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ВОЛИНЯНИ
ПРОТИ «ВАРЯГА»
З ДОНБАСУ
Головою Волинської
облдержадміністрації хочуть
призначити «чужака» із сумнівною
репутацією — Юрія Погуляйка
(на фото) з Луганщини
с. 3

»
Фрагмент фотоколажу із сайту «Наші гроші».

Фото Сергія НАУМУКА.

n Слово — зброя!

Давньоруське стремено із обпаленими зернинами стане експонатом Любомльського краєзнавчого музею.

ЯК МИ ШУКАЛИ
ТАЄМНИЦІ ЛІТОПИСНОГО
УГРОВСЬКА
Співробітники Любомльського краєзнавчого музею
та журналісти «Газети Волинь» здійснили спільну
експедицію для обстеження столиці короля Данила
с. 8
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Сир за 58?
А де такий є?
Президент України начебто
купив кілограм свого улюбленого
продукту за 58 гривень, а нам —
не вдалося
с. 16

»

А

Читайте
нас
24 години
поспіль
ТОВ «ФК «Європошта»

м. Луцьк, просп. Волі, 66, тел. 050–840–66–85
м. Рівне, просп. Миру, 18, тел.: 068–772–35–54, 050–957–98–84
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Доброго дня
вам, люди!
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1 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.10, захід — 16.55, тривалість
дня — 9.45).
Місяць у Стрільці, Козерозі. 5—6 дні Місяця.
Іменинники: Іван, Леонтій.
2 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.12, захід — 16.53, тривалість
дня — 9.41).
Місяць у Козерозі. 6–7 дні Місяця.
Іменинники: Артем, Клавдія, Валерій.
Фото vikka.ua.

3 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.14, захід — 16.51, тривалість
дня — 9.37).
Місяць у Козерозі, Водолії. 7–8 дні Місяця.
Іменинники: Яків, Іван, Богдан.

Фото Павла КУБАНОВА.

4 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.16, захід — 16.49, тривалість
дня — 9.33).
Місяць у Водолії. 8–9 дні Місяця.
Іменинники: Ганна, Костянтин, Богдана, Денис.
5 ЛИСТОПАДА

Сонце (схід — 7.17, захід — 16.48, тривалість
дня — 9.31).
Місяць у Водолії. 9–10 дні Місяця.
Іменинники: Максим.

Куди їде наш король?
Сашко, побачивши кубок чемпіонів світу збірної U–20,
вже не стримував своїх емоцій.

Тато маленького футболіста Сергій Цимбал
був воїном батальйону «Київська Русь».

«Завоювати всі кубки»:
дитяча мрія сина Героя України
Йому лише вісім років,
але його вже знає вся
наша футбольна країна.
Це Олександр Цимбал,
син Сергія Цимбала, який
загинув у Дебальцевому в
жовтні 2014-го, рятуючи
життя своїм бойовим
побратимам

Роналду. Про цього хлопчика я
дізналася, прочитавши публікацію на сайті Української асоціації
футболу. За словами мами Лілії
Цимбал, до зустрічі з Роналду син
займався футболом і часто грав
із друзями. Але паралельно цікавився й іншими видами спорту,
зокрема, від батька перейняв захоплення бойовими мистецтвами
й плаванням. «Навіть наші родичі,
які до цього часу не цікавилися
футболом узагалі, зараз стежать
за спортивними новинами», — додає Лілія.
Сашко тепер має м’яч із цього

Власта КРИМСЬКА

Перед історичним матчем
Україна — Португалія в рамках
кваліфікації до Євро-2020 Сашко виводив на поле Кріштіану

Літературна осінь у Луцьку:
місто, яке стало
по-справжньому
письменницьким
Із приємністю згадую три дні Міжнародного
фестивалю «Фронтера», що відбувався на
початку жовтня, але вражень вистачить
ще на цілий рік
Людмила ВЛАСЮК

Це були не просто три дні розмов, літератури і музики, а захід, який руйнував кордони і давав простір для
творчості. Звучало багато іронії та гумору, які поєднувалися із серйозними думками. Мене особисто вразив
тандем Андрія Любки та Олександра Бойченка. Здавалося, що вони можуть тримати публіку добу і кожна
хвилина буде цікавою.
Під час представлення нової книги «У пошуках варварів» йшлося про подорож до Балканських країн, яка
тривала сім років, кордони та стереотипи.
Олександр Бойченко, який виступав модератором,
влучно і з гумором ставив запитання, викликаючи в публіки усмішки. Те, що мені дуже подобається у цьому фестивалі, коли одні письменники приходять на події до інших, і
нам, слухачам, помітні їхні емоції та взаємодія між ними.
Наприклад, Жадан сміявся з текстів Бондаря, а Бондар
потім кайфував від віршів Жадана. І це захоплює.
Луцьк уже доріс до власного фестивалю, що надзвичайно тішить. Будемо чекати наступної літературної
осені.
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На оптовому ринку, що в районі заводу «Кромберг
енд Шуберт», загублене портмоне з документами
(техпаспорт, права) на ім’я Констанкевич
Мирослав. Прохання повернути за винагороду.
Тел. 0509450090.

історичного поєдинку з підписом
футбольної зірки. Крім того, в колекції хлопчика є футболки Андрія
Шевченка, Андрія Ярмоленка та
особиста іменна форма національної збірної.
Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко запросив сина Героя з мамою відвідати матчі національної збірної на
Євро-2020 і пообіцяв познайомити Сашка з футболістами команди й головним тренером Андрієм Шевченком. «Хочу завоювати
всі кубки», — отака дитяча мрія у
восьмирічного хлопчика.

Замість грошей —
сувенірна листівка
Це трапилося на риночку «Стадіон»
у Нововолинську. Жіночка середніх
років підійшла до продавчині, біля якої
стояли красиві вазони з різнобарвними
хризантемами. Довго придивлялася і нарешті
зупинилася на ніжно-рожевому кольорі
Роксолана ВИШНЕВИЧ

Розхвалювала квітку кілька хвилин. А тоді,
розрахувавшись 500-гривневою купюрою і
взявши решту, швиденько сіла в іномарку, яка
миттєво зникла.
Коли продавчиня добре роздивилася банкноту — було вже пізно. Замість справжньої їй
підсунули звичайну сувенірну мінілистівку. Власниця осінніх квітів з очима, повними сліз, розповіла, як її в один момент ошукали. Сказала, що
прикро не стільки від матеріальних втрат, хоч це
також має місце, як від людської підлості.
Шахрайство трапляється у нашому повсякденному житті часто. Тому читачі просять писати «виховні» публікації — присоромлювати,
ганьбити, а то й лякати «криміналом» (чи тільки
нам це робити?) і розплатою нечесних на руку
людей. Але поки вони самі не зрозуміють, що на
чужому не збагатишся, доти жодні методи будуть неефективними.

Магнітні бурі в листопаді
Початок місяця має видатись спокійним, а от
найсильніші геомагнітні коливання очікуються в
другій половині листопада.
10, 11, 23 – слабкі магнітні бурі;
22 – середня магнітна буря;
17, 20, 21 – сильні магнітні бурі.

Іноді у громадському транспорті трапляються
трагікомічні ситуації
Олег ТОДОРОВСЬКИЙ

Їхав увечері додому у маршрутці. Там сидів хлопчак у капюшоні років п’яти з мамою. Дитина жінку постійно за палець смикає і запитує:
— Мамо, а я — король?
Вона мовчки дивиться у вікно і нічого йому не відповідає.
Одна миловидна пані вирішила підтримати та підіграти хлопчику. Вона таємничим голосом запитує
у нього:
— І куди ж наш король їде так пізно?
Тут матуся відразу відреагувала, зняла капюшон
з дитини, а там — товстенна кришталева ваза на голові.
— А ми веземо його величність у травматологію —
підданим показати!

Завітайте на шкільний ювілей!
15 листопада 2019 року о 16.00 у Палаці культури міста Луцька відбудуться урочистості з нагоди
80-річчя Луцької спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів
№1. За інформацією звертатися за тел.: 050 910 57
68, 096 801 03 69.

n Погода

«Подовшали тривоги і листи,
ліси на глину, на пісок опали…»
Микола Вінграновський по-особливому
описує у віршах свою осінь

За прогнозом чергового синоптика Волинського
обласного гідрометеоцентру Лесі Пасічник, 1 листопада — мінлива хмарність, без істотних опадів.
Вітер південно–західний, 5–10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі — від 3 морозу до 2 тепла,
вдень — 4–9 вище нуля. 2–го — мінлива хмарність.
Без істотних опадів. Вітер південний, 7–12, вдень
місцями пориви 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — від мінус 2 до плюс 2, вдень — 5–10
градусів тепла. 3–го — хмарно, з проясненням,
невеликий дощ. Вітер південний, 7–12, вдень місцями пориви 15 — 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі — 3–8 градусів тепла, вдень — 9–14.
4–го — хмарна погода, часом дощ. Вітер південний, 7–12, вдень місцями пориви 15 — 20 метрів за
секунду. Температура повітря вночі — 5–10 градусів
тепла, вдень — 11–16. 5–го — хмарна погода, з проясненням, можливий дощ. Вітер південно–західний,
7–12 метрів за секунду. Температура повітря вночі —
5–10 вище нуля, вдень — 12–17 градусів тепла.
За багаторічними спостереженнями, найтепліше 1 листопада було 1994 року — плюс 20,4, найхолодніше — 1978–го — мінус 12,8 градуса.
У Рівному 1 листопада похмура погода триматиметься не весь день — ввечері небо стане чистим
р
та ясним. Без опадів. Температура повітря
нус
— від мінус 1 до плюс 5, 2–го — мінус
о—
1 — плюс 7, 3–го — 6 — 16, 4-5–го
9 — 14 градусів тепла.

Ведуча рубрики Людмила ВЛАСЮК..
Тел. 72–51–02

ФАКТИ, ПОДІЇ, КОМЕНТАРІ
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ВОЛИНЯНИ ПРОТИ
«ВАРЯГА» З ДОНБАСУ

Є З КОГО БРАТИ ПРИКЛАД
На території Волинського обласного
ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Небесної сотні
у Ковелі встановили пам’ятний знак
на вшанування загиблих захисників
України

Головою Волинської облдержадміністрації хочуть призначити
«чужака» із сумнівною репутацією — Юрія Погуляйка з Луганщини
Фото youtube.com.

Алла САДЕЦЬКА

28

Призначення Юрія Погуляйка головою Волинської облдержадміністрації
депутати Волиньради називають стратегічною помилкою уряду.

конну вирубку лісу.
У зв’язку з можливим призначенням на посаду голови Волинської
ОДА Юрія Погуляйка 29 жовтня депутати Волинської обласної ради зібралися на позачергову сесію. Об-

Закликаємо вас
« виправити
цю помилку
і призначити на Волинь
місцевого представника
з якостями ефективного
менеджера.

»

ранці громади звернулися до глави
держави Володимира Зеленського
через незгоду з погодженням кандидатури вихідця з Донбасу Юрія
Погуляйка на пост голови облдержадміністрації. Голова Волиньради
Ірина Вахович зачитала текст колегіального звернення з трибуни.
«Після президентських та парламентських виборів мешканці області сподівались і сподіваються
на реальні зміни в країні, перспективи розвитку, конструктивний діалог усіх рівнів влади для вирішення
низки нагальних і стратегічних питань. Однак повідомлення 28 жовтня
2019 року щодо погодження Кабінетом Міністрів України жителя Луганщини Погуляйка Юрія Михайловича
головою Волинської ОДА сколихнуло всю громадськість нашого краю.
Цим зверненням висловлюємо свою
незгоду з таким кадровим рішенням
уряду. Маємо достатньо підстав
для застережень щодо призначення на посаду керівника виконавчої
влади чиновника, який не є вихідцем
з нашого краю і відповідно не може
знати специфіки місцевої проблематики і якому важко буде знайти
спільну мову з господарським та політичним активом, культурними,
релігійними та громадськими організаціями. Призначення на посаду

голови ОДА чужої для Волині людини — стратегічна помилка уряду.
Ми маємо гіркий досвід протистоянь
виконавчої та представницької гілок
влади через те, що немісцеві голови
ОДА не знаходили компромісу з волинянами. За нинішніх непростих
умов представником Президента
на Волині має бути людина, яка є патріотом краю, обізнана з реальними
її проблемами та має бачення щодо
конкретних шляхів їх вирішення.
Це те, чого сьогодні гостро потребує волинська громада. Сьогодні
відбуваються процеси адміністративної реформи, область має низку
соціальних, екологічних, економічних проблем, потребує виваженої
стратегії розвитку. Щоб вирішити всі
ці питання, потрібна конструктивна
співпраця виконавчої влади, обласної ради, депутатів Верховної Ради
України та громадськості. Ні в нас,
ні в держави загалом сьогодні немає часу на вивчення проблем.
Їх потрібно фахово залагоджувати.
Між тим, волинський досвід показує, що немісцеві голови ОДА перші
пів року тільки вникають у ситуацію,
знайомляться з людьми, відвідують
підприємства, перезавантажують
чиновницькі апарати, зрештою, вирішують власні інтереси у цікавій
для себе прикордонній області з багатим природним потенціалом, але
не працюють на її громаду. У нашій
області є чимало порядних людей,
які мають достатньо досвіду представляти ваші інтереси на Волині та з першого ж дня ефективно
та конструктивно працювати спільно з органами місцевого самоврядування. Закликаємо вас виправити
цю помилку і призначити на Волинь
місцевого представника з якостями
ефективного менеджера, здатного
генерувати прогресивні ідеї та забезпечувати комфортні, затишні
та безпечні умови проживання у нашому краї». n

З території КП «Луцький зоопарк» хтось
украв папуг. Охоронець, здійснюючи вранці черговий
обхід, зателефонував до директорки підприємства Людмили Денисенко і повідомив, що пошкоджені двері вольєра,
де утримували зеленокрилих ара. О 7.00 керівник уже була
на місці, а разом із нею — і правоохоронці, яких поінформували про злочин. Наразі тривають слідчі дії, переглядаються
записи камер відеоспостереження.

айт Ковельської міської ради повідомляє, що ініціаторами його спорудження стали ветерани АТО. Вони й узяли
на себе основну частину робіт. Ця ідея була
підтримана міською владою, спілкою АТО, керівництвом ліцею.
На урочистій церемонії відкриття перший
заступник начальника ліцею Віталій Боснюк
привітав колектив та запрошених гостей з визначним днем в історії навчального закладу.
Він наголосив, що для кожного є обов’язком
берегти пам’ять свого народу, робити все
для того, щоб гідно нести звання українця.
На його переконання, знак буде нагадувати
ліцеїстам про Героїв, які боролись за майбутнє держави, надихати вихованців продовжувати їхню справу.
Від учасників АТО слово мав голова
ГО «Спілка ветеранів та волонтерів АТО»
Леонід Хвещук, який особисто попрацював
не один день на спорудженні пам’ятного
знака. Присутні хвилиною мовчання вшанували полеглих на Майдані та Сході України
захисників, які віддали своє життя за Батьківщину. n

С

ЕКОЛОГІЧНУ СИТУАЦІЮ
ОЦІНЮЮТЬ ФАХІВЦІ
У селищі Клевань Рівненської
області після загорання, яке
спричинило вибух на підприємстві
ТОВ «Колор С. І.М.», що стався
нещодавно, санепідеміологи виявили
в повітрі перевищення граничних норм
забруднювальних речовин
Богдана КАТЕРИНЧУК

к повідомляє Державна установа «Рівненський обласний лабораторний
центр МОЗ України», дослідження атмосферного повітря були проведені спеціалістами на прохання керівництва Клеванської
ОТГ та за скаргами жителів громади ввечері
25 жовтня. Зазначається, що за їх результатами виявлено перевищення разових гранично допустимих концентрацій окремих
забруднювальних речовин у повітрі на ряді
вулиць селища. Зокрема, йдеться про толуол і формальдегід. «Про загрозу для здоров’я людей поінформовані органи місцевого самоврядування, територіальний орган
Держпродспоживслужби, обласна державна
адміністрація», — зазначається в інформації
Центру. n

Я

ВОДІЙ «ПІД КАЙФОМ»
ПРОПОНУВАВ
ПАТРУЛЬНИМ ХАБАРА
Минулого понеділка на вулицях
обласного центру правоохоронці
побачили автомобіль Dodge з технічною
несправністю та зупинили його
Ольга БУЗУЛУК

ри спілкуванні з 38-літнім керманичем
помітили ознаки наркотичного сп’яніння і запропонували пройти огляд. Зрозумівши, що йому загрожує адміністративна
відповідальність, чоловік вирішив відкупитися
і хотів дати інспекторам більше п’яти сотень
гривень. Подію належним чином зафіксували,
водія попередили про кримінал, але, оскільки той наполягав на своєму, його затримали і викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні ж оформили на порушника протокол
за ч. 1 ст. 130 КУпАП. n
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жовтня Кабінет Міністрів
України на виїзному засіданні в Маріуполі схвалив
низку кадрових питань. Резонансним для волинян рішенням стало
погодження призначення головою
Волинської облдержадміністрації
Юрія Михайловича Погуляйка.
41-літній Юрій Погуляйко донедавна займав посаду першого заступника голови Луганської ОДА.
Народився в селі Верхньошевирівка
Краснодонського району Луганської
області 12 листопада 1978 року. Має
три вищі освіти. Закінчив Луганський
державний аграрний університет
(менеджер організацій і підприємств), Міжрегіональну академію
управління персоналом (юрист),
Академію управління Міністерства
внутрішніх справ (юрист). Трудову
біографію почав дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим
відділення Державної служби боротьби з економічною злочинністю
Краснодонського міського відділу
УМВСУ в Луганській області. Проходив службу на посадах рядового
та начальницького складу в органах
внутрішніх справ МВС у Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім — у Національній поліції України.
Останнє місце роботи до призначення першим заступником голови
Луганської ОДА — податкова міліція
ГУ ДФС у Донецькій області.
Волиняни з недовірою та без
ентузіазму зустріли новину про
ймовірне призначення главою області ексміліціонера й посадовця
з Луганщини. Адже після звільнення
цьогоріч у червні попереднього губернатора, колишнього заступника
глави МВС, киянина Олександра
Савченка всі очікували, що нарешті
буде місцевий керівник. У соцмережах дивуються: невже й справді
не знайшлося достойного волинянина на посаду голови облдержадміністрації?
А дивуватися й обурюватися таки
є з чого. Нещодавно лідер партії
«Національний Корпус» Андрій Білецький оприлюднив відео, у якому
розповів, що у зриві акції протесту
проти відведення українських військ
у Золотому на Луганщині винен саме
ексзаступник голови Луганської ОДА
Юрій Погуляйко. За інформацією
Білецького, заступник губернатора
Погуляйко написав заяву до штабу
ООС, поліції та СБУ з вимогою розібратися з так званими незаконними
бандформуваннями, тобто такими
словами він посмів назвати ветеранів-захисників. Також Білецький сказав, що Погуляйко відомий на Луганщині як людина, яка «кришує» неза-

Марина ЛУГОВА

Більше новин — на сайті
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n Тема № 1

Погляд
Сергій ІВАНОВ,
журналіст, телеведучий,
письменник, блогер,
переселенець із Луганщини

«ЧОМУ ДЕРЖАВА ТУРБУЄТЬСЯ
ПРО ГРОМАДЯН, ЯКІ ФАКТИЧНО
ЇЇ ЗРАДИЛИ, БІЛЬШЕ,
НІЖ ПРО ТИХ, ХТО НЕ ЗРАДИВ?»

РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК:
крок до капітуляції чи до повернення
окупованих територій?
29 жовтня розпочалось відведення Збройних сил у Золотому.
Згодом воно має відбутись по всій лінії фронту. Що з цього
приводу думають політики та експерти?

7 запитань владі Зеленського щодо
Донбасу

1. Чому я мушу дбати про інтереси мешканців
окупованих територій на Сході України, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по
«референдумах»? Я їх на це не уповноважував.
2. Чому я маю фінансувати своїми податками
відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
3. Чому держава турбується про громадян,
які фактично її зрадили, більше, ніж про тих, хто
не зрадив?
4. Чому країна посилює відповідальність для
законослухняних громадян і пом’якшує для порушників?
5. Чому за той самий злочин житель Львова
сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
6. Чому влада не розуміє, що, погоджуючись
на умови Росії, вона легалізує сепаратизм у країні?
7. Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають? n
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ВОЛОДИМИР
ЗЕЛЕНСЬКИЙ,
ПРЕЗИДЕНТ
УКРАЇНИ:

«Я думаю, що
нормандський формат
(зустріч лідерів України, Росії,
Німеччини та Франції. — Ред.)
дуже сильно наблизили».
СВЯТОСЛАВ
ВАКАРЧУК, ЛІДЕР
ПАРТІЇ «ГОЛОС»:

«Ще вранці ми
читали повідомлення
штабу ООС про обстріли з боку
ворога, а вже в обід чуємо заяви
про відведення. Такі дії Президента та його команди є помилкою:
не можна йти ні на яке розведення військ, поки режим тиші не забезпечений».

n Політика

ДЕПУТАТ ВІД «СЛУГИ
НАРОДУ» ПОЯСНИВ, ЧОМУ
«ЗАМОВЛЯВ» ПОВІЮ ПРЯМО
В ЗАЛІ ПАРЛАМЕНТУ
Фото glavred.info.

АНДРІЙ ПАРУБІЙ,
НАРОДНИЙ
ДЕПУТАТ,
ЕКСГОЛОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ:

Петро МАКАРУК

агадаємо, що кореспонденти сфотографували, як пан Яременко листувався
в онлайн-мережі знайомств із проститутками. Свою поведінку він прокоментував
у фейсбуці.
«Після того, як кілька колег по фракції стали
жертвами любителів підглядати і читати через
плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли «журналісти» підглядають у наші
телефони. Отримавши такий сигнал, я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане «листування». Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами відзняв те, чого немає.
Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ.
Далі буде», — заявив Яременко.
Варто відзначити, що Богдан Яременко — голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої
політики і міжпарламентського співробітництва.
У нього є дружина Вікторія і двоє дітей — дочка і син.
Для чого цьому поважному чоловіку знадобилась така «провокація», зрозуміло. Оскільки розіграли журналістів один раз, то наступного, якщо
зловлять депутата на чомусь серйозному, можна
буде сказати, що це теж розіграш. Щоб заплутати.
От і думай тепер, де правда, — хабарі деяких
представників «Слуг народу» по 30 тисяч доларів чи замовлення проституток у сесійній залі?..
Гаразд, погодимось із паном Яременком, що
збрехав він у другому випадку. Припустимо, що
навіть дружина посміялася з такої прикольної витівки чоловіка. Але ж навряд чи вона забуде, що
спілкувався її благовірний не із підставними,
а зі справжніми проститутками… Як каже пан Богдан, «далі буде»? n

Н

Наші захисники вважають приниженням, коли представники ОБСЄ
переписують номери їхньої бойової зброї.

фондом нашої нації є воїни і волонтери, які
« Золотим
стали на захист держави. Неповага до них — це зрада
українського народу.
»

«…Це зрада тих жителів, які
займають активну проукраїнську
позицію і, відповідно, їх життя
опиняється під великою небезпекою».
АРСЕН АВАКОВ,
МІНІСТР
ВНУТРІШНІХ
СПРАВ:

Богдан Яременко (на фото) каже, що таким
чином перевіряв журналістів на пильність

www.volyn.com.ua

«У поселенні Золоте-4 після початку розведення
військ працюють посилені патрулі
Національної поліції та Нацгвардії.
У МВС вистачає спроможності для
гарантування публічної безпеки.
У разі порушення противником
домовленостей про розведення
військ у МВС вистачить сил та засобів вчасно й адекватно відреагувати на загрозу… Розведення —
це процедура, яка проводиться
з 2016 року. На жаль, навряд Україна зможе досягнути шляхом переговорів хорошого миру з росіянами. Я в це не дуже вірю. Але
якщо є шлях, який можна пройти
та переконатися у зворотному, —
пройдімо його, при цьому не переходячи червоні лінії».

МИХАЙЛО
ЗАБРОДСЬКИЙ,
НАРОДНИЙ
ДЕПУТАТ,
КОЛИШНІЙ
КОМАНДУВАЧ
ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ
ВІЙСЬК ЗБРОЙНИХ СИЛ,
ГЕРОЙ УРАЇНИ:

«Відвід ускладнить виконання нашими військовими свого
завдання і можливість давати
відсіч противнику, адже на новому місці дислокації нема необхідних матеріально-технічних
умов… Одним з етапів розведення декларується те, що всі інженерні споруди, зведені за цей
час, будуть зруйновані. Отже,
створюються сприятливі умови
для подальших дій противника».
ДМИТРО
ЯРОШ, ЛІДЕР
УКРАЇНСЬКОЇ
ДОБРОВОЛЬЧОЇ
АРМІЇ:

«Військові,
працівники СБУ, МВС, СЗР, анти-

корупційних органів не мають
виконувати злочинних наказів,
котрі суперечать Закону Божому, національним інтересам
нашого народу та Конституції
України. Їх виконання є злочином! Це я про відступ, здачу
відвойованих територій, виконання політичних замовлень
тощо. Золотим фондом нашої
нації є воїни і волонтери, які
стали на захист держави. Неповага до них — це зрада українського народу».
РОМАН
БЕЗСМЕРТНИЙ,
ПОЛІТИК,
КОЛИШНІЙ
ПРЕДСТАВНИК
УКРАЇНИ
У ТРИСТОРОННІЙ КОНТАКТНІЙ
ГРУПІ В МІНСЬКУ:

«Таке одностороннє відведення деморалізує армію
та вносить розкол у суспільство. Влада не усвідомлює загострення та можливих наслідків». n

Передплатили – і виграли! *
Новими власниками призів від «Газети Волинь»
се
серед передплатників річного комплекту «Газети Волинь»
та «Цікавої газети на вихідні» стали:

Рушник — Плевако Микола Васильович (с. Люб’язь, Любешівський район).
Годинник — Пилипюк Денис Петрович (смт. Маневичі).
150 грн — Дембовська Надія (с. Липини, Луцький район).

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

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

www.volyn.com.ua

ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО

n Політика

n Подія року
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«Яке НАТО? Вову нашого образили!»

«Слугам народу» наплювати
на Україну в НАТО, головне —
заступитись за Зеленського?

початку
—
про
те, що сказав Порошенко. «Усі 10 країн,
які зайшли в НАТО від початку століття, — зайшли туди
саме через ПДЧ. Усі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали
членами Альянсу, — заявив
він. — Добровільна відмова
від ПДЧ виглядає як самозречення перспективи членства.
Як небажання дратувати Путіна. Як страх брати на себе
відповідальність за реалізацію надзвичайно складного
завдання».
«Дуже важливо подати
сигнал нашим партнерам:
нова влада підтримує курс
на членство у НАТО, започаткований раніше. Що це є консолідованою позицією — Президента, уряду і парламенту…
Влади й опозиції. І головне —
суспільства! Пропонуємо Голові Верховної Ради разом
із Президентом підписати
звернення до Північноатлантичної ради із заявою про підтвердження наміру України
отримати ПДЧ. Тільки НАТО
є гарантією безпеки держави та кожного її громадянина!» — заявив Петро Порошенко.
Думаєте, його дружно
підтримали депутати інших
фракцій? Чи, можливо, відбулась дискусія щодо того,
яким має бути звернення
до НАТО від імені парламенту
та Президента? Ні. «Слуги народу» заблокували трибуну,
бо дуже стурбовані, що з вуст
нардепа від «Європейської
солідарності» Софії Федини

С

Елладська церква
надіслала ПЦУ офіційний
лист про визнання
У Московському патріархаті заявили
про «ніж у спину»
Петро МАКАРУК

ристійній єдності з Елладською
(Грецькою) православною церквою.
Нагадаємо, 12 жовтня Собор Елладської церкви рішенням переважної частини ієрар-

редстоятель Елладської
церкви, архієпископ Ієронім надіслав митрополиту Київському Епіфанію
лист, в якому офіційно підтверджується визнання Православної церкви України, повідомляє прес-служба ПЦУ. У ньому
зазначається, що тепер між
двома церквами немає жодних
перепон для євхаристійного
спілкування.
«Підносимо молитви всім
серцем з нашої Святійшої Апостольської Елладської Церкви,
посилаючи Вашому Блаженству
цілунок братньої любові та простягаючи руку Церковного Спілкування», — йдеться у листі.
В УПЦ Московського патріархату вже відреагували
на лист архієпископа Ієроніма,
назвавши визнання ПЦУ «ножем у спину». Незабаром Синод
УПЦ МП вирішить, чи будуть
вони надалі перебувати у євха-

П
«Тільки НАТО є гарантією безпеки держави та кожного
її громадянина!» — наголосив Петро Порошенко.

теперішній Головнокомандувач у фільмі,
« Коли
який допоміг йому стати Президентом,
розстрілював Верховну Раду, це була
творчість. Коли він порівнював Україну
із порноакторкою і насміхався з українців —
це була сатира.

»

кілька днів тому пролунали…
«заклики до знищення Верховного Головнокомандувача»!
Нагадаємо, що пані Федина разом із ветераном АТО
Марусею Звіробій емоційно
відреагували на хамство Володимира Зеленського під
час його зустрічі з ветеранами. «Там (в зоні ООС. — Ред.)
ненароком може вибухнути
граната, там бувають обстріли», — сказала політик
про відвідини лінії фронту
Зеленським. І от після цих
її слів «Слуги народу» — вдумайтесь — заблокували трибуну і вирішили звернутись
до правоохоронців, щоб вони
перевірили, чи нема у заяві
колишньої волонтерки, а зараз нардепки Софії Федини
державної зради…
Коли теперішній Головнокомандувач у фільмі, який допоміг йому стати Президентом, розстрілював Верховну
Раду — це була творчість.
Коли він порівнював Україну
із порноакторкою і насміхався з українців — це була
сатира. Коли депутат від
«Слуги народу» Євген Шевченко нещодавно взяв участь
у російському пропагандистському шоу і від імені влади
заявив, що українська мова

розколює Україну, — це була
особиста позиція. Коли теперішній нардеп-«слуга» Дубинський пропонував пустити газ
на форумі Порошенка, а сам
Зеленський у ролику «хоронив» колишнього главу держави у труні — це були жарти.
А от емоції Федини — це кримінал, через який треба блокувати трибуну, та ще й у момент, коли порушується
надважливе для України питання вступу до НАТО. Небачене лицемірство!
Для чого це робиться? Політичний аналітик Павло Нусс
заявив, що цим демаршем
«Слуги народу» фактично саботували ініціативу п’ятого
Президента Порошенка внести у порядок денний питання про ПДЧ НАТО. Ці депутати
поставили імідж та інтереси
Президента Зеленського над
національними інтересами.
За словами Павла Нусса,
для фракції «Слуга народу»
важливіше емоційне висловлювання Софії Федини, ніж
НАТО. І, ймовірно, для них
важливіше проявити лояльність до Путіна, відкинувши
євроатлантичну інтеграцію
України.
Що «Слуги народу» успішно й зробили. n

Москва не змогла
« —зупинити
і цього
процесу. Греки стали
першими, і це
гідний приклад
для всіх, — заявив
Порошенко.

»

хів підтримав пропозицію архієпископа Ієроніма про визнання
канонічного статусу ПЦУ.
П’ятий Президент Петро Порошенко, який доклав великих
зусиль для отримання Україною Томоса, тоді заявив: «Москва не змогла зупинити і цього
процесу. Греки стали першими,
і це гідний приклад для всіх». n

n Визнання

Волинянина
обрали суддею
Конституційного Суду
У Києві триває XVII позачерговий з’їзд
суддів України
Сергій НАУМУК

Одне з питань порядку денного — проведення другого
туру виборів на посади суддів
КСУ.
Як стало відомо «Волині» з власних джерел, одним
із трьох суддів Конституційного
Суду України обрали волинянина, уродженця села Залухів
Ратнівського району, голову
Волинського апеляційного суду,
кандидата юридичних наук Петра Філюка (на фото). n

Фото volyn.com.ua.

Василь РОГУЦЬКИЙ

Фото wz.lviv.ua.

29 жовтня народний
депутат, лідер
партії «Європейська
солідарність» Петро
Порошенко з трибуни
Верховної Ради закликав
українську владу
напередодні грудневого
саміту НАТО виступити
зі спільною заявою,
яка б підтверджувала
наші наміри отримати
План дій щодо членства
(ПДЧ) в Альянсі. Але
після цього депутати від
партії «Слуга народу»
раптом заблокували…
трибуну

Архієпископ Ієронім простягнув братську руку митрополитові Епіфанію.
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n Місцеве самоврядування

«ГОЛОВНЕ, ЩОБ ДЕПУТАТСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЙШЛИ НА КОРИСТЬ КРАЯНАМ»
Фото з особистого архіву Костянтина ЗІНКЕВИЧА.

Позиція голови
фракції «Об’єднання
«Самопоміч» у
Волинській обласній
раді Костянтина
Зінкевича завжди є
непередбачуваною,
але аргументованою.
Що означає для нього
командний принцип,
які проблеми вирішує
у самоврядному
органі краю та чи
бачить себе у кріслі
мера ВолодимираВолинського —
читайте в інтерв’ю

ми — в
« Оскільки
меншості, то часто
стикаємося з тим,
що наші пропозиції
не підтримуються,
а згодом подаються
як напрацювання
інших депутатів.

»

Роксолана ВИШНЕВИЧ

ане Костянтине,
як ви сприйняли
те, що в парламент не потрапила партія
«Об’єднання «Самопоміч»?
— Досить спокійно. У тому,
що наші висуванці не стали
народними депутатами, немає жодної трагедії. В нас
залишилися нормальними
стосунки з активом партії —
Андрієм Садовим, Тетяною
Остріковою, Оксаною Сироїд,
іншими. Та й навіть із тими,
хто вийшов із «Самопомочі»,
— Семеном Семенченком,
Єгором Соболєвим. Для мене
головне, які ідеї несе людина,
як вона чинить у тій чи іншій
ситуації, а тоді вже — приналежність до партії. Хоча можу
сказати й те, що на Волині під
час виборчого періоду організація навіть збільшила кількість своїх членів.
— Що вдалося зробити
вашій фракції у нинішньому
році?
— Оскільки ми — в меншості, то часто стикаємося
з тим, що наші пропозиції не
підтримуються, а згодом по-

—П

n Фотофакт

«Для мене головне, які ідеї несе людина».

даються як напрацювання інших депутатів. Але головне,
аби вони втілювалися в життя і
працювали на благо громади.
Взяти хоч би розподіл фінансів на будівництво та ремонт
доріг. Раніше це робилося за
принципом «кому хто подобається». На засіданні постійної
комісії з питань промисловості, транспорту мій колега
Олексій Панасюк запропонував встановлювати черговість
щодо прокладання шляхів,
виходячи з того, де вони дуже
занедбані, де живе найбільше
платників податків, а не там,
де розміщені обійстя «крутих
хлопців». Згодом цей принцип
став діяти.
Кожен депутат нашої
фракції активно працює у постійних, а також тимчасових
комісіях. Я, наприклад, у комісії з питань законності беру
участь у вирішенні проблем,
що стосуються армії, поліції,
МНС, ветеранів, скарг громадян, формування депутат-

ських комісій, внесення змін у
рішення та програми облради.
— Ви не раз порушували
питання стосовно подальшої діяльності Володимир–
Волинської станції переливання крові, котра була на
грані закриття. Яка ситуація
там зараз?
— Після того, як об’єднали,
так би мовити, під одним юридичним дахом Володимир–
Волинську і обласну станції,
люди практично залишилися
на своїх робочих місцях. Не
зменшилася ані заготівля,
ані виробництво препаратів
чи компонентів крові. Це вже
добре. Але я й надалі буду стежити, як працює ця стратегічно важлива для країни служба.
Вважаючи це складовою безпеки країни, наполягатиму,
аби вона перебувала на державному фінансуванні.
— Над якими проблемами древнього міста працюєте?
— Обміліли усі водойми

Волині, в тому числі наша річка Луга, яка потребує очистки.
Інфраструктура міста, мережі
є застарілими, необхідно їх
міняти. Через комунальні підприємства, освітні установи
розбазарюються кошти. Адміністративна зарегульованість
настільки глибока, що ані санітарка, ані вихователь не можуть бути прийняті на роботу
без особистої згоди міського
голови. При такій командній
організації прогресу не буде.
Також людей турбує питання
встановлення автономного
опалення у багатоповерхівках, можливість економити на
«комуналці».
Болить розвиток туризму.
Від вживання слів «туристичне місто» турист не з’явиться. Коли місцева влада абсолютно не бажає дивитися
в майбутнє, подбати, щоб
Володимир хоч трохи набув
рис європейського міста не
лише ззовні, то справа з місця не зрушиться. Бюджет у
500 мільйонів гривень на рік
просто розбазарюється (на
одну й ту саму вулицю по кілька разів роблять проєкт, за
купівлю бульдозера переплачують у 3 рази), замість того,
щоб витратити на залучення
фахівців, які б зуміли концептуально і технологічно зв’язати в одне ціле ландшафт,
природу, історичні пам’ятки,
сучасну інфраструктуру. Турист приїде сам, коли місто

буде комфортним і привабливим, матиме шарм. На
жаль, зробити це непросто,
адже Волинь, як і Україна, є
феодальною. А хто виступить
проти феодалів? Є, правда,
голос громадськості, але він
зараз слабкий. Тривожить
те, що у нашому місті багато
людей проголосували за Медведчука, Бойка, Вілкула, тобто
за «рускій мір». Це наштовхує
на сумні висновки. Як і те, що в
селі Сусваль Володимир-Волинського району священник
кличе людей у паломницьку
поїздку святими місцями Росії.
— Який результат порушеного вами в сесійній залі
питання щодо соціального
захисту інвалідів, інших неповносправних громадян?
— Рік тому я подав запит
стосовно розроблення «Програми доступного простору
Волині для маломобільних
груп населення» задля підтримки в першу чергу таких
волинян, які сьогодні фактично ізольовані від суспільства.
Адже мусимо колись розпочати змінювати ставлення до інвалідів, бо цим випробовується громадянське суспільство
на зрілість, вимірюється його
моральне здоров’я. Поїздки
в громадському транспорті,
ліфтах, похід у різні заклади
— для таких людей справжнє
випробування. Добре, що зараз діють державні будівельні норми для новобудов, які
мають враховувати потреби
осіб з обмеженими фізичними можливостями. Але, крім
цього, ми повинні дати посил
власникам будівель — врахувати інтереси всіх, хто живе
поруч, в тому числі обмежених у своїх можливостях громадян.
— Чи будете балотуватися на посаду міського голови Володимира–Волинського?
— Робота очільника міста
ефективна тоді, коли він працює разом із прогресивною
командою однодумців. Отож
пораджуся з однопартійцями,
мешканцями. Якщо солідарна
думка буде такою — я погоджуся. n

■ Пульс дня

А ГРАБІЖНИКАМ –
ПО 14-15 РОКІВ

Фото ГУНПУ у Волинській області.

Троє школярів із Костополя, що на Рівненщині,
27 жовтня близько 18.30 побили місцевого
жителя та відкрито заволоділи його
телефоном і банківськими картками

У ЛУЦЬКУ СТРАЙКУЮТЬ
ПІДПРИЄМЦІ
Учора не працював Центральний
ринок. Про це сповіщало вивішене
оголошення
Євгенія СОМОВА

Богдана КАТЕРИНЧУК

Скористався обмілінням Світязя
Зловмисник вигорнув пісок із озера для подальшого
несанкціонованого облаштування пляжу поблизу
вулиці Набережна у селі Світязь Шацького району
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

оліцейські встановили, що до вчинення кримінального
правопорушення причетний 39-річний житель селища
Шацьк. Знаряддя вчинення злочину, трактор Orenstein
& Koppel, правоохоронці вилучили. До суду скеровано клопотання про арешт цього майна.
Це другий факт незаконного заволодіння землями водного фонду озера Світязь, котрий розслідує Шацьке відділення
поліції. n

П

оловік саме повертався додому, як до нього
підійшли троє юнаків та попросили дві гривні. Коли він почав діставати гроші, хлопці
вдарили його в обличчя і пограбували. Потерпілий
упізнав одного з нападників і описав правоохоронцям своїх кривдників.
Оперативники карного розшуку, повідомляє відділ комунікації поліції Рівненщини, встановили, що до злочину можуть бути причетні
14- та двоє 15-літніх жителів Костополя. За місцем
проживання правоохоронці в них виявили 2900 гривень, які зловмисники зняли із картки чоловіка. Також
вони показали, куди викинули вкрадений телефон.
За фактом грабежу, вчиненого групою осіб,
слідчі Костопільського відділу поліції розпочали
досудове розслідування за частиною 2 статті 186
Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення неповнолітнім про підозру
у вчиненні злочину. n

Ч

ласники торгових точок знову прийшли до стін Луцької міської ради,
щоб висловити своє невдоволення
закриттям ринку і байдужістю влади до
їхньої долі. Люди не хочуть йти із «насиджених» місць.
Поспілкувавшись із протестувальниками, депутатка Алла Надточій заявила у
сесійній залі, що вони будуть приходити,
поки з ними не почнуть розмовляти, по
суті, не скажуть куди і коли перенесуть
ринок, яка їх чекає доля. Адже базарники
переживають, що втратять робочі місця.
Її колега Петро Данильчук наголосив,
що обранці громади пообіцяли поспілкуватися з торговцями, але за місяць так і
не знайшли можливості.
Отож, аби врешті порозумітися, було
вирішено організувати зустріч у понеділок, 4 листопада. n
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n Із перших уст

«Я категорично проти продажу
землі іноземцям»
Фото ukrop.party.

Після завершення
25-ї сесії Волинської
обласної ради
народний депутат від
Луцька Ігор Палиця взяв
участь у програмі ТРК
«Аверс». Парламентар,
який у Верховній Раді
став членом групи «За
майбутнє», озвучив
свою позицію щодо
важливих законодавчих
ініціатив, котрі нині
найбільше хвилюють
українське суспільство,
а також розповів
про Президента
Зеленського та його
оточення
Костянтин МОРОЗ

У СХІДНІЙ ЄВРОПІ —
2–3 ТИСЯЧІ ЄВРО ЗА ГЕКТАР

— Я категорично проти продажу землі іноземцям. Підтримаю ринок землі тільки в разі,
якщо йтиметься лише про
фізичних осіб із українським
паспортом за наявності обмеження щодо кількості гектарів
на одну людину, — сказав нардеп.
— Треба створити Державний земельний банк, котрому
за встановленою мінімальною
ціною зможе продати свою
землю власник. Як, приміром,
це склалося в Чехії, Угорщині чи Словаччині — 2–3 тисячі
євро за гектар. Земля повинна викуповуватися так, щоб
селянин не відчував себе пограбованим. Він повинен знати, що може за зафіксованою
ціною продати свою землю
тільки державі, а не комерційним банкам, або ж аграрію, який у нього орендує паї,
якщо той зможе запропонувати вищу ціну, — додав Ігор
Петрович.
ДАЙТЕ СЕЛЯНАМ КРЕДИТИ

— А якщо власник захоче
вести своє фермерське госпо-
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ОВИНИ КРАЮ
ДОВЕДЕТЬСЯ НАДОВГО
ПОПРОЩАТИСЯ З ВОЛЕЮ
За процесуального керівництва прокуратури
Волинської області та оперативного супроводу
відділу по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю управління Служби безпеки України
в області слідчим управлінням головного
управління Національної поліції в області
припинено діяльність у місті Києві підпільної
лабораторії з виготовлення амфетаміну, який
реалізовували й на території Волині
Наталія МУРАХЕВИЧ

а результатами скоординованих заходів 24 жовтня 2019 року у столиці затримано трьох громадян, причетних до вчинення наркозлочинів.
Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканні 36-літнього киянина поліцейські вилучили
обладнання, хімічні речовини та прекурсори, достатні
для виготовлення психотропу в кількості 10 кілограмів,
та понад 100 грамів готового амфетаміну.
Усім трьом затриманим повідомлено про підозру
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Двом підозрюваним Луцький міськрайонний суд обрав
запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, третій
сидітиме під домашнім арештом.
Нині у справі призначено всі необхідні експертизи, триває досудове розслідування. Зауважимо, що
за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом
України передбачено покарання аж до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. n

З
«Проблема в тому, що Зеленський має все ж таки обмежене джерело
надходження інформації».

дарство, то він зможе закласти
землю Державному земельному банку й отримати кредит під
3–4% річних, — зазначив Ігор
Палиця.
— Дайте 3% нашому селянину, він закладе землю
в державний банк. Якщо зуміє,
то погасить кредит і буде працювати, якщо ні, то власником
стане держава, яка не зможе
її продати дешевше заставної
ціни. Лише за наявності таких

Але Президент
« —вчиться,
і я сподіваюся, що
він почне читати,
аналізувати і сам
розбереться у своєму
оточенні, яке сьогодні
робить дуже багато
помилок, — наголосив
Ігор Палиця.

»

запобіжників можна відкривати
земельний ринок, аби селянин
знав, що його ніхто не пограбує. Щоб у нього не купували
землю за 500 доларів, а продавали потім за 2 тисячі доларів.
В останньому випадку ми отримаємо те, що було в ХІХ столітті, та селян на Майдані, — заявив депутат.

ЗНАЙТИ МЕНЕДЖЕРІВ,
ЯКІ ВМІЮТЬ ЕФЕКТИВНО
ВЕСТИ БІЗНЕС

— Не можна продавати
в бідній країні державні підприємства за копійки фондам чи
іноземцям, інакше ми, українці, будемо там працювати
за копійки, як зараз, наприклад, на «Криворіжсталі». Потрібно не продавати, а шукати
через фонд держмайна менеджерів. Дайте менеджеру чи
управлінській команді 5–10%
від прибутку — і хай працюють.
Продавати треба на максимумі, а те, що сьогодні нас змушують швидко все розпродувати
в країні, — нікуди не годиться, — наголосив Ігор Петрович.
ПРО ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
ДЛЯ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ

— За весь час після обрання
в мене були три телефонні дискусії з Президентом. Мені тричі
телефонував Володимир Олександрович і запитував, чому
я і група «За майбутнє» не голосує за ті чи інші закони. Проблема в тому, що Зеленський
має все ж таки обмежене джерело надходження інформації.
Але Президент вчиться, і я сподіваюся, що він почне читати,
аналізувати і сам розбереться
у своєму оточенні, яке сьогодні робить дуже багато помилок, — зазначив Ігор Палиця. n

Спасибі, що допомагаєте людям долати життєві труднощі!
Вітаємо із професійним
святом колектив Горохівського
психоневрологічного інтернату
на чолі з директором Юлією
Олександрівною Ковальчук.
Сердечно дякуємо за особливий
догляд й увагу до наших рідних і
близьких
У закладі працює турботливий і
кваліфікований персонал. Вони доглядають за людьми, яких доля обділила здоров’ям, створюють для
них комфортні умови перебування,
дбають про чистоту, тепло і затишок
в інтернаті.
Бажаємо кожному з вас міцного
здоров’я, мирного неба над головою, терпіння у нелегкій, але
та
такій
благородній і
н
необхідній
людям
справі. Низький
вам уклін!
З повагою
рідні та близькі
підопічних
інтернату.

Шановні працівники соціальної сфери!
Щиро вітаю вас із професійним святом!
У вашій професії зосереджені всі найкращі якості людини: милосердя, чуйність, співчуття, доброта, совість.
Ви щоденно піклуєтесь про ветеранів війни і праці, людей
поважного віку, інвалідів, пенсіонерів, дітей-сиріт, безробітних, підтримуєте малозабезпечені та багатодітні сім’ї,
допомагаєте їм здолати життєві труднощі, повірити в себе
і свої можливості.
Така повсякденна увага, підтримка і допомога є важливою складовою реалізації державної соціальної політики,
в центрі якої є людина.
Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я, щастя, домашнього затишку і тепла, високого професіоналізму. Нехай здійсняться ваші плани в ім’я
щасливого майбутнього України!
З повагою
Галина МИКИТЮК,
голова Волинської обласної
організації профспілки
працівників
соціальної сфери України.

АВТОПРИГОДА ЗАБРАЛА
ТРИ ЖИТТЯ
Трагедія сталася ввечері 29 жовтня
на автодорозі сполученням Ковель — Жовква
поблизу села Литовеж Іваничівського району
Олег ПЛАЗОВСЬКИЙ

а кермом жигулів перебував 43-літній житель Нововолинська. Попередньо встановлено, що він
не надав перевагу у русі та зіткнувся з вантажівкою «Сканія» під керуванням 34-річного жителя Іваничівського району, яка рухалася по головній дорозі
у напрямку міста Червонограда Львівської області.
Водій та двоє пасажирів жигулів віком 45 та 29 років
загинули на місці. Усі вони — жителі Волині. Легковик
перетворився на купу брухту.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки
дорожнього руху або експлуатації транспорту особами,
які керують транспортними засобами, що спричинило
загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває. n
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Більше новин — на сайті

n Тільки факти

«37 новеньких автомобілів для служби
екстреної медичної допомоги (ЕМД)
України отримали їхні представники.
З них для Волинського центру ЕМД – три. Вони
вже мають попередньо визначені місця дислокації,
а саме – Любешівське відділення ЕМД, пункт ЕМД
селища Колки Маневицького відділення та відділення медицини катастроф міста Луцька», – йдеться у
повідомленні на сторінці у фейсбуці в.о. директора КЗ
«Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф» Володимира Шмаля.
Р

Е

К

Л

А

М

А

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

8

ЖИТТЯ У РІЗНИХ ВИМІРАХ

31 жовтня 2019 Четвер

n Колесо історії
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n Є проблема
Фото Сергія НАУМУКА.

Олександр Остапюк (ліворуч) та Юрій Фініковський не втрачають надії
розгадати таємниці древнього міста.

Учасники експедиції Олександр Остапюк, Олександр Згоранець
та Юрій Фініковський (зліва направо) задоволені результатами своїх пошуків.

ЯК МИ ШУКАЛИ ТАЄМНИЦІ
ЛІТОПИСНОГО УГРОВСЬКА
Співробітники Любомльського краєзнавчого музею та журналісти
«Газети Волинь» здійснили спільну експедицію для обстеження столиці
короля Данила
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Сергій НАУМУК

ЧОМУ ВЦІЛІЛІ ЛЮДИ
НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ НА СТАРЕ
МІСЦЕ

У зруйнованому монголо-татарами літописному Угровську,
який так і не відновився, ми вже
бували. Не раз піднімалися на пагорб, де вже на понад 700 років
зупинилося життя, хоча поруч виникали пізніші поселення.
Але з нашими супутниками — директором Любомльського краєзнавчого музею
Юрієм Фініковським та головним зберігачем фондів Олександром Остапюком — щоразу
вдається відкривати нові й нові
сторінки історії.
— В’їзд на Замкову гірку місцеві жителі називають Церковкою, бо вважають, що тут була церква.
Наші археологічні розвідки
1996–1999 років підтверджують, що тут справді була мурована цегляна будівля XII–XIII
століття, — Олександр Дмитрович веде нас на пагорб,
де колись була столиця короля
Данила. — Цегли знайшли дуже
багато. Вона різна і повністю
обгоріла під час пожежі. Натрапили й на рештки людей, які загинули в бою, битий посуд, горіле зерно, фрагменти скляних
жіночих браслетів. А зверху —
кістяк коня. Далі на схід йшли
суцільні поховання. Захоронені
були за церковним православним обрядом головою на схід.
Припускаю, що ближче до північного боку могла бути церква.
Бо за старою традицією хоронили навколо храму. Десь там
мусить бути фундамент, якщо
люди не вибрали його на власні
потреби.
Понад усе Олександр Остапюк мріє знайти той фундамент
давньоруського храму, але для
цього потрібно проводити ар-
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Біля берегів Західного Бугу можна знайти чимало старовини.

хеологічні розкопки. А це справа недешева. Та ще й археолога
знайти проблема. Якось кілька
років тому з одним домовилися.
Любомльська районна рада виділила гроші на відповідну програму, а тоді з’ясувалося, що
розкопок не буде, бо археолог
підвів.
Перша літописна згадка про
це місто припадає на 1207-й.
Протягом 25–30 років над Західним Бугом розміщувалася столиця Данила (тоді ще князя). Пізніше володар знайшов нове місце
в Холмі й переніс її туди. Востаннє місто згадано у 1268-му,
коли великий литовський князь
Войшелк постригся в монахи
і пішов в угровський монастир.
Після того Угровськ зникає з історичної мапи. Науковці припускають, що це сталося внаслідок
нападів монголо-татар. Знайдені при розкопках кістяки, зброя
(в тому числі наконечники татар-

ських стріл), сліди пожежі — усе
доводить, що угровці загинули
в бою, а Угровськ було знищено.
Чому вцілілі люди не повернулися на старе місце, чому й пізніше зручний пагорб над річкою
не був заселений — на ці питання наука ще має відповісти.
У РІЧКУ СИПАЛИСЯ КІСТКИ,
ПАДАЛИ МЕЧІ ТА ФРАГМЕНТИ
КОЛЬЧУГИ

— Частину нашої виставки «Стародруки у колекції Любомльського краєзнавчого музею XVII — початку ХІХ століть»
складають факсимільні видання. Серед них представлено
і Холмське Євангеліє XIV століття. Є версія, що воно було написане у середині ХІІІ століття
в Угровську, — розповідає Юрій
Фініковський. — На підтвердження можна сказати, що у літописі згадано, що у ХІІІ столітті
в місті діяв монастир Данила

Стовпника. Очевидно, це міг
бути центр книгописання. Тим
паче там було знайдено металеві застібки до книг. Тому,
на нашу думку, ця версія має
право на існування.
Тим часом на Замковій гірці
натикаємося на залізне стремено, яке одним боком виглядає із землі. До нього прилипли
обвуглені зернинки. Олександр
Остапюк каже, що це частина спорядження давньоруського кінного воїна. І водночас
це ще одне підтвердження пожежі.
— Гірка цікавить нас тим, що
вона 700 років не була забудована і збереглася. По краю фортеця мала вал — зі східного боку
є його сліди, — показує Олександр Дмитрович. — У місті мусив бути колодязь. От якби його
розшукати! Там завжди трапляються цікаві знахідки. Крім того,

літописна згадка
« Перша
про це місто припадає
на 1207-й. Протягом
25–30 років над
Західним Бугом
розміщувалася столиця
Данила (тоді ще князя).
Пізніше володар
знайшов нове місце
в Холмі й переніс
її туди.

»

міг бути підземний хід. Маємо
припущення, що тесаний камінь, який кілька років тому бачили на березі Західного Бугу,
прикривав вхід до підземного
коридору. Завдяки йому обложені могли брати воду з річки.
Той «камінь Данила», як ми
його охрестили, на цей раз так
і не побачили. Вочевидь, нині

він під водою. Хоча ще кілька
років тому був на березі. Його
виявили, бо річка підмила частину кручі. Щe в довоєнні роки
Буг різко змінив русло і почав
підмивати старе городище. Відомий краєзнавець Олександр
Цинкаловський писав, що вода
почала вимивати з кручі кераміку, в річку сипалися кістки, падали мечі та фрагменти
кольчуг.
— За інформацією Олександра Цинкаловського, знайдені в Угровську речі зберігалися у приватній колекції в селі
Запілля. Там жили близько
10 осадників. Я припускаю, що
йдеться саме про них. Маю їхній список. Серед них був один
полковник, який перед війною
втік у Польщу. Можливо, він забрав ту колекцію? А може, закопав? Її слідів не виявлено, —
зітхає Олександр Дмитрович,
але одразу дає нову ниточку: —
Хоча років 40 тому мені вчителі
розповідали, що в школі Новоугрузького чи Забужжя була частина кольчуги. Може, це звідти?
Тим часом ми вже на місці
пагорба, де колись була мурована цегляна вежа. Це урочище
називається Стовповим полем,
бо вежі у період Волинсько-Галицької
держави
називали
стовпами.
— Цинкаловський пише, що
поруч був великий дуб, і господар хотів його викорчувати, — Олександр Дмитрович
присідає біля одного з валунів
(це все, що залишилося від
вежі). — Найняли двох поляків.
Коли почали корчувати тисячолітнє дерево і воно впало, то під
його корінням виявили скарб.
Цинкаловський зазначає, що
там були гривні. Але які саме —
чи грошові знаки, чи злитки — невідомо. Господар забрав ту знахідку, а через кілька
днів його вбили і скарб пропав.
У 1937 році з цього приводу почався суд. Поки тривала справа, прийшла радянська влада.
Але й досі лежить пеньок із того
дуба.
Нині від давньоруської вежі
залишилося лише кілька валунів. За розповідями старожилів, там справді були муровані
стіни заввишки до двох метрів.
Але коли місцевому колгоспу
потрібно було робити дорогу
в літній табір, то бульдозером
усе зруйнували. А битою цеглою і камінням мостили дорогу.
Легенд та переказів про
скарби Угровська Олександр
Остапюк знає немало. Іноді
навіть геть несподіваних і далеких у часі від давньоруського
періоду. Років 30 тому до Любомльського краєзнавчого музею прийшов чоловік. Він розповів, що знає, де французи
у 1812-му закопали скарб. Як ви
вже здогадалися, йшлося про
територію літописного міста.
Чоловік поставив умову: 50 відсотків коштів від скарбу мало
піти на на музей, а на решту просив побудувати дитсадок у Старовижівському районі, де він
тоді мешкав. Вдарили по руках.
Але, як завжди, не знайшлося
коштів, адже йшлося про великий обсяг робіт. Так і залишився
лежати наполеонівський скарб
там, де його заховали.
Угровськ береже ще чимало
таємниць… n
та
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Держава забрала у багатодітних
сімей землю, яка «погано лежала»
Фото Олександра ПІЛЮКА.

Родину Дідухів із Буркачів
Горохівського району
ледарями не посмів би
назвати навіть найбільший
недоброзичливець. Адже щодня
члени цієї чималенької сім’ї
як не в полі, то у хліві трудяться
з ранку до вечора. Ще б пак,
прогодувати та вдягнути
10 дітей зовсім непросто. Батьки
цієї «футбольної команди» (поки
без воротаря) Василь і Ліда
повністю залежать від землі,
яку в них уже відібрали
Олег КРИШТОФ

«Що будуть їсти наші діти?», – запитували селяни в чиновниці.

ело Буркачі в окрузі називають циганським, бо люблять цю місцину бузьки
і приносять місцевим мешканцям малюків ще частіше, ніж великим родинам ромів. Як і скрізь
в Україні, людям тут живеться нелегко, але родючі ґрунти
і працьовиті руки дають змогу
заробити на хліб і до хліба.
Одного осіннього ранку селяни
на своїх городах серед капусти й
буряків помітили червоні прапорці, якими була — розмічено площу.
І хоча така знахідка їх здивувала, ніхто не міг повірити, що їхні ділянки
вже їм не належать. У таку халепу
потрапило більше двох десятків
господарств!
Річ у тім, що ці наділи належали до земель резервного фонду.
Свого часу сільрада дозволила
селянам ними користуватися,

С

але ніхто їх не приватизовував.
Дехто взагалі не знав, про таку
можливість, іншим цей процес
був не по кишені, адже в нашій
державі, щоб отримати свій клаптик поля, потрібно заплатити бюрократам чималеньку суму. От ці

чоловік три роки
« Мій
оформлював пай, ніяк
не вдавалося. А тут одна
людина за місяць усе
зробила.

»

ділянки в Головному управлінні
Держгеокадастру у Волинській
області виділили воїнам АТО, тільки не місцевим. Це логічно, адже
тутешні ветерани ніяк не погодились би відібрати єдине джерело

заробітку у своїх сусідів, а ті захисники, яким дісталися буркачанські городи, напевне, і гадки
не мали, що створюють комусь
негаразди. Та й землю цю вони відразу продали. Одному власнику!
Усвідомивши масштаби проблеми і прийшовши трохи до тями,
люди подалися до Луцька боротися
з несправедливістю. Гурт активних
жінок разом із землевпорядником
Мервинської сільради ми зустріли
на порозі профільного земельного
відомства в обласному центрі.
— Не знаємо, на кого ці городи зараз записані. Виявилося, що
вони вже розподілені, і ми приїхали
сюди, щоб нам пояснили, як далі
жити, — каже Лідія Дідух-Яворська.
Її підтримує інша представниця
делегації, Галина Пилипчук:
— У нас багатодітна сім’я, четверо дітей. Ми не маємо більше

землі — вони забирають останнє!
А ще селян обурює дивовижна
швидкість, із якою спрацювали чиновники.
— Мій чоловік три роки оформлював пай, ніяк не вдавалося. А тут
одна людина за місяць усе зробила, — зітхає Галина Олексюк. Хтось
із гурту поправляє: за два тижні!
Із цими претензіями жителі Буркачів пішли у Головне управління
Держгеокадастру у Волинській області. На робочому місці застали
заступницю начальника Олену Ланевич.
Чиновниця, вислухавши людей,
заявила, що сільрада погодила виділення згаданих ділянок атовцям,
а коли землевпорядник Володимир
Горальський наполіг, що такого погодження не було, зауважила, що
відсутність заперечення сприймається як згода. Пан Горальський
розповів, що селяни надсилали
у геокадастр листи з поясненнями: мовляв, недоцільно надавати
землю, поки триває зміна меж населеного пункту. Але толку в цьому
питанні так і не вивели.
На питання, чи є шанс у людей
повернути свої наділи, Олена Ланевич відповіла:
— Це питання вирішується у судовому порядку… Я вам можу порекомендувати написати заяви про
виділення ділянок на іншому масиві.
Врешті-решт буркачани зрозуміли, що зібрати врожай зі своїх
(до речі, вже засіяних) городів їм
навряд вдасться. З’явилася надія
отримати землю в іншому місці, але
вони не вірять, що їм так вправно
і швидко пощастить оформити документи, як це зробив новий власник їхніх полів.
«Газета Волинь» стежитиме, чи
не залишать бюрократи селян напризволяще. n
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Волинянка і за океаном воює за Україну
Фото з архіву Оксани КОЛОМІЄЦЬ.

Пані Оксана
Коломієць, уродженка
Нововолинська,
в Канаду виїхала
наприкінці минулого
століття. Зараз мешкає
в Торонто. Як активістка
української діаспори,
нещодавно побувала
у Львові, де проходила
Асамблея жіночих
організацій світу
Роксолана ВИШНЕВИЧ

ам зібралися українки
з 26 країн, аби розповісти про напрями своєї
роботи, поділитися успіхами,
обговорити наболілі проблеми і порадитися, як спільно
їх вирішити. Їх зорганізувала Світова федерація українських жіночих організацій
(СФУЖО), яка є єдиним координуючим органом світового жіноцтва (головний
офіс СФУЖО розміщений
у Торонто, Канада). Асамблея проходила під гаслом
«Українка в світі. Професіоналізм. Активізм. Традиція».
Організація цього проєкту
відбувалася в тісній співпраці з Міжнародним інститутом
освіти і культури (МІОК), що
функціонує у Львові. Його
успішно очолює Ірина Ключковська.
Зібрання засвідчило, що
всі організації української

Т

діаспори працюють в одному напрямку: допомога
нашій державі у зміцненні
боєздатності армії, підтримка вдів і сиріт війни, поширення національної культури
та повідомлень про Україну
країнами української діаспори. Адже ще, на жаль, часто
в світі нашу країну ототожнюють із Росією. Тому закордонним українцям доводиться доносити до громадян
віддалених від України держав правдиву інформацію
про Батьківщину, а також
займатися поширенням національної культури і освіти
серед молодого покоління
української діаспори.
В асамблеї взяли участь
Мирослава Ґонгадзе, котра поширює силу «Голосу Америки» з Вашингтона
в усі куточки світу, перша

Активістка української діаспори Канади Оксана Коломієць
із журналісткою Мирославою Ґонгадзе у Львові.

Кантер із Франції поділилася
тими величезними зусиллями, що були докладені для
відкриття Культурного цен-

Оксана висловила прагнення знайти
« Пані
більше інформації про свою маму, Юлію
Григорівну Трач, яка була однією з перших
членкинь Союзу українок Нововолинська, котрі
в 1993–1994 роках створили осередок.

»

жінка-сенатор українського походження Рейнелл Андрейчук. Голова Конгресу
українців Європи Ярослава
Хортяні з Угорщини розповіла про головні проєкти,
над яким він працює. А Анна

тру в місті Санлісі, що біля
Парижа — того самого місця,
де наша славна Анна Ярославна, княгиня Київська,
у свій час заснувала монастир. І ще чимало посестер
з різних країн акцентували

увагу присутніх на найбільш
цікавому й важливому у своїй роботі. Панельні дискусії,
круглі столи, звіти і обмін
враженнями — так пройшли
незабутні дні асамблеї.
Кожна жінка, за словами
пані Оксани, прибула в нашу
країну з однією і тією ж місією і мрією: зробити свій
маленький внесок у велику спільну справу — подати
плече допомоги жінкам-однодумцям в Україні. Саме
тому одна з основних резолюцій цього зібрання —
об’єднатися й налагодити
тісніший контакт з організаціями в самій Україні.
Пані Оксана не обминула

можливості побувати в рідному Нововолинську, мала
багато зустрічей.
Це місто канадська гостя
називає «таким близьким
серцю і таким з-за океану тепер далеким»… Пані Оксана
зустрілася з головою міського осередку Союзу українок
Надією Бєльською, ознайомилася з роботою тутешньої організації, переглянула
фотографії відзначень національно-патріотичних свят.
А Оксана Коломієць радо
розповіла про асамблею,
про Організацію українок Канади, членом якої вже є сім
років, і тепер очолює один
із відділів у Торонто. Пані
Оксана висловила прагнення знайти більше інформації
про свою маму, Юлію Григорівну Трач, яка була однією
з перших членкинь Союзу
українок Нововолинська, котрі в 1993–1994 роках створили осередок.
Активістка жіночого руху
Канади висловила вдячність
директору історичного музею шахтарського міста Ірині
Костюк, яка показала гості
чудові й досить цінні артефакти. Змістовною і взаємокорисною була розмова
з редактором міського часопису «Наше місто» Ігорем
Лісовим — домовилися про
співпрацю: через газету,
яка стане майданчиком для
дискусій, обмінюватись інформацією між Організацією
українок Канади і Союзом
українок Нововолинська. n
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Підкорював морські глибини,
спілкувався з космонавтами
і закладав волинські сади
Фото з родинного архіву Віктора ОСАДЧОГО.

У біографії цього
чоловіка дивним
чином поєдналися
два кардинально різні
періоди. Перший варто
було б проілюструвати
грізним кулаком,
направленим із люка
підводного човна в бік
«ворожого» блоку НАТО,
для другого підійшла
б світлина-натюрморт
із щедрими плодами
нашого краю

www.volyn.com.ua

Вітаємо!
Завтра 80-річний ювілей відзначатиме коханий чоловік, добрий, працьовитий, турботливий батько та дідусь, колишній директор
облсільгоспвиставки, ветеран праці
Віктор Сергійович
ОСАДЧИЙ.
Хай літа не спадають листом,
А квітують і плодоносять,
Як сади навесні — щедрим цвітом
І врожаєм рясним — під осінь.
Хай приносять у дім достаток,
В душу — радість, для серця — спокій.
Хай вам Бог на землі ще багато
Дарує світлих днів і щедрих років!
З любов’ю і повагою
дружина Надія, донька Оксана,
син Сергій, невістка Світлана,
внуки Артем, Арсен, Аня, Антон.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ
ЗАЯВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Леонід ОЛІЙНИК

ині лучанин Віктор
Сергійович Осадчий
народився в селі
Могильне Кіровоградської
області на берегах Південного Бугу. Він з дитинства, як і
багато хлопчаків тієї епохи,
мріяв про море. Навіть намагався вступити в Одеське морехідне училище. Але не вдалося, бо коли приїхав, йому
сказали, що набір студентів
закінчився. А після призову
на строкову службу Віктор попросився на флот. Довелося
пройти безліч усіляких комісій, перш ніж його направили
у школу підводного плавання
на Балтику. Там навчався на
радіотелеграфіста.
Після закінчення закладу
молодий фахівець потрапив
у склад екіпажу субмарини,
що ось–ось мала зійти зі
стапелів заводу в Горькому.
Ознайомлення з новим судном відбувалося в атмосфері
цілковитої таємності. Техніку
замаскували на плавучому
докові й відправили річками
Волга і Дон до місця постійної дислокації — у кримську
Балаклаву. Від моряків
вимагали провести ходові
випробування човна у Чорному морі. Завдання виконали успішно, і судно стало у
бойовий стрій. З огляду на це
командування доручило екіпажеві, частиною якого був
Віктор Осадчий, перевірити
іншу, аналогічну, субмарину,
але вже у штормових во-
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Коли весь екіпаж фотографувався з підкорювачами космосу,
Віктор Осадчий (посередині) був на бойовому посту,
але вони про нього не забули.

дах Баренцевого моря. Для
цього моряків передислокували у столицю Північного
флоту Росії Сєвєроморськ.
Там, незважаючи на суворі
кліматичні умови, також усе
вдалося, й моряки повернулися в Крим.

вступив до Уманського сільськогосподарського інституту на спеціальність «плодоовочівництво».
— Оскільки я виріс у селі,
то мені не вистачало всього
того: півня, курки, корови.
Душа моя забажала повер-

з дитинства, як і багато хлопчаків тієї епохи,
« Він
мріяв про море.
»
А восени 1961 року у
Балаклаву на підводний
човен, де служив герой нашої
розповіді, завітали перші
космонавти планети Юрій Гагарін і Герман Титов. Почесні
гості навіть вийшли в море
на військовому судні. Там їм
показали, як виглядає водна
стихія через перископ.
— Титов був смурний,
бо тільки повернувся після
польоту, а Гагарін сяяв, мов
нова копійка. Він навіть приходив до мене на бойовий
пост, розпитував, як працює
техніка, — розповів Віктор
Сергійович.
У 1962 році моряк кардинально змінив своє життя,
Р
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нутися, — пояснив свій вибір
Віктор Осадчий.
У виші він зустрів майбутню дружину. А після його закінчення разом із нею приїхав
за направленням на Волинь.
Чоловік каже, що його переконували не переселятися у цей
бандерівський край, але він не
послухав. Багато років Віктор
Сергійович пропрацював за
спеціальністю в управлінні
сільського господарства, а
згодом став директором обласної сільгоспвиставки.
Нині на заслуженому
відпочинку. Виховав двох
дітей, має четверо внуків,
сподівається, що вони стануть моряками. n
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ПП БУРМАКА Н. П.
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) 75G11G75,
20G05G55, моб.:
095G808G20G53, 98G388G88G36.
м. Рівне, тел. (0362) 43G57G58.
Центральний офіс: Черкаси, вул. Ложешнікова,
1/1, (0472) 63G16G16, 63G25G28.
Ліцензія Серія АВ № 539362

1.Повна назва документа державного планування:
Стратегічна екологічна оцінка проєкту «ВНЕСЕННЯ ЗМІН
У ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН с. Куликовичі Маневицького району
Волинської області».
2.Орган, що прийматиме рішення про затвердження
документа державного планування:
Куликовичівська сільська рада Маневицької РДА.
3.Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
а) дата початку та строки здійснення процедури: дата
подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб–сайті Маневицької РДА http://manadm.gov.ua/–
31 жовтня 2019 року. Публікація заяви в газеті «Нова доба»
— 31жовтня 2019 р., в газеті «Волинь» — 31 жовтня 2019 р.;
б) способи участі громадськості (надання письмових
зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): громадськість у межах строку громадського обговорення має
право подати в письмовій формі зауваження та пропозиції
до заяви про визначення обсягу СЕО та проєкту документа державного планування. Усі зауваження і пропозиції до
проєкту документа державного планування та заяви про
визначення обсягу СЕО, одержані протягом встановленого
строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За
результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє;
в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення): не заплановані;
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: Куликовичівська сільська рада. Адреса:
44653, Волинська обл., Маневицький р–н, с. Куликовичі,
вул. Перемоги, буд.12;
ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції,
поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій: Куликовичівська сільська рада. Адреса:
44653, Волинська обл., Маневицький р–н, с. Куликовичі,
вул. Перемоги, буд.12.
Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту «ВНЕСЕННЯ ЗМІН
У ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН с. Куликовичі Маневицького району
Волинської області» надаються протягом 15 днів.
д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у
тому числі пов'язаної зі здоров'ям населення, що стосується
документа державного планування: Волинська обл., Маневицький р–н, с. Куликовичі, вул. Перемоги, буд. 12.
4.Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування:
Транскордонні консультації в рамках зазначеної СЕО не
проводяться.

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.

Сільськогосподарське
підприємство

ТЕРМІНОВО
ВІЗЬМЕ
НА РОБОТУ
СЛЮСАРЯОПЕРАТОРА.
Вахтовий метод.
Житлом
забезпечуємо.
Заробітна плата —

10 тис. грн.
Тел. 0673321561.

ОГОЛОШЕННЯ І РЕКЛАМА

www.volyn.com.ua

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 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 новобудові квартира
з економним індивідуальним опаленням (м. Луцьк). Тел. 098 66 06 303.
l Продається приватизована земельна ділянка (0.17 га) для с/г призначення, можна під забудову. Гарне
місце, 1 км від Луцька. Тел. 096 11 33
905.

АВТОРИНОК
l Продається автомобіль «Чері
Амулет», 2008 р. в., пробіг —
90 000 км, нові гума, акумулятор. Перший власник. Тел. 068 68 08 669.
l Куплю автомобіль у будь–якому
стані (на українській реєстрації, нерозмитнений, можливо після ДТП,
кредитний, розкомплектований, проблемний). Тел.: 099 73 74 388, 098 91
93 799.

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ТЕХНІКА
l Продам трактори Т-25, привезений з Польші, а також китайський у доброму стані. Тел.: 096 42 90 426, 067
79 08 629.
l Недорого продається трактор
Т-40 у доброму робочому стані. Є документи. Можлива доставка. Тел. 096
80 48 733.
l Продається трактор Т-25 у доброму робочому стані. Недорого. Тел. 096
72 22 134.
l Продається трактор ЮМЗ-6 АКЛ,
1992 р. в., на стартері, нова гума, у
дуже доброму стані. Тел. 066 38 05
887.
l Куплю двигун–барабан. Тел. 066
12 96 842.
l Продається зернозбиральний
комбайн «Массей Фергюсон», шир.
жатки — 2.5 м. Тел. 067 88 15 905.

l Продам у доброму стані прес-підбирач «Джон Дір-332», зернозбиральний комбайн «Клаас Консул», картоплезбиральний комбайн «Анна». Ціна
договірна. Тел. 097 56 55 380.
l 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.

РІЗНЕ
l Недорого продається холодиль-

Продаємо:

- готові комбікорми, концентрати
та премікси (БМВД) для всіх видів
с/г тварин та птиці,
- підкислювач, абсорбент, засоби
для дезінфекції 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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ник «Днепр-2» (б/в) у доброму робочому стані. Тел. 050 24 15 094.
l Продам: торфобрикет, щебінь різних фракцій, пісок, камінь бут, формак, відсів, цеглу білу та червону,
чорнозем, землю на вимостку, блоки,
цемент, гній. Доставлю. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 61 14 575, 097
34 43 386.
l Продам: торфобрикет, дрова, пісок, щебінь різних фракцій (насипом
та в мішках), камінь бут, цеглу білу та
червону (нову та б/в), землю на вимостку, гній, цемент. Доставка. Вивезу будівельне сміття. Тел.: 099 33 74
034, 096 99 43 100.
l Продам: 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 Продам: жом, торфобрикет, цеглу
(нову та б/в), шифер (б/в), дрова рубані (твердої породи), пісок, щебінь,
відсів, керамзит, цемент, глину, торфокрихту, землю (на вимостку). Вивезу сміття. Доставка автомобілем ЗІЛ
(самоскид). Послуги мінінавантажувачем «Бобкат». Тел.: 096 80 00 567,
050 72 27 271.
l Продам: торфобрикет, вугілля
(сортове і для кузні). Можлива доставка. Послуги автомобілем (самоскид).
Тел.: (0332) 24-34-23, 050 43 84 608,
098 48 13 899.
l Продам: 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 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: 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, дрова (рубані,
чурки, метрові), торфобрикет, торфокрихту, пісок, щебінь, відсів, цеглу,
гній, землю на вимостку. Доставлю

НА РОБОТУ В ПОЛЬЩІ
ПОТРІБНІ ЧОЛОВІКИ,
ЖІНКИ (СІМЕЙНІ ПАРИ)
Є багато вакансій. Висока
заробітна плата. Хороші умови.
Тел.: 0665298726, 0950065238.
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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 Продається у с. Городок Луцького
району добра корова (отел у лютому).
Ціна договірна. Тел.: 066 29 27 695,
098 82 60 378.
l Продається недорого дуже спокійна лошиця (1 рік 6 міс.). Тел. 096 14
37 118.
l Продається телиця від доброї корови. Недорого. Тел. 097 60 53 792.
l Продається порося. Тел. 097 60 53
792.
l Продається у с. Одеради Луцького району корова (8 років, 4 лютого
отел). Тел. 066 98 02 544.
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 Перекриваю дахи, мурую стіни з
блоків, цегли, утеплюю фасади, роблю монтаж, підшив водостоків. Тел.
097 04 05 276.
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 Загублений техпаспорт на трактор МТЗ-80 (серія АБ № 043225,
1993 р. в., заводський № 858940,
двигун № 549155, реєстраційний
№ 05385 РА, перебуває на обліку в
Млинівській інспекції держтехнагляду Рівненської області), виданий на
ім’я Кулініч Микола Миколайович,
вважати недійсним.

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.

Пам’ятаємо, любимо, сумуємо
4 листопада минає чотири скорботні роки, як
перестало битися серце дорогої люблячої дружини, мами, сестри, бабусі
Ольги Ананіївни
КУЛІШ.
Жорстока хвороба на 63-му році життя
забрала найріднішу людину, котра своєю любов’ю і теплом завжди зігрівала нас, підтримувала і допомагала.
Усю чуйність свого щирого серця ти
завжди віддавала тим, хто тебе оточував.
Світла пам’ять про тебе назавжди залишиться з нами.
Вічного тобі життя в Царстві Небеснім та спокою душі.
Рідні.
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Фото з особистого архіву Віктора ДУДКА.

n Самородки із народу

У школі гончарства «Осередок» діти почуваються творцями.

посуд забарвлений без використання
« Весь
фарби, це природний окрас, який утворюється
в печі через задимлення. Спочатку наганяється
температура до 1000 градусів, потім
вигрібаються всі вуглинки, закидаються в піч
нові дрова і перекривається доступ повітря. Три
доби посуд там «сидить» — задимлюється.

»

Чорнодимлена кераміка є не просто екологічною, а душевною,
адже Віктор Дудко у неї вкладає душу.

Липинський гончар керує силою трьох стихій:
ГЛИНА+ВОГОНЬ+ДИМ
Віктор Дудко — майстер-самоучка, але настільки любить глину, що попри 14-річну перерву
повернувся на круги своя — створив гончарну школу «Осередок», і глина стала його хлібом
Лариса ЗАНЮК

а його вироби натрапила на виставці декоративного мистецтва
в рамках фестивалю «Осінні
барви Торчина», і ця чорнодимлена кераміка заворожила
бездоганністю форм і красою
природного кольору. А заодно
помітила, як релаксують учні
на майстер–класі з глиною біля
врівноваженого гончаря, руки
якого безсловесно доводять
істину, записану на його фартуху: «Не святі горшки ліплять».
Віктор Дудко навчає мистецтву
обертання гончарного круга в
Липинському будинку культури,
де діє школа гончарства «Осе-

Н

Як народився
шлягер
«У осені очі твої»
с. 13—15

ніхто

ТАК
не КОХАВ

Нашому виданню
виповнюється рік!

с. 2—4

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

Коли транслювали

«Багаті також
плачуть», навіть

Фото з домашнього архіву родини КІЧКІНИХ.

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

Фото poradi.com.ua.

Папа Римський
«зависав» перед
телевізором
с. 9—11

мутровим відливом, — кручу
глечика в різні боки.
— Та це вже вогонь, як хоче,
так і розфарбовує, — усміхається пан Віктор. — А послухайте, як звучить, — майстер
легенько вдаряє у глечик, і той
відгукується чистим дзвоном.
Поверхня глечиків, підсвічників
та й усіх виробів надзвичайно
гладенька й лискуча, але то
вже до такого стану вона натирається камінцем, так зручніше у побуті, сама ж глина є
пошерхлою.
— Де такому мистецтву
навчалися, в якому закладі?
— розпитую майстра.
— Я самоучка, мав двох
вчителів, до яких прийшов

«Так ніхто не кохав»
в»

»

Фото ukranews.com.
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й насипати жменю глиняного «бою», то цією настояною
водою виліковують виразку
шлунка, — запевняє гончар.
— Вироби покриваєте
чорною фарбою? — розглядаю симпатичного чорнобокого глечика.
— Ні, весь посуд забарвлений без використання фарби,
це природний окрас, який утворюється в печі через задимлення. Спочатку наганяється температура до 1000 градусів, потім вигрібаються всі вуглинки,
закидаються в піч нові дрова і
перекривається доступ повітря. Три доби посуд там «сидить» — задимлюється.
— Але він наче з перла-

Читайте у жовтневому випуску іншого нашого
ого вида
видання
да
д
анн
н я

»

«Ще не любов,
т
тя
а почуття
вже є...»»

volyn.com.uaa

редок», яку відвідує пів сотні
учнів. А вдома пан Віктор має
власну майстерню, де працює
з дружиною Наталкою. Гончарував з 1994-го до 2000 року, а
потім зробив 14-літню перерву.
— Шукав себе в інших напрямках, — каже майстер, —
та глина так міцно заволоділа
мною, що я повернувся до
гончарного круга. У ті 1990-ті
ще не користувався попитом
глиняний посуд, а тепер люди
вже наситилися китайською
«хімією» і шукають екологічно
чистого.
— То правда, коли налити води в такий глечик, вона
самоочищується?
— Так. А якщо у воду ще

»

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

6,5

»

Їхня любов
зародилася після
втечі
з наркотичного
пекла

Як народився шлягер «У осені очі твої»

Запитуйте у відділеннях зв’язку і у ваших листонош!

отак, як ці діти, — показує на
малюків, які зосереджено «пацяють» майбутнє горнятко за
гончарним кругом, а воно то
збільшується за розміром, то
зменшується. Діти почуваються творцями, що вирішують,
яким буде горлечко виробу —
вузьким чи широким.
— Такі заняття дуже корисні для дітей, особливо менших,
— продовжує гончар. — Зараз у багатьох із них слабо розвинені пальчики, які не хочуть
згинатися. Тоді навіть лікарі
прописують заняття з глиною
для розвитку моторики. А для
когось це просто заспокоєння. До мене діти приходять із
6-річного віку, проводжу невеличкий інструктаж із техніки
безпеки — і починаємо. Займаємося при Будинку культури. Для дітей нашої ОТГ ці
заняття безкоштовні, для міських — платні. По глину їздимо
в Дубечне Старовижівського
району, де є хороший кар’єр.
До ХІХ століття там було 200
осередків видобування глини,
а в лісі й досі стоїть стара піч,
де ще пів століття тому випалювали посуд. У тій глині є всі
потрібні речовини, і ми не додаємо жодних домішків. Лише
глина, вогонь і дим творять ці
вироби. Не святі горшки ліплять. Збуваємо переважно
через фейсбук і на фестивалях.
Найграндіозніший фест проводиться щороку в Тернополі. Це
таке чудове спілкування з однодумцями, що після приїзду
ще місяць там думками.
Зважаючи на високу якість
цієї продукції, вона не дуже
дорога. Підсвічник коштує
100 гривень, велика хатка–
аромалампа — 450, турка або
кавник — 200. Віктор розповів
про деякі секрети використання глиняного посуду. Турку, наприклад, головне не ставити
на прямий вогонь, а на розпилювач, бо глина не витримує
перепадів температури. Не
можна також наливати в неї холодну воду й одразу нагрівати
— вона має бути тепла. А щоб
кава з турки не збігла, то, як
тільки почне підніматися, треба відставити посудину вбік, а
потім, як осяде, знову поставити на вогонь і дати піднятися
вдруге. Аж тоді знімати з плити
і трохи зачекати, бо кераміка
ще віддаватиме температуру.
Головне — пильнувати і не дати
каві збігти, тоді можна смакувати справжній напій з екопосуду. А кераміка пана Віктора
є саме такою — екологічною,
і ще б сказала — душевною,
адже, як у дитину, гончар у неї
вкладає душу. n

Солістка відомого українського
гурту «НеАнгели» Вікторія Смеюха відвідала знаний в усьому світі Тунель кохання, розташований
у селищі Клевань на Рівненщині.
Фото з туристичної
локації співачка опублікувала на власній
сторінці в instagram.
У дописі до фото
дівчина описала одну
з версій створення
природою такого
романтичного та казкового місця.
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n Єврокубки
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n Наш футбол

«Суддя — мудак!» —
але й «Динамо» грає
не так…

Українські клуби знову дружно зіграли внічию в Лізі Європи

Кияни не зуміли скористатися
втратою «Шахтарем» перших
очок в чемпіонаті

Cергій ХОМІНСЬКИЙ

ГАБРІЕЛ СІЛВА ТУТ, ГАБРІЕЛ СІЛВА ТАМ…

Ліга Європи. 3-й тур. Група І. «Сент-Етьєн»
(Сент-Етьєн, Франція) — ФК «Олександрія» (Олександрія, Україна) — 1:1 (1:0 — Габріел Сілва, 8 хв;
1:1 — Габріел Сілва, 14 хв (автогол).
Ще не минуло й чверть години від початку поєдинку,
а бразильський захисник французького клубу Габріел
Сілва вже встиг відзначитися забитими м’ячами… в обидвох воротах.
Попри те, що господарі поля володіли ініціативою,
матч так і завершився внічию 1:1. Друга поспіль мирова команди Володимира Шарана і друге набране
очко ФК «Олександрія» в турнірі (також варто зважати
на те, що виліт олександрійців до Франції відкладався
через аномальний туман у Києві — тож футболістам
у буквальному розумінні довелося тривалий час сидіти
на валізах в аеропорту «Бориспіль»!).
Та все ж приємно, що на екваторі дистанції скромний
український клуб таки не є хлопчиком для биття.
ЗА ВОРОТАМИ

Володимир ШАРАН, головний
тренер ФК «Олександрія»:
«Якщо відверто, то перше виїзне
очко в турнірному плані нічого не означає, тому що ми хотіли показати
хороший футбол. Ми його показали, наскільки нам
вистачило сил… Могли й ми забити другий м’яч, але
і у «Сент-Етьєна» були дуже хороші моменти в кінці
матчу. Нам допомогла гра нашого воротаря.
Гравці «Олександрії» — справжні чоловіки,
тому що ви собі не уявляєте, який стан був після вчорашнього перельоту».
У паралельному поєдинку групи І бельгійський «Гент»
поступався німецькому «Вольфсбургу» 0:2, проте ситуацію врятував дубль Романа Яремчука. Другий гол українець забив на 90+4 хвилині!
М
1
2
3
4

Турнірна таблиця групи І
Команда
І
В Н
«Вольфсбург»
3
1
2
«Гент»
3
1
2
ФК «Олександрія»
3
0
2
«Сент-Етьєн»
3
0
2

П
0
0
1
1

М
6–4
6–5
3–5
4–5

О
5
5
2
2

У наступному турі — 7 листопада — ФК «Олександрія» знову гратиме з тим таки «Сент-Етьєном». Цього
разу прийматимемо французів у Львові.
ШАБАНОВ ОДНЕ ПАСМО ВИСМИКНУВ —
ПРОТЕ ОСТАТОЧНО ОБСКУБТИ «ЛЕВАМ» ГРИВИ
НЕ ВДАЛОСЯ

Ліга Європи. Група В. 3 тур. «Динамо» (Київ, Україна) — «Копенгаген» (Копенгаген, Данія) — 1:1 (0:1 —
П’єрос Сотіріу, 2 хв; 1:1 — Артем Шабанов, 53 хв).
Ще не всі глядачі на «Олімпійському» встигли вмоститися на свої місця, а «Динамо» вже пропустило! До того
ж, упродовж усього першого тайму гра в киян не надто
клеїлася — тож чемпіон Данії у столиці України почувався, неначе в рідному Копенгагені…
Після перерви господарі поля нарешті заграли ве-

с. 3

Фото CNN.com.

Лікарі сказали,
що його син
мертвий.
І тоді батько взявся
за пістолет...

»

Джордж Пікерінг: «Я знав, що він
живий...»

Цікава

с. 6

»

l УРОКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗАРОБІТЧАНСТВА
Фото pinterest.com.

Російський адвокат
Порошенка Ілля Новіков —
«родом» із «Що? Де? Коли?»

ГА ЗЕТА +

на вихідні
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ВУСС ТАХ
l У ВСІХ НА ВУСТАХ

Фото radiosvoboda.org.

«Зараз ще одну таблетку вип’ю, бо живіт болить».

Чому поляки хворіють
так само, як і українці?
Коли малюк з’являється на світ із якоюсь патологією чи
хворобою, рідні підносять руки до неба: «За що таке
випробування?». І роки життя витрачають на лікування.
Коли дитя народжується здоровим, дорослі тішаться і…
пригощають його різною харчовою гидотою (в гарних
обгортках), щоб пізніше витрачати час і кошти все одно
на ліки. Бо здоров’я як найцінніший ресурс починають
сприймати аж ближче до сорока, коли цього ресурсу стає
все менше і це відчуває організм
Анастасія ПЕЦЕНЮК,
дослідниця європейського
заробітчанства

алю, таблетку від голови маєш? — гукає
одна українка до іншої.
— Маю! Сама щойно випила! — лунає у відповідь. — Зараз ще ношпу вип’ю, бо живіт
болить. Певно, те м’ясо таки
зіпсоване було.

—Г
Чи міг таке уявити Григорій Гурійович?.. Цей виступ «Кварталу 95» назвали апогеєм цинізму,
який коштував знаному хору репутації.

Де б і ноги не було
“
Григорія Верьовки…
В Україні тепер масово згадують прізвище цього
видатного митця. Правда, на такому фоні, що маестро
тримався б за серце, якби був живим. «Спадкоємець»
знаного диригента й педагога Зеновій Корінець завів себе
з хором у публічну трясовину, бо легковажно погодився
заспівати у номері Студії «Квартал 95». Імпровізація про
оселю колишньої очільниці Нацбанку, що горіла замість
сосни, викликала шквал обурень і несприйняття… Як на мене,
абсолютно справедливих, бо вуста, які співають про
Україну, не можуть осквернятися

Зеновій Корінець
зізнався,
що за цю пісню
їм заплатили
30 тисяч гривень.
І через
2 тисячі років
«30 срібляників»
актуальні.

с. 4

»

«ЦІКАВА»

«ЦІКАВА»
ЗА 23 ТРАВНЯ ЩЕ
У ПРОДАЖУ!

ВЖЕ У ПРОДАЖУ!

Я все життя
тяжко працювала
на цьому полі,
а відколи чоловік
помер три роки
тому, то вже
не хочу туди йти.

— Певно, що так. Мене
теж живіт поболює, але голова
більше.
— Нащо жерете все підряд?! — рявкає до молодиць
чоловік однієї з них. — Собаці
треба було віддати!

— Панський собака такого
їсти не буде! — протяжно заперечує Галя.
— Ти зрозуміла, що сказала? — презирливо дивиться
на неї чоловік.
Пан Ян у певний час щодня
зникає з поля. У нього — уколи.
Шість на добу. Він навчився колоти сам себе — про це пошепки повідомляє його дружина
і каже абсолютно незрозумілий діагноз.
Вісімдесятирічна полька,
мати господині, сідає на лаві
під розлогим горіхом і витягує
ноги:
— Ой болять мене ноги, —
зітхає зовсім по-українськи. —
Подивіться, пані, які в мене жиляки. — Бабуся трохи загортає
легкі літні штани і показує вени
на ногах товщиною, як середній палець.
— Я все життя тяжко працювала на цьому полі, а відколи чоловік помер три роки
тому, то вже не хочу туди йти.

НОМЕР ЕФЕКТИВНОЇ РЕКЛАМИ

050 994 9907

Закінчення на с. 6

»

Фото football.ua.

Данцям у відповідь зацідили ми,
а французи — самі собі вгатили

У 12-му турі УПЛ донецький
«Шахтар» нарешті зазнав очкових
втрат. Цей подвиг вдався гравцям
ФК «Олександрія», які зуміли розписати
із «гірниками» нульову нічию
Сергій ХОМІНСЬКИЙ

З
Вже й у самісінькому Копенгагені знають:
якщо Артем Шабанов в ударі — ховайтеся під стіл!

у буквальному розумінні
« Футболістам
довелося тривалий час сидіти на валізах
в аеропорту «Бориспіль»!
»
селіше, результатом чого став гол данцям у відповідь!
Віктор Циганков навісив зі стандарту, а ексгравець луцької «Волині» Артем Шабанов відправив м’яч у ворота «Копенгагена»!
Звісно, не погано було б піти далі — і остаточно обскубти «левам» (саме царя звірів зображено на емблемі
«Копенгагена») їхні гриви. Проте таки нічия 1:1 — тож
основна боротьба за вихід із групи розгорнеться таки
у другому колі.
ЗА ВОРОТАМИ

Олексій МИХАЙЛИЧЕНКО, головний тренер «Динамо»:
«Швидкий гол вплинув на матч,
він поставив нас у незручну позицію,
створив дискомфорт. Однак я не можу
сказати, що команда розгубилася. Ми старалися, комбінували, але дуже багато із запланованого не вийшло реалізувати.
Хто більше заслужив перемогу? Мені здається, що в нас моменти були гостріші, хоч їх і було
небагато. Звичайно, ми скоріше втратили два очки,
ніж набрали одне».
У паралельній зустрічі шведський «Мальме» з рахунком 2:1 здолав швейцарський «Лугано».
М
1
2
3
4

Турнірна таблиця групи В
Команда
І
В Н
«Копенгаген»
3
1
2
«Динамо» (Київ)
3
1
2
«Мальме»
3
1
1
«Лугано»
3
0
1

П
0
0
1
2

М
3–2
2–1
3–3
1–3

О
5
5
4
1

У наступному турі — 7 листопада — кияни гостюватимуть у столиці Данії. n

Читайте у «ЦІКАВІЙ ГАЗЕТІ НА ВИХІДНІ» за 31 жовтня:
Російський
адвокат
Порошенка
Ілля Новіков —
«родом» із «Що?
Де? Коли?»
«95 квартал»:
де б і ноги Григорія
Верьовки не було б

давалося б, коли як не зараз київському «Динамо» скорочувати десятиочкове
відставання від лідера першості. До того
ж, кияни приймали вдома львівські «Карпати», які нині зірок із неба аж ніяк не хапають.
І на початку другого тайму підопічні Олексія
Михайличенка таки забили — відзначився
Беньямін Вербич. Проте рахунок 1:0 вкотре
довів свою ненадійність: за п’ять хвилин
до завершення основного часу зустрічі той
таки Артем Шабанов зрізав м’яч у власні ворота (це ж треба утнути таке відразу після
забитого у ворота данського «Копенгагена»
в Лізі Європи!). За рахунку 1:1 глядачі стали
свідками нервової кінцівки. Спочатку львів’яни в контратаці якимось дивом не забили
другого. А потім трапився геть скандальний
епізод: гравець «Карпат» у власному штрафному майданчику рукою зупинив м’яч, який
летів у ворота його команди. Проте головний
арбітр Дмитро Кривушкін на «точку» вказати
не наважився. Динамівці спробували щось
доводити судді, та аж так емоційно, що той
навіть виписав «гірчичника» Миколі Шапаренку…
Хай там як, киянам варто нарікати не так
на суддю, як на самих себе. За всієї поваги
до «Карпат», «Динамо» — якщо амбіції повернути в Київ «золото» та Лігу чемпіонів справді
є — на доданих хвилинах мало вести щонайменше 4:0. І тоді б ніякий Кривушкін з прямої
переможної дороги «синьо-білих» не завернув.
А так після п’яти поспіль перемог
в УПЛ — знову втрата очок. І на п’яти легендарному клубу наступають «Десна», «Зоря»
та ФК «Олександрія»…

Лікарі
сказали, що його
син мертвий.
І тоді батько
взявся
за пістолет…
«Сепари»»
у Вінниці.і.
В оліїіїї
і сметані
ні

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

ЗА ВОРОТАМИ

Артем БЄСЄДІН,
нападник «Динамо»:
«Важка гра, суперник оборонявся усіма силами. Ми не
зуміли реалізувати наші моменти, особливо у другому таймі. Тому і такий
результат. Вважаю, самі винні, що підсумковий рахунок такий. Не треба говорити
про те, чи був там пенальті, чи ні. Потрібно
розібратися, зробити висновки, тому що з
такою грою далі нам нічого робити».
Результати 12 туру: ФК «Маріуполь» —
«Колос» — 2:0; «Зоря» — «Ворскла» —
4:0; «Олімпік» — СК «Дніпро-1» — 3:2;
ФК «Львів» — «Десна» — 1:4; «Шахтар» —
ФК «Олександрія» — 0:0; «Динамо» — «Карпати» — 1:1.
Турнірна таблиця Української Прем’єр-ліги:
М Команда
І
М
О
1 «Шахтар» (Донецьк)
12
36-6
34
2 «Динамо» (Київ)
12
24-8
24
3 «Десна» (Чернігів)
12
19-7
23
4 «Зоря» (Луганськ)
12 23-11 22
5 ФК «Олександрія»
12 14-13 20
6 ФК «Маріуполь»
12 11-16 16
7 «Колос» (Ковалівка)
12
9-23
14
8 СК «Дніпро-1» (Дніпро)
12 12-17 11
9 «Олімпік» (Донецьк)
12 10-22 11
10 «Карпати» (Львів)
12
9-16
10
11 ФК «Львів»
12
8-20
8
12 «Ворскла» (Полтава)
12
9-25
8
У гонці бомбардирів продовжує лідирувати гравець «Шахтаря» Жуніор Мораєс —
11 голів. n

SUDOKU
Правила
нескладні:
заповніть порожні клітинки
цифрами від 1

1

9
7
1
3
4
6
5
2
8

2
4
8
9
6
5
3
7
1

7
5
6
1
3
4
9
8
2

1
9
3
2
8
7
4
5
6

6 9
4

7

1 6

5

7
6

5

4

2
4 8

Леонід
МАНЧИНСЬКИЙ.
5
3
4
7
2
8
6
1
9

Анекдоти

3 7

до 9 так, щоб у
кожному рядку і
кожному стовпчику не було
двох однакових
цифр.

6
8
2
5
1
9
7
4
3

:))

2
7 8

1
5

9 5
8
1
5
4
9
3
2
6
7

3
2
7
6
5
1
8
9
4

4
6
9
8
7
2
1
3
5

ВІДПОВІДІ
НА КРОСВОРД
SUDOKU,
ОПУБЛІКОВАНИЙ
8 жовтня

:)) :)) :))
— Дідусю, що ти читаєш?
— Історичний журнал.
— Так це ж «Плейбой».
— Це для тебе «Плейбой», а для мене історичний.
:)) :)) :))
— Лiкарю, мій чоловік Льова таки випадково
проковтнув нурофен. Що
робити?
— Зробіть йому тепер
головний біль — не пропадати ж пiгулцi.
:)) :)) :))
Лікар каже пацієнтові,
який отямився від наркозу:

— Операцію ви перенесли добре, а ось перед
нею ви поводилися просто
неможливо — виривалися,
кричали.
— А ваш знайомий iз
сусіднього лiжка поводився ще гірше.
— Ще б пак, адже його
до нас у клініку послали
вікна мити.
:)) :)) :))
Єврейська родина запросила гостей. Абрам говорить:
— Сарочко, неси курку.
— Ще рано, гості не з’їли хліб.
Гості стали швидко його
їсти, через кілька хвилин
Сара заносить живу курку,
яка почала клювати крихти. n

Програма телепередач на 4 – 10 листопада
ПОНЕДІЛОК, 4 ЛИСТОПАДА
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 Д/ц «Кухня
По» 12:30 Д/ц» Тайська кухня»
13:10, 21:45 Бюджетники
13:45 #ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц
«Аромати Перу» 15:15 Д/с
«Секрети замків Великобританії»
17:00 Д/ц «Спільноти тварин»
17:30 Перша шпальта 18:25,
02:35 Тема дня 19:30 «Місто
вкрадених квартир» 20:30 Д/ц
«Суперчуття» 21:25, 23:40,
02:25, 05:45 UA:Спорт 22:15
Д/ц «Особливий загін» 00:00
Телепродаж Тюсо 03:30
Розсекречена історія 04:30
Схеми. Корупція в деталях 05:00
Пліч-о-пліч

21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)

СТБ
06:05 Наречена для тата (12+)
08:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:15 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10 МастерШеф.
Професіонали (12+)
15:30, 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

05:45 Громадянська оборона
06:35 Факти тижня
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні
новини
10:10 Не дай себе обдурити
11:00, 13:25 Секретний фронт.
Дайджест
12:45, 15:45 Факти. День
1+1
13:50, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
(16+)
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 16:30 Х/ф «ПАДІННЯ ОЛІМПУ»
(16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна
18:45, 21:05 Факти. Вечір
служба новин»
20:20 Більше ніж правда 2
09:25, 10:20 «Життя відомих
22:30 Свобода слова
людей»
23:55 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НІЧ»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
(18+)
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
НОВИЙ КАНАЛ
Роксолана»
05:20 Абзац
17:10 Т/с «Наречена зі
06:00, 08:00 Kids Time
Стамбула» (12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019» 06:05 М/ф «Агент Марні»
08:05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ»
20:45 Т/с «Свати»
09:40 Х/ф «ДОКТОР ДУЛІТТЛ
21:45 Т/с «Сидоренко2»
Сидоренко» (12+)
11:10 Х/ф «КАЗКИ НА НІЧ»
22:45 «Гроші 2019»
(16+)
13:10 Х/ф «РОБІН ГУД» (12+)
ІНТЕР
05.25, 22.05 «Слідство вели... з 15:20 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР:
МІЖ ДВОХ СВІТІВ»
Леонідом Каневським» 07.00,
(16+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
18:00 Lе Маршрутка
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок з
19:00 Ревізор
Інтером» 09.30, 18.00, 19.00
21:55 Страсті за Ревізором
Ток-шоу «Стосується кожного»
11.25, 12.25 Х/ф «ГРАФІТОВЕ
МЕГА
СЕРЦЕ» 15.50 «Чекай на
мене. Україна» 20.00, 03.10
06:00 Бандитська Одеса
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
07:50, 12:30 Правда життя
Особливий випадок. По ту
08:45 Наглядачі заповідника
лінію фронту» 23.55 Т/с «Ні
09:35 Сучасні дива
кроку назад!» (12+) 01.30 Х/ф
10:30, 00:30 Речовий доказ
«ОХОРОНЕЦЬ ДЛЯ ДОНЬКИ» 11:40 Леонід Биков
(16+) 03.55 «Навколо М» 05.10 14:05 Ілюзії сучасності
«Top Shop»
15:05, 19:45 Америка в кольорі
16:00, 21:40 НЛО з минулого
УКРАЇНА
16:55 Ідеї, що перевернули світ
17:50, 22:35 Замерзла планета
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
18:45, 20:40 Секретні території
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 23:30 Горизонт
01:40 Містична Україна
23:00 Сьогодні
02:30 Телеформат
09:30 Зірковий шлях
11:20 Свекруха або невістка
К-1
12:20, 15:30 Агенти
06:30 «TOP SHOP»
справедливості (12+)
07:45 М/с «Каспер»
16:00, 23:30 Історія одного
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
злочину (16+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка» 11:30 Х/ф «ДЖЕК ТА БОБОВЕ
СТЕБЛО»
(12+)
13:15 Х/ф «СВІТСЬКЕ ЖИТТЯ»
19:50 Ток-шоу «Говорить
(16+)
Україна»

15:10 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
20:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
23:00 «Орел і Решка.
Перезавантаження»

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «Помста природи»
09:20, 18:15 «Спецкор»
10:00, 18:50 «ДжеДАІ»
10:35, 19:25, 20:30 Т/с «Брати
по крові» (16+)
14:10 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
(16+)
16:15 Х/ф «НА МЕЖІ» (16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Боруссія (Д) - Вольфсбург.
Чемпіонат Німеччини
07:45 Журнал Ліги чемпіонів
08:15 Колос - Олімпік. Чемпіонат
України
10:00 «Великий футбол»
11:45 «AUTO ГОЛ!»
12:00 Мілан - Лаціо. Чемпіонат
Італії
13:45 Гент - Стандард.
Чемпіонат Бельгії
15:30, 19:35, 22:50 Yellow
15:40, 22:30 Футбол NEWS
16:05 Олександрія - Маріуполь.
Чемпіонат України
17:50 Чемпіонат Іспанії. Огляд
туру. Прем’єра
18:45 Реал - Бетіс. Чемпіонат
Іспанії
20:40 Журнал Ліги Європи.
Прем’єра
21:35 Чемпіонат Італії. Огляд
туру. Прем’єра
23:00 Рома - Наполі. Чемпіонат
Італії

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
М/ф «Банда Тигрокачка» 11.15
Т/с «Рання пташка 2» 12.00,
21.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 20.00 Т/с «Королі палат»
15.00, 18.00, 02.00 Панянкаселянка 16.00 4 весілля 22.00
Ігри Приколів 23.00 Одного разу
в Одесі 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» 05.45 Х/ф
«ДИКЕ КОХАННЯ» 08.00, 17.00
«Випадковий свідок» 08.40
Х/ф «КОМАНДИР ЩАСЛИВОЇ
«ЩУКИ» (12+) 10.35, 19.30 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
16.30, 19.00, 23.15, 03.10
«Свідок» 12.50 «Таємниці світу»
14.05, 03.45 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного
розшуку» 18.20 «Свідок. Агенти»
22.00, 23.45 Т/с «Міст» (18+)
00.55 Х/ф «ВІЙ» (16+) 04.10
«Правда життя»

ВІВТОРОК, 5 ЛИСТОПАДА
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, 23:15,
02:00, 05:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго
ранку, Країно! 09:30 Т/с «Еліза»
10:30 Т/с «Домашні вогнища»
11:30 Д/ц «Кухня По» 12:00,
14:15 Телепродаж 12:30 Д/ц»
Тайська кухня» 13:10 Хто в
домі хазяїн 13:45 Відкривай
Україну з Суспільним 14:30
Д/ц «Аромати Перу» 15:15
Бюджетники 15:45, 19:30, 04:00
#ВУКРАЇНІ 16:15 Д/ф «Острови.
Унікальні Галапагоські острови:
Південна Америка» 17:15, 05:00
Пліч-о-пліч 17:30, 03:30 Схеми.
Корупція в деталях 18:25, 02:35
Тема дня 19:55 Д/ц «Суперчуття»
21:25, 23:40, 02:25, 05:45
UA:Спорт 21:45 Наші гроші
22:15 Д/ц «Дикі тварини» 00:00
Телепродаж Тюсо 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»
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.
Фатальна пристрасть» 18.00,
19.00 Ток-шоу «Стосується
кожного» 20.00, 02.55
«Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту лінію
фронту» 23.55 Т/с «Ні кроку
назад!» (12+) 01.30 Х/ф «П’ЯТЬ
ХВИЛИН СТРАХУ» 03.40
«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»
(12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить
Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Контролер

СТБ
06:40 Т/с «Коли ми вдома»
08:40 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:45 МастерШеф.
Професіонали (12+)
15:40 Хата на тата (12+)
17:25, 22:55 Відлік часу
17:30, 23:00 Вікна-Новини
18:00 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
19:00 Таємниці ДНК (16+)
21:00 Т/с «Місто закоханих»
23:45 Один за всіх (16+)

17:00, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

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»
13:45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕПОЛОХ У
МАЛОМУ КИТАЇ» (16+)
15:40 Х/ф «УНІВЕРСАЛЬНИЙ
АГЕНТ» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
(16+)
21:40, 23:15 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1

06:00 Ворскла - Десна.
Чемпіонат України
07:45 Торіно - Ювентус.
ICTV
Чемпіонат Італії
05:35, 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 новини
10:30 Колос - Олімпік. Чемпіонат
10:10 Більше ніж правда 2
України
11:05 Антизомбі. Дайджест
12:15 «Великий футбол»
11:25, 13:20 Х/ф «ТРОЄ
13:55 Леванте - Барселона.
АМІГОС»
Чемпіонат Іспанії
12:45, 15:45 Факти. День
16:00 Чемпіонат Німеччини.
14:05, 16:20, 21:25 Т/с «Пес»
Огляд туру
(16+)
16:55 Рома - Наполі. Чемпіонат
16:55 Х/ф «ПАДІННЯ
Італії
ЛОНДОНА» (16+)
18:45 Чемпіонат Франції. Огляд
18:45, 21:05 Факти. Вечір
туру
22:40 Т/с «Фантом» (16+)
19:40 LIVE. Барселона - Славія.
Ліга чемпіонів УЄФА
НОВИЙ КАНАЛ
20:40 Yellow
05:35, 07:00 Kids Time
21:50 LIVE. «Ліга чемпіонів.
05:40 М/с «Том і Джеррі шоу»
ONLINE»
07:05 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
ТЕТ
12:50, 17:00, 19:00, 23:10 Хто
проти блондинок? (12+) 06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
14:50, 22:00 Т/с «Будиночок на М/ф «Тваринний загін. Код Марко
Поло» 11.15 Т/с «Рання пташка
щастя»
2» 12.00, 13.00, 22.00 Танька і
16:00, 21:00 Вар’яти (12+)
Володька 12.30, 13.30, 21.00
Одного разу під Полтавою 14.00,
МЕГА
20.00 Т/с «Королі палат» 15.00,
06:00 Бандитський Київ
18.00, 02.00 Панянка-селянка
07:45, 13:05 Правда життя
16.00 4 весілля 23.00 Одного
08:50, 17:55 Наглядачі
разу в Одесі 00.00 Казки У Кіно
заповідника
01.00 Т/с «Домашній арешт»
09:40, 17:00 Сучасні дива
03.00 Теорія зради 03.50
10:35, 00:25 Речовий доказ
11:45 Історія українських земель БарДак 04.40 Віталька 05.50
Корисні підказки
14:10 Ілюзії сучасності
15:10, 19:45 Америка в кольорі
НТН
16:05, 21:40 НЛО з минулого
18:45, 20:40 Секретні території 05.00 «Top Shop» 06.30 Х/ф
22:35 Замерзла планета
«ВСЕ ПЕРЕМАГАЄ ЛЮБОВ»
23:30 Горизонт
07.55, 17.00, 03.20 «Випадковий
01:35 Містична Україна
свідок» 08.30 Ранковий «Свідок»
02:25 Бандитська Одеса
09.00 Х/ф «ТРИВОЖНА
НЕДІЛЯ» 10.40, 19.30 Т/с
К-1
«Смерть у раю» (16+) 12.30,
06:30 «TOP SHOP»
16.30, 19.00, 23.15, 02.50
«Свідок» 12.50 «Свідок. Агенти»
07:45 М/с «Каспер»
14.00 «Речовий доказ» 15.30,
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
16.50 «Легенди карного розшуку»
11:15, 18:10 Т/с «Мисливці за
18.20 «Будьте здоровi» 22.00,
реліквіями»
23.45 Т/с «Міст» (18+) 00.55
13:10, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
«Склад злочину» 01.45 «Таємниці
(16+)
кримінального світу» 04.10
15:10 «Орел і Решка. Навколо
«Правда життя»
світу»

СЕРЕДА, 6 ЛИСТОПАДА
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,
23:15, 02:00, 05:20 Новини 06:35,
07:05, 08:05, 09:05 Доброго ранку,
Країно! 09:30 Т/с «Домашні
вогнища» 11:15 Д/ц «Кухня По»
11:50, 14:15 Телепродаж 12:10
Д/ц» Тайська кухня» 12:40, 13:45,
17:10, 05:00 Пліч-о-пліч 13:10,
03:30 #ВУКРАЇНІ 14:30 Д/ц
«Аромати Перу» 15:15 Хто в домі
хазяїн 15:45 Відкривай Україну з
Суспільним 16:15 Д/ф «Острови.
Багамські острови: Таємничі
печери і затонулі кораблі» 17:30
Наші гроші 18:25, 02:35 Тема
дня 19:30 Перший на селі 19:55
Д/ц «Суперчуття» 21:25, 23:40,
02:25, 05:45 UA:Спорт 21:45
Розважальна програма з Майклом
Щуром 16+ 22:15 Д/ц «Дикі
тварини» 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»
21:45 Т/с «Сидоренко-Сидоренко»
(12+)
22:45, 23:45 «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» 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна
пристрасть» 18.00, 19.00 Ток-шоу
«Стосується кожного» 20.00,
03.05 «Подробиці» 21.00 «Речдок.
Особливий випадок. По ту лінію
фронту» 23.55 Т/с «Ні кроку
назад!» (12+) 01.35 Х/ф «ВСЕ
МОЖЛИВО» 03.50 «Орел і Решка.
Шопінг» 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»
(12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
23:20 Гучна справа

06:05 М/с «Том і Джеррