат Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.05
Х/ф «КАЛОШІ ЩАСТЯ» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00,
13.00, 23.00 Одного разу в Одесі
12.30, 13.30, 21.00 Одного разу
під Полтавою 14.00, 20.00 Т/с
«Королі палат» 15.00, 18.00, 02.00
Панянка-селянка 16.00 4 весілля
22.00 Сімейка У 00.00 Казки У
Кіно 01.00 Т/с «Домашній арешт»
03.00 Теорія зради 03.50 БарДак
04.40 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 05.30 Х/ф
«ПЕРШИЙ ПОВЕРХ» 06.45 Х/ф
«ЧОЛОВІЧІ ІСТОРІЇ» 07.50, 17.45,
03.00 «Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«УБИТИ «ШАКАЛА» (16+) 10.35,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.30
«Свідок» 12.50 «Будьте здоровi»
14.05, 03.45 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Вартість життя»
22.00 Т/с «Міст» (18+) 23.45
«Склад злочину» 01.30 «Таємниці
кримінального світу» 04.15
«Правда життя»

ЧЕТВЕР, 31 ЖОВТНЯ
UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 23:10, 02:00, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:30, 14:15
Телепродаж 12:00, 15:15 Енеїда
12:30 Д/ц «Тайська кухня» 13:10
UA:Фольк. Спогади 14:30 Д/ц
«Аромати Перу» 16:20 Д/ф
«Всесвітня природна спадщина.
США. Національний парк
Еверглейдс» 17:30 #ВУКРАЇНІ
18:25, 02:35 Тема дня 19:30
Перший на селі 19:55 Д/ц
«Боротьба за виживання» 21:25,
23:40, 02:25, 05:45 UA:Спорт
21:45 Схеми. Корупція в деталях
22:15 Д/ц «Особливий загін»
00:00 Телепродаж Тюсо 03:30
Разом 04:00 Перша шпальта
04:30 Спільно 05:00 52 вікенди

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» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати - 5»
21:40 Т/с «СидОренкоСидорЕнко» (12+)
22:30 «Право на владу 2019»

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»
(16+) 13.15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 14.25, 15.20 «Речдок»
16.15 «Речдок. Особливий
випадок» 18.00, 19.00 Ток-

шоу «Стосується кожного»
20.00, 02.45 «Подробиці»
21.00 «Речдок. Особливий
випадок. Луна війни» 23.55 Т/с
«Розвідники» (16+) 00.50 Х/ф
«ОСЕЛЯ ПРОКЛЯТИХ» (16+)
03.30 «Навколо М» 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 «Виходьте без дзвінка»
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці»
23:20 Слідами міського голови.
Дніпро

СТБ
06:35 Т/с «Коли ми вдома»
09:35 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:35 «МастерШеф.
Професіонали» (12+)
15:50 «Хата на тата» (12+)
17:25, 22:55 «Відлік часу»
17:30, 23:00 «Вікна-Новини»
18:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
19:00 «Зважені та щасливі» (12+)
21:00 Т/с «Місто закоханих»
23:45 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

ICTV
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:45, 13:25 Х/ф «ТЕМНИЙ
МЕРИДІАН» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:55, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
(16+)
16:35 Х/ф «ЗГАДАТИ ВСЕ»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі. Дайджест

П’ЯТНИЦЯ, 1 ЛИСТОПАДА
22:35 Т/с «Схованки» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:00 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
07:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
10:00 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» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ 08:15,
13:50 Правда життя 09:05, 17:55
Мисливці за торнадо 09:55,
17:05 Сучасні дива 10:45,
00:25 Речовий доказ 11:55
Місто, яке зрадили 12:50 Ілюзії
сучасності 15:20, 23:30 Ідеї, що
перевернули світ 16:15, 21:40
НЛО з минулого 18:55, 20:40
Секретні території 19:55 Скарб.
UA 22:35 Замерзла планета
01:35 Містична Україна 02:25
Скептик

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

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 Т/с «Безсмертний» (16+)
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
10:55, 17:15 «Загублений світ»
13:50 Х/ф «РОЖЕВА
ПАНТЕРА-2»
15:40 Х/ф «ІКАР» (16+)
19:25 Т/с «Брати по крові» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

UA: ПЕРШИЙ

06:00 Нант - Монако. Чемпіонат
Франції
07:45, 21:10 «AUTO ГОЛ!»
08:00 Реал - Леганес. Чемпіонат
Іспанії
09:50, 19:15 Yellow
10:00, 15:40, 22:15 Футбол
NEWS
10:20 Маріуполь - Олімпік. 1/8
фіналу. Кубок України
12:05, 18:20 Чемпіонат Франції.
Огляд туру
13:00 Ювентус - Дженоа.
Чемпіонат Італії
14:45 Чемпіонат Німеччини.
Огляд туру
16:00, 23:25 Журнал Ліги
чемпіонів
16:30 Валенсія - Севілья.
Чемпіонат Іспанії
19:25 Наполі - Аталанта.
Чемпіонат Італії
21:25 LIVE. Андерлехт - Гент.
Чемпіонат Бельгії
23:55 Топ-матч

06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00,
18:00, 21:00, 01:00, 03:50, 05:10
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Еліза» 11:35, 14:15
Телепродаж 12:00 Енеїда
12:30 Д/ц «Тайська кухня»
13:10 Д/ц «Морська кухня»
14:30 Д/ц «Аромати Перу»
15:15 UA:Фольк. Спогади
16:20 Д/ф «Острови. Карибські
острови: Занурення з акулами»
17:25 Схеми. Корупція в
деталях 17:55 VoxCheck 18:25,
01:45 Тема дня 19:30, 04:15
Розсекречена історія 20:30
Д/ц «Боротьба за виживання»
21:25, 01:20, 05:30 UA:Спорт
22:00 Перша шпальта 22:30
Як дивитися кіно 23:00
Х/ф «РЕАЛЬНІСТЬ» 02:45
#ВУКРАЇНІ 03:15 Своя земля

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.35
М/ф «Монстр у Парижі» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00,
13.00, 23.00 Одного разу в Одесі
12.30, 13.30, 21.00 Одного разу
під Полтавою 14.00, 20.00 Т/с
«Королі палат» 15.00, 18.00,
01.00 Панянка-селянка 16.00 4
весілля 22.00 Сімейка У 00.00
Казки У Кіно 02.00 Теорія зради
02.50 БарДак 03.40 Віталька
05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 Х/ф «А
ЖИТТЯ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ»
(16+) 07.50, 17.45, 02.55
«Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00 Х/ф
«ЧОРТІВ П’ЯНИЦЯ» 10.30,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.25
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
14.05, 03.40 «Речовий доказ»
16.50 «Легенди бандитської
Одеси» 17.20 «Легенди карного
розшуку» 18.20, 04.10 «Правда
життя» 22.00 Т/с «Міст» (18+)
23.45 «Склад злочину» 01.25
«Таємниці кримінального світу»

06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:05,
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:15, 02:00, 03:50, 05:10
Новини 09:30 Енеїда 10:30 Хто
в домі хазяїн 11:00 Відкривай
Україну з Суспільним 11:30, 14:45
Телепродаж 11:45 М/с «Дуда
і Дада» 12:55 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: ЙОСИП З НАЗАРЕТА»
15:10 Д/ц «Тайська кухня» 16:05
#ВУКРАЇНІ 17:00 Пліч-о-пліч
17:15 Д/ц «Мегаполіси» 17:45
Д/ф «Природа» 18:55 Д/ц
«Суперчуття» 19:55 Розсекречена
історія 21:25 Д/ц «Спільноти
тварин» 22:25 Т/с «Окуповані»
00:00 Телепродаж Тюсо 02:25
UA:Фольк. Спогади 03:20 Своя
земля 04:15 Сильна доля 05:30
Спільно

1+1
06:20 Мультфільм
06:45 «Гроші 2019»
08:00 «Сніданок. Вихідний»
10:00, 10:35 «Їмо за 100 2019»
11:15 «Світ навиворіт - 10:
Бразилія»
12:10 Т/с «СидОренкоСидорЕнко» (12+)
16:40, 21:30 «Вечірній квартал
2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
23:25 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
06.00 «Слово Предстоятеля»
06.10, 01.35 Х/ф «АЛЕГРО З
ВОГНЕМ» 08.00 «Шість соток»
09.00 «Готуємо разом» 10.00
«Спецпроєкт до 75-річчя» 11.10
Д/п «Жуков. Перший Український»
12.00, 23.35 Х/ф «АТИ-БАТИ,
ЙШЛИ СОЛДАТИ...» 13.50 Т/с
«Ні кроку назад!» (12+) 20.00,
03.15 «Подробиці» 20.30 Концерт
«Перемога. Одна на всіх» 03.45

«Орел і Решка. Морський сезон»
04.30 «Орел і Решка. Дива світу»
05.15 «Орел і Решка. Івлєєва vs.
Бєдняков»

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 «Жива вода»
20:00 Головна тема
23:00 Х/ф «ЗВОРОТНИЙ
КВИТОК»

СТБ
05:45 «Хата на тата» (12+)
07:20 «Прокинься з Ектором!»
08:20 «Зважені та щасливі» (12+)
10:20 Ток-шоу «Зважся!» 12 +»
11:20 Т/c «Місто закоханих»
19:00 «Х-Фактор»
22:00 «МастерШеф» (12+)

ICTV
05:05 Скарб нації
05:15 Еврика!
05:25 Факти
05:50 Особливості національної
роботи
07:30 Я зняв!
09:15 Т/с «Юрчишини» (16+)
10:20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
14:35 Т/с «Пес» (16+)
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
21:40 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2: НЕ
ВІДСТУПАЙ!» (12+)
23:50 Т/с «Ронін»

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 06:45 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі»
06:50 Таємний агент
08:10 Таємний агент. Пост-шоу
10:10 Діти проти зірок
12:00 Хто проти блондинок (12+)
14:00 Хто зверху? (12+)
16:00 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
(16+)

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 «Одруження
наосліп»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі
Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали
2019»
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»

ІНТЕР
05.25, 22.00 «Слідство вели...
з Леонідом Каневським»
07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
17.40 Новини 07.10, 08.10,
09.20 «Ранок з Інтером» 10.00
«Корисна програма» 11.05,
12.25 Т/с «Надія на порятунок»
(16+) 13.15 Ток-шоу «Роман з
Ольгою» 14.25, 15.20, 23.50
«Речдок» 16.15 «Речдок.
Особливий випадок» 18.00,

09:40 Т/с «Будиночок на щастя»
14:00, 21:40, 23:20 Екси (16+)
16:20, 19:00 Топ-модель
по-українськи (16+)

МЕГА

06:00 Бандитська Одеса
УКРАЇНА
07:55, 13:55 Правда життя
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
09:00, 17:50 Мисливці за
Україною
торнадо 09:50, 16:55 Сучасні
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00 дива 10:45, 00:25 Речовий
Сьогодні
доказ 11:55 Прокляття Че
09:30 Зірковий шлях
Гевари 12:55 Ілюзії сучасності
11:30 Х/ф «КУРКА»
15:05, 23:30 Ідеї, що
13:30, 15:30 Т/с
перевернули світ 16:00, 21:40
«Компаньйонка»
НЛО з минулого 18:50, 20:40
Секретні території 19:50 Скарб.
18:00 Т/с «Виходьте без
UA 22:35 Замерзла планета
дзвінка»
01:35 Містична Україна 02:25
19:50 Ток-шоу «Говорить
Брама часу
Україна»
21:00 Свобода слова Савіка
К-1
Шустера
06:30 «TOP SHOP»
СТБ
07:45 М/с «Каспер»
05:55 Т/с «Коли ми вдома»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
09:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова 11:10 Т/с «Мисливці за
історія»
реліквіями»
12:40 «МастерШеф.
13:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
Професіонали» (12+)
15:10 «Орел і Решка. Навколо
15:35 «Хата на тата» (12+)
світу»
17:25, 21:55 «Відлік часу»
17:00, 22:10 «Орел і Решка.
17:30, 22:00 «Вікна-Новини»
Морський сезон»
18:00 «Слідство ведуть
18:10 Х/ф «КРАСУНЯ І
екстрасенси» (16+)
ЧУДОВИСЬКО»
19:00 «МастерШеф» (12+)
20:10 Х/ф «СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ»
22:45 «Х-Фактор»
(16+)
23:10 «Орел і Решка.
ICTV
Перезавантаження»
05:40 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
2+2
08:45 Факти. Ранок
06:00 Мультфільми
09:15, 19:25 Надзвичайні
08:00 Т/с «Безсмертний» (16+)
новини
09:35, 18:15 «Спецкор»
10:10 Антизомбі. Дайджест
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
11:05, 14:20 Скетч-шоу «На
10:55, 17:15 «Загублений світ»
трьох» (16+)
13:45 Х/ф «ЛАСКАВО
12:45, 15:45 Факти. День
ПРОСИМО В
13:20 Т/с «Юрчишини» (16+)
ДЖУНГЛІ» (16+)
16:25, 22:50 Т/с «Вижити за
15:25 Х/ф «ЗАГНАНИЙ» (16+)
будь-яку ціну» (12+)
19:25 Т/с «Перевізник-2» (16+)
18:45 Факти. Вечір
23:10 Х/ф «ЗУБАСТИЙ
20:10 Дизель шоу (12+)
ТОРНАДО: ЧАС
ПРИЙШОВ» (16+)
НОВИЙ КАНАЛ
05:15, 06:15 Kids Time
ФУТБОЛ-1
05:20 М/с «Том і Джеррі»
06:20 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ» 06:00 Топ-матч
08:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ 06:10 Мілан - СПАЛ. Чемпіонат
Італії
2»

08:00 «LALIGA ZAP» 2 епізод.
Чемпіонат Іспанії
08:15 Олімпік - Дніпро-1.
Чемпіонат України
10:00, 15:40, 22:30 Футбол
NEWS
10:20 Наполі - Аталанта.
Чемпіонат Італії
12:05 Барселона - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії
13:45, 21:30 Yellow
13:55 Маріуполь - Олімпік. 1/8
фіналу. Кубок України
16:00 Реал - Леганес.
Чемпіонат Іспанії
17:50 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
18:45 Андерлехт - Гент.
Чемпіонат Бельгії
20:35 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
21:40 LIVE. Діжон - ПСЖ.
Чемпіонат Франції
23:40 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.35
Х/ф «КОКО НА ВСІ 100» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00,
13.00 Одного разу в Одесі
12.30, 13.30 Одного разу під
Полтавою 14.00, 20.00 Т/с
«Королі палат» 15.00, 18.00,
01.00 Панянка-селянка 16.00
Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ» 21.00 Х/ф
«НІЧ У МУЗЕЇ 2» 23.00 Х/ф
«МОНТЕ КАРЛО» 02.00 Теорія
зради 02.50 БарДак 03.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.05
Х/ф «КОМУ ВГОРУ, КОМУ
ВНИЗ» 07.50, 17.45, 02.50
«Випадковий свідок» 08.30
Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «У КВАДРАТІ 45» 10.25,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.20
«Свідок» 12.50, 04.05 «Правда
життя» 14.05, 03.10 «Речовий
доказ» 16.50 «Легенди
бандитської Одеси» 17.20
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємниці світу» 22.00
Т/с «Міст» (18+) 23.45 «Склад
злочину» 01.15 «Таємниці
кримінального світу»

НЕДІЛЯ, 3 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 2 ЛИСТОПАДА
UA: ПЕРШИЙ

1+1

01.40 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00 «Подробиці
тижня» 03.10 «Чекай на мене.
Україна» 04.35 «Top Shop»
04.50 Х/ф «ВСЬОГО ОДИН
ПОВОРОТ»

17:30 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВІТУ» (16+)
21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА ДИВНИХ БЕРЕГАХ»
(16+)
23:50 Х/ф «ЛІКИ ВІД ЩАСТЯ»
(18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:15, 00:45 Містична Україна
08:05, 17:55 Правда життя
09:30 Речовий доказ 10:40,
23:50 Сучасні дива 11:35 Ідеї,
що перевернули світ 13:15,
21:00 Америка в кольорі 15:10
Народжені мусонами 16:05
Замерзла планета 01:35 Наші

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:00 «Ух ти show»
09:00 М/ф «Веліант: Пернатий
спецназ»
10:20 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
СТЕБЛО»
12:10 Х/ф «КРАСУНЯ І
ЧУДОВИСЬКО»
14:10 «Орел і Решка. Мегаполіси»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
13:55 13 тур ЧУ з футболу
«Карпати»- «Шахтар»
16:00 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+)
18:05 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ» (16+)
19:55 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
(16+)
21:45 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
23:20 Х/ф «ДЕЯКА
СПРАВЕДЛИВІСТЬ»
(18+)

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 12:55, 21:05, 23:40
Топ-матч
06:10 Ювентус - Дженоа.

Чемпіонат Італії
08:10 Андерлехт - Гент. Чемпіонат
Бельгії
10:00, 14:45, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Діжон - ПСЖ. Чемпіонат
Франції
12:25, 21:10 «Бундесліга weekly».
Чемпіонат Німеччини
13:00 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру
13:55 LIVE. Еспаньйол - Валенсія.
Чемпіонат Іспанії
15:55 LIVE. Рома - Наполі.
Чемпіонат Італії
16:45, 20:55 Yellow
17:55 LIVE. Леванте - Барселона.
Чемпіонат Іспанії. 2-й
тайм
18:55 LIVE. Болонья - Інтер.
Чемпіонат Італії
19:45 Футбол Tables
21:40 LIVE. Торіно - Ювентус.
Чемпіонат Італії
23:55 Ворскла - Десна. Чемпіонат
України

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.45
М/ф «Банда Тигрокачка» 13.00
Х/ф «ЖИВА ВОДА» 14.10, 01.00
Панянка-селянка 15.10 Богиня
шопінгу 17.00 Х/ф «МОНТЕ
КАРЛО» 19.00 Одного разу під
Полтавою 22.00 Одного разу в
Одесі 00.00 Казки У Кіно 02.00
Теорія зради 02.50 БарДак 03.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00 «Легенди
карного розшуку» 06.35 Х/ф
«ЧОРНИЙ ТРИКУТНИК» 10.25 Х/ф
«КАБЛУЧКА З АМСТЕРДАМА»
12.00 Т/с «Закон і порядок»
(16+) 15.35, 02.20 «Випадковий
свідок» 18.00 «Переломні 80-ті»
19.00, 01.50 «Свідок» 19.30
Х/ф «БЕЗ РОКУ ТИЖДЕНЬ»
21.00 Х/ф «ПРОЄКТ А» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОЄКТ А - 2» (16+)
00.40 «Реальні злочинці» 03.10
«Речовий доказ» 04.10 «Легенди
бандитського Києва»

UA: ПЕРШИЙ
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
М/с «Марин та його друзі.
Підводні історії» 06:30, 07:05,
08:05, 09:10 Доброго ранку,
Країно! 07:00, 08:00, 09:00,
21:00, 23:15, 02:00, 03:50, 05:10
Новини 09:30, 02:25 Енеїда
10:35 Д/ц «Кухня По» 11:35,
14:45 Телепродаж 11:50
М/с «Дуда і Дада» 12:55 Х/ф
«СПЛЯЧА КРАСУНЯ» 15:00 Д/ц
«Тайська кухня» 15:25, 21:55
Бюджетники 16:00 UA:Фольк
17:00 Перший на селі 17:30
#ВУКРАЇНІ 17:55 Д/ф «Вивчаючи
природу» 19:05 Д/ц «Світ дикої
природи» 20:05 Д/с «Левиний
рик» 21:25 Розважальна
програма з Майклом Щуром 16+
22:25 Т/с «Окуповані» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:20 Своя
земля 04:15 Сильна доля 05:30
Спільно

УКРАЇНА
06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
09:00 Т/с «Жива вода»
12:50 Т/с «Будинок, який...»
16:45, 21:00 Т/с «Штамп у
паспорті»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:15 Т/с «Ляльки»

СТБ
05:50 Х/ф «КОЛИ МИ ВДОМА»
07:15, 12:55 «Хата на тата» (12+)
09:00 «Прокинься з Ектором!»
09:55 «МастерШеф» (12+)
17:00 «Слідство ведуть
екстрасенси» (16+)
18:00 «Битва екстрасенсів» (16+)
20:00 «Один за всіх» (16+)
21:00 «Я соромлюсь свого тіла»
(16+)

1+1

ICTV

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

05:00 Еврика!
05:05 Факти
05:30 Секретний фронт
06:20 Громадянська оборона
07:10 Антизомбі. Дайджест
08:05 Т/с «Відділ 44» (16+)
11:40, 13:00 Х/ф «ЗГАДАТИ
ВСЕ» (16+)
12:45 Факти. День
14:00 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР» (16+)
16:35 Х/ф «ДЖЕК РІЧЕР-2: НЕ
ВІДСТУПАЙ!» (12+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «ПАДІННЯ
ЛОНДОНА» (16+)
22:20 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
(16+)

ІНТЕР
06.05 Х/ф «МІМІНО» 08.00
«уДачний проєкт» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Орел і
Решка. Дива світу» 11.00 «Орел
і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков»
12.00 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 14.10 Х/ф «КРАСУНЯ
ТА ЧУДОВИСЬКО» 16.10
Х/ф «ГРАФІТОВЕ СЕРЦЕ»
20.00 «Подробиці» 20.30
Х/ф «ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ
ДОНЬКИ» (16+) 22.35 Х/ф «ВСЕ
МОЖЛИВО» 00.35 «Речдок»

НОВИЙ КАНАЛ
05:50 Стендап шоу
06:45, 09:00 Kids Time
06:50 М/с «Том і Джеррі»
07:10 М/ф «Агент Марні»
09:05 М/ф «Три богатирі та
Шамаханська цариця»
(16+)
10:30 Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ»

(16+)
12:30 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА КРАЮ СВІТУ» (16+)
16:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ:
НА ДИВНИХ БЕРЕГАХ»
(16+)
18:50 Х/ф «РОБІН ГУД» (12+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
(16+)
23:40 Х/ф «СПРАВА №39» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:10, 00:40 Містична Україна
08:00, 18:05 Правда життя
09:45 Речовий доказ 10:55,
23:50 Сучасні дива 11:50 Ідеї,
що перевернули світ 13:30,
21:00 Америка в кольорі 15:20
Замерзла планета

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.
Мегаполіси»

2+2
06:00 Мультфільми
08:15 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:15 «ДжеДАІ 2019»
10:15 Т/с «Дзвонар» (16+)
13:10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНІВ»
(16+)
15:00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ» (16+)
16:55 13 тур ЧУ з футболу
«Динамо»- «Львів»
19:00 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
(16+)
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

ФУТБОЛ-1
06:00, 08:00, 16:20 Топ-матч
06:10 Реал - Бетіс. Чемпіонат

Іспанії
08:10 Рома - Наполі. Чемпіонат
Італії
10:00, 15:55, 23:00 Футбол
NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Леванте - Барселона.
Чемпіонат Іспанії
12:25 Боруссія (Д) - Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини
13:55 LIVE. Олександрія Маріуполь. Чемпіонат
України
14:45, 18:25, 23:20 Yellow
16:25 LIVE. Фортуна - Кельн.
Чемпіонат Німеччини
17:15, 20:15 Футбол Tables
18:40 «AUTO ГОЛ!»
18:55 Журнал Ліги чемпіонів
19:25 LIVE. Колос - Олімпік.
Чемпіонат України
21:20 «Великий футбол»
23:30 Сент-Етьєн - Монако.
Чемпіонат Франції.
Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 10.45
М/ф «Тваринний загін. Код Марко
Поло» 12.25 Х/ф «КОКО НА ВСІ
100» 14.05 Панянка-селянка
15.05 Богиня шопінгу 17.00 Х/ф
«НІЧ У МУЗЕЇ 2» 19.00 Одного
разу під Полтавою 22.00 Одного
разу в Одесі 00.00 Казки У Кіно
01.00 Т/с «Домашній арешт»
02.00 Теорія зради 02.50
БарДак 03.40 Віталька 05.50
Корисні підказки

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
«Легенди карного розшуку»
06.35 Х/ф «ПОРТ» 08.00
«Страх у твоєму домі» 11.40 Х/ф
«БЕЗ РОКУ ТИЖДЕНЬ» 13.05
Х/ф «ВІРНІ ДРУЗІ» 14.35 Х/ф
«ТАНЦЮРИСТ ДИСКО» 17.15
Х/ф «ПРОЄКТ А» (16+) 19.10
Х/ф «ПРОЄКТ А - 2» (16+) 21.10
Х/ф «ТРИВОЖНА НЕДІЛЯ»
22.45 Х/ф «ВІЙ» (16+) 01.50
«Речовий доказ»
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Битва за господаря: як новий DW переміг старого «ловола»
Традиційно восени проходять масштабні
агровиставки, на яких можна побачити
найкращу техніку та обладнання. Часто саме
тут, а не в інтернеті, приймаються рішення —
коли покупець бачить товар наживо, говорить
з експертами, прицінюється та порівнює.
Наш кореспондент став свідком одного
такого купування на «AGROEXPO 2019»
у вересні у Кропивницькому. За місяць після
нього вдалося поспілкуватися з господарем
новенького DW 244АНТ — аграрієм Анатолієм
Тихим із Дніпровщини, який поїхав
на виставку з рюкзаком, а повернувся
з трактором

—А

маючи навіску. Насамперед завдяки
тому, що тут окремий гідронасос та
бак, масло подається стабільно у дві
системи. У «ловола» — один спільний
насос на навіску та рульове. Це не є
добре.
— Що ви скажете про саму навіску?
— Тут критикувати дуже не буду.
Вона посилена в обох тракторах, це
факт. Але у DW нижні тяги — у перетині
«тавр», це надійніше, повірте.
— А як щодо КПП, ходової взагалі?
— Прямо з язика зняли! У моєму
старому — КПП дуже шумна. Але навіть не це «напружує», а те, що коробку
ремонтував уже 2 рази: зуби шестерень швидко зношуються. Дороге задоволення, більше не хочу! Ходова начебто схожа, але у DW передні колеса
більші, мають краще зчеплення — це
добре відчуваєш на важкому ґрунті. Та
й задні вантажі в «ловола» відсутні, а
ось у DW — є. І це неабиякий плюс у
роботі.
— Що ще як досвідченого водія
зачепило вас?

— DW сподобався купою «фішок»,
які полегшують роботу. Узяти хоч той
же важіль ручного газу: у DW він чітко
сидить на зубчастому секторі, у «ловола» його потрібно регулювати. Навіть
така штука, як відкриття капоту: у DW
він відчиняється вперед, у «ловола» —
назад, це незручно, якщо треба щось
ремонтувати. Щодо оптики: у DW вона
сучасна — лінзована, зі світлодіодними поворотниками. І це лише те, що
одразу спало на думку, взагалі продуманих «опцій» у новому АНТ244 дуже
багато.
— На вашу думку, що є найкомфортнішим у DW?
— Звичайно, робоче місце, мабуть,
як і для всіх водіїв! У DW зручно сідати
та виходити, адже важелі КПП віднесені до правого крила, а в «ловола» вони
прямо по центру. Водію за кермом
просторо, ніщо не заважає. Передні
крила з бризковиками, бруд не летить
на тебе. Отже, усе, як то кажуть, по
фен-шую! (усміхається Анатолій).
— А якщо не про фен-шуй, а про
ціну?
— Був здивований, але DW нині де-
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корисні поради

Чому перед споживанням їжі
її треба обов’язково перехрестити?
Вчені довели:
и: після цього продукти очищаються буквально за мить.
с. 7

«Глядачі хором
сказали, що я хохол,
майданутий
і каструлеголовий»
Ведучий «Вата Шоу» Андрій
Полтава зізнається, що раніше був
найсправжнісіньким «ватником» і дотепер
найбільше боїться Юлію Тимошенко
с. 9—11

»

Фото prm.ua.
prm.ua.
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зміни структури та конфігурації берегової лінії.
У Шацькому національному природному парку
сподіваються, що правоохоронці знайдуть винних та притягнуть їх до відповідальності.

Чи захиститьь
від ракуу
щеплення??

Е

Фото kordon.in.ua.

Несанкціонований видобуток піску з озера
Світязь з використанням екскаватора
проводили невстановлені особи на території пансіонату «Шацькі озера» в районі
центрального пляжу. Такі дії призвели до

У Леоніда
Олійника —
200 кролів.
Беріть приклад!
д!

шевший, ніж інші трактори цього класу.
Дивишся — ну, начебто «аналоги», а
починаєш розбиратися — е, ні! Наприклад, отим найрозкрученішим «синтаям» до нього, як до Києва рачки: і за
комплектацією, і за наворотами, і за
всякими технічними штуками, які цінують водії «зі стажем».
Там же, на виставці в Кропивницькому, хлопці мене запевнили, що із
сервісом та із запчастинами (раптом
що) усе буде o’k — вони є скрізь. Тому
питання, над яким мізкував так довго,
вирішилося само собою — у мене тепер новий трактор!
— Задоволені покупкою?
— Так. Але, як я вже сказав, наша
Томаківська громада розвивається,
роботи все більшає. Можливо, за рік
візьму ще одного трактора, щоб і син
був «при ділі». Тому поглядаю в бік
ДТЗ. Кажуть, це щось круте! Ну що ж,
розберемося по ходу. Ну а таким обережним покупцям, як я, раджу ходити
на спеціальні виставки — багато нового можна дізнатися із перших уст.
Бесіду вів
Олексій ЧЕРНЯК. n

Чому перед
споживанням
їжі її треба
обов’язково
перехрестити?

Чи захистить від раку щеплення?

У Леоніда
Олійника –
200 кролів.
Беріть
приклад!

Ведучий програми
«Вата Шоу» Андрій
Полтава: «Глядачі
хором сказали, що я
хохол, майданутий і
каструлеголовий»
Запитуйте у відділеннях зв’язку і у ваших листонош!

Американський нейрохірург Люк
Томич (на
фото) прооперував маленьких пацієнтів у Луцьку.
Відомий фахівець спільно з місцевим колегою Михайлом Ловгою
проконсультував 25 хворих, провів
5 складних операцій малечі з пухго мозку
линами головного
зації
складної локалізації
иста з фармакорезисією.
тентною епілепсією.
ий
Це був уже п’ятий
візит медика у
Волинську обласну дитячу
лікарню.

Фото neurosurgery.com.ua.

натолію, чому там і чому
саме цей?
— У нас дуже активна
ОТГ (прим. — об’єднана територіальна громада), роботи й замовлень
більшає з кожним сезоном. Мій старий
«ловол» на ладан дихає, ремонт на ремонті, а гроші через простої втрачати
не хочеться. Тому й вирішив придбати
новий.
— А чому не «ловол» знову?
— Бо хочеться нових технологій.
Дивіться, двигун начебто однаковий і
там, і там. Але його нормальна робота
залежить від багатьох факторів. Так, у
DW високий повітрозабірник із прозорим циклоном, ти завжди бачиш, що
і як, а в моєму «ловолі» — дуже низький, металевий. Тому доводиться його
часто чистити, особливо коли «пильна
робота». Ще й недешевий антифриз
витікав прямо під трактор (бо немає
розширювального бачка) — тут і «жаба
давить», і двигуну, погодьтесь, непереливки.
— У чому різниця в керуванні?
— Знаєте, на DW я можу швидко,
точно маневрувати, одночасно підні-
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ОГОЛОШЕННЯ ДЛЯ ВСІХ
Тел. 72-39-32 E-mail: volyn10@i.ua
Повідомляємо читачам, що ціна приватного оголошення у нашій газеті
— 30 грн за одне найменування + 10 грн, якщо ви бажаєте розмістити
на сайті www.volyn.com.ua в рубриці «Господарські секрети». Вартість
оголошення про купівлю чи продаж с/г техніки (більше, ніж три одиниці); с/г
продукції; будівельних матеріалів; меблів та ін. становить 80 грн за один
раз публікації + 20 грн (за сайт). Вартість оголошення про послуги — 80
грн + 20 (за сайт). Оголошення, які виділені рамкою, + 30 грн (за сайт
+ 30). Вартість оголошення про згубу — 30 грн + 10 (за сайт). Оплата у
відділеннях ПриватБанку. Розрахунковий рахунок є у кожному номері газети.

НЕРУХОМІСТЬ
l Продається у 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,
0.06 га городу. У дворі — бруківка.
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.

АВТОРИНОК
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 Ку п л ю
двигун-барабан.
Тел. 066 12 96 842.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Массей Фергюсон», шир.
жатки — 2.5 м. Тел. 067 88 15 905.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Вольво» з січкарнею (шир.
жатки — 2.8 м, у доброму стані). Недорого. Терміново. Тел. 096 66 58 656.
l Продам одновісний причіп
1 ПТС-2 (самоскид), косарку
сигментну (польське виробництво).
Тел. 095 20 25 319.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Болько» (з бункером) у доброму стані. Недорого. Терміново.
Тел. 096 66 58 656.
l Продам у доброму стані прес -підбирач «Джон Дір-332», зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», карто-

плезбиральний 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, грунтофрези,
косарки, сінограбарки, обприскувачі,
розкидачі міндобрив, сівалки, зернозбиральні комбайни, прес-підбирачі.
Тел.: 067 93 46 442, 095 15 53 666.
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.
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РІЗНЕ
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 Недорого продається холодильник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам: жом, торфобрикет, дрова, пісок, відсів, щебінь різних фракцій, цеглу (з доставкою до 10 тонн).
Тел. 050 37 81 998.
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 (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 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.

Видалення аварійних
дерев.

Продам картоплекопачку.

Тел. 067 332 38 92.

Тел. 0953005857.

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 у с. Одеради Луцького району корова (8 років, 4 лютого
отел). Тел. 066 98 02 544.
l Продається коза. Тел. 050 75 01 300.
l Продається козел (порода ламанш). Тел. 050 58 02 486.
l Продається робоча кобила.
Тел. 099 44 42 117.
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.

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 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 НЕДІЙСНИМ
l Загублене тимчасове посвідчення,
видане на ім’я Мельничук Дмитро Валентинович, вважати недійсним.

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.
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НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій.
Висока заробітна плата.
Хороші умови.
Тел.: 0665298726,
0950065238.

ТІЛЬКИ 1 ДЕНЬ
9 листопада

о 9.00
HARVARD MEDICAL КИЇВ
ЦЕНТР НІМЕЦЬКОГО ОБЛАДНАННЯ
УСУВАЮТЬ БЕЗ ОПЕРАЦІЇ, БОЛЮ, ПРОКОЛУ, СКАЛЬПЕЛЯ
АДЕНОМИ ПРОСТАТИ, КАМІННЯ У НИРКАХ,
ЖОВЧНОМУ, СЕЧОВОМУ МІХУРАХ,
ПОЛІКІСТОЗ, ЗОБ, ПСОРІАЗ,
ОСТЕОПОРОЗ, ЗАХВОРЮВАННЯ
СУГЛОБІВ, ХРЕБТА, ЦУКРОВИЙ
ДІАБЕТ, ПОЛІКІСТОЗ НИРОК, ШУМ У
ГОЛОВІ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ, ЕНУРЕЗ,
ЗАЇКАННЯ, ТРОФІЧНІ ВИРАЗКИ, ЕПІЛЕПСІЮ.

Harvardmedical.com.ua
Результати перевіряються на УЗД до і після
ЕКОНОМТЕ ГРОШІ НА ОПЕРАЦІЯХ
Луцьк, готель «Профспілковий», просп.
Відродження, 24, конференц-зал

Запис за тел. 063–643–30–94
9 листопада о 9.00
Самолікування шкодить вашому здоров’ю
Ліцензія МОЗ серії № АЕ 638497 ОТ від 26.03.2015 р.
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n Закохані у професію

Фото Лесі ВЛАШИНЕЦЬ.

Тамара МЕЛЬНИК:
«Пісню і музику мені, щоб була
щасливою, подарувала доля»
25 жовтня Горохівщина
вітатиме з ювілеєм
керівника народної
аматорської чоловічої
хорової капели Тамару
Мельник. Дасть Бог,
у 2020-му цей співочий
колектив відзначатиме
своє 60-річчя
і 55-ліття з часу
присвоєння звання
народного, а Тамару
Тарасівну кожен його
учасник із повагою
і вдячністю величатиме
істинним митцем.
Вона ж бо 25 років
навчає їх співати
так, щоб здобути
і в української,
і в зарубіжної публіки
найгучніші овації

У

Що
корисніше:
душ чи ванна?

Перехід на зимовий час вже у неділю,
27 жовтня, о 4.00.

с. 7

Цікава
»

Керівник народної аматорської хорової капели
РНД «Просвіта» Тамара Мельник зуміла завоювати авторитет і повагу
у пів сотні чоловіків.

го працівника культури України, почесного громадянина
нашого краю, автора легендарної пісні «Волинь моя» Степана Кривенького (на фото).
14 жовтня слухачі удостоїли
горохівчан багатоголосим
«Браво!» на ІІ Всеукраїнсько-

Фото globusbm.uaprom.net.

»

Фото 24tv.ua.

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
Фото youtube.com.

ГАЗЕТА +

Закінчення на с. 13

«Чужі світи й закони...»

У Небесному легіоні Ярослава Ми живемо в гаражі,
або Де сушити мокрий одяг?
служитиме разом із татом…
У родину Никоненків горе
постукало у двері вдруге.
У 2015 році на Донбасі внаслідок
обстрілу російськими окупантами
з «Градів» Трьохізбенки
загинув глава сімейства Сергій,
а 15 жовтня 2019-го снайперська
куля не залишила шансів вижити
його 36-літній доньці. Вона пішла
продовжувати справу батькаГероя, нікого не повідомивши.
Про те, що Ярослава служила
на передовій, найближчі люди —
мама із сестрою — дізналися від
командира 101-ї бригади охорони
разом із трагічною звісткою

Фото 5.ua.

Люди їдуть заробляти!
Мчать від затишної хати
Витрачати-купувати — гей!
Люди їдуть в закордони,
У чужі світи й закони,
Застороги й заборони. Гей!

…І ось документи готові і дорога стелиться до такої бажаної роботи (чи заробітку)…
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

е будемо переконувати ні себе, ні когось, що своє покликання ви знайшли у прополюванні закордонних городів.
Хіба якщо погратися словами
і розуміти слово «покликання»
як «покликали». Отож, якщо
вас покликали на польові сезонні роботи, ви приїжджаєте
у якийсь хутір біля столиці,
міста чи містечка і насамперед
оглядаєте своє помешкання.
Найчастіше житлові кімнати зроблені у гаражах, з гіршим чи кращим ремонтом,
велетенськими дверима і маленькими вікнами, з десятком
диванів, холодильником, газовою плитою.
Усе частіше з’являються добре обладнані душові,
і саме ці кімнати вам часом
можуть показувати як диво
європейської цивілізації, якого ви ніколи в житті не бачили,
бо ви ж приїхали із бідної країни. Тут часом є такі-сякі тумбочки. Ранньої весни чи осені по-

Н

Мирослава КОЗЮПА

ПРИКРИВШИ СОБОЮ ЯЩИК
НАБОЇВ, УБЕРІГ НЕ ОДНЕ ЖИТТЯ

Війна забрала у Богдани спочатку батька, а тепер ось і сестру.

Він боровся за життя
в безнадійних умовах:
спочатку повзав
на руках, потім почав
підніматися.
піднімат

левою: він боровся за життя в безнадійних умовах: спочатку повзав
на руках, потім почав підніматися,
ходив на милицях, згодом — із палицею. І сталося справжнє диво — він
знову пішов, — зазначив військовий
експерт.

Закінчення на с. 9

»

Три кулі
російського снайпера
влучили в Олександра Рибака
с. 8

»

мешкання обігріваються буржуйками. Усе більш-менш…
до дощової погоди. Бо коли
десяток чоловік приходить
із дощу, головним стає питання, де сушити мокрий одяг.
Боротьба за місце біля
буржуйки додає колориту стосункам між колегами-заробіт-

“

Ранньої
весни чи осені
помешкання
обігріваються
буржуйками. Усе
більш-менш…
до дощової погоди.

чанами. Місце біля вогню стає
ритуальним — із колективним
танцем з барабанами, бубнами, вигуками, притупуваннями
і різноманітними рухами. Дощ
стає тим лакмусовим папірцем,
який виявляє мікротріщини,
плями і подряпини характеру
кожного.

Закінчення на с. 13

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

«ЦІКАВА»
ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
«ЦІКАВА»

ВЖЕ
У ПРОДАЖУ!
У ПРОДАЖУ!

»

Герої не
вмирають:
у Небесному
легіоні Ярослава
служитиме разом
із татом…

Скуплять усе.
Кинуть холопам
пару гривень
у зуби – жеріть!

Запитуйте у ваших листонош або у відділеннях поштового зв’язку!
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Головний редактор
і відповідальний за випуск
ЗГОРАНЕЦЬ Олександр Олександрович

Щ
Що
кко
корисніше:
дду
душ чи
вва
ванна?

А на сайті volyn.com.ua – теж море цікавої
і
ї іінформації!
ф
«Газета Волинь» виходить двічі на тиждень:
у вівторок і четвер.
Набрана і зверстана в комп’ютерному
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Уроки європейського
ького
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заробітчанства:
Ми живемо
р
або Дее
в гаражі,
ити
сушити
крий
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одяг?

Три кулі російського
снайпера влучили в
Олександра Рибака.
Але він вижив!

на вихідні
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“

нього Горохівського будинку
культури.
Життя було щедрим на хороших людей, нових друзів,
творчі плани. Серед іменитих
клубних працівників вона відразу стала своєю, бо не замикалася лише на обов’язках
методиста з хорового жанру,
а в складі агіткультбригади виступала на колгоспних полях,
керувала співочими колективами в Горохівському сільгосптехнікумі, в лобачівському, галичанському, пірванченському сільських закладах
культури, навчалася заочно
в Рівненському державному
інституті культури на факультеті улюбленого хорового диригування.

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 24 жовтня:

l ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!

— Сергій Никоненко рано залишився без батьків, а дідусь із бабусею,
з якими ріс, так бідно жили, що хлопець сам попросив їх віддати його
до інтернату. У молодому віці він потрапив в автомобільну аварію, під час
якої зазнав перелому хребта, важкої
травми голови. Не міг рухатися. Операція йшла за операцією, а лікарі
нічого обнадійливого не обіцяли, —
ка журрозповів історію життя чоловіка
наліст Юрій Бутусов.
ася ста— Але воля Сергія виявилася

му фестивалі повстанської
пісні «За Україну! За її волю».
Як ювілярка йшла до такого успіху? Зізнається: «Пісню
і музику мені, щоб була щасливою, подарувала доля».
У хаті Мельників у Милятині, що на Іваничівщині, часто

на «п’ятірку» і «четвірку», але
стати студенткою історичного факультету не судилося,
бо таки не пройшла за конкурсом. Повернулася в рідну
школу працювати вожатою.
Хіба ж могла дівчина знати, що доля вестиме її до призначення, дарованого Творцем? Через кілька місяців
випадково потрапила в Луцьке культурно-освітнє училище: дядько Анатолій попросив сестер підспівати йому
на вступному іспиті. Екзаменатор — уже відомий на той
час композитор, заслужений
діяч мистецтв України Віктор
Герасимчук, викладач музично-теоретичних дисциплін
та диригування — дослухався
не лише до голосу абітурієнта,
а й до милозвуччя його поміч-

Р

Внутрішній годинник
неможливо обдурити,
хоч і переведемо стрілки
с. 7

лунала пісня, бо їхня мама Лариса Сильвестрівна навчала
в місцевій школі не лише наймолодших діточок читати, писати і рахувати, а й усіх учнів —
співати. Тамара і її молодша
сестра Людмила теж займали
призові місця на районних
конкурсах і фестивалях. Дівчата мріяли, наслідуючи матусю,
обрати фах учителя.
…Іспити в Луцький педагогічний інститут Тамара склала

Cтавши студенткою, зрозуміла, що саме
« серед
музики і її творців почувається крилато,
впевнено. Собою.
»

Леся ВЛАШИНЕЦЬ

скарбниці піснелюбів
зберігаються десятки
грамот, дипломів, подяк. Місяць тому музично-виконавський професіоналізм
капели і її керівника Тамари
Мельник засвідчило чергове
гран-прі — найвища нагорода
першого на Волині відкритого
фестивалю-конкурсу вокально-хорового мистецтва, присвяченого пам’яті заслужено-

ниць і… порадив Тамарі також
вступати до училища.
Так і зробила, а ставши студенткою, зрозуміла, що саме
серед музики і її творців почувається крилато, впевнено.
Собою.
Найкращі студентські літа
промайнули швидко. У1971му перспективну випускницю
направили на роботу в одне
з найбагатших піснярами місто.
— У Горохові мене доброзичливо стріла знана плеяда
митців. Я й думати не сміла, що працюватиму разом
із такими незабутніми особистостями, як Степан Кривенький, Валентин Рихтовський,
Галина Фіялка, Володимир
Пасічнюк… — із вдячністю
згадує пані Тамара своїх видатних наставників із тодіш-
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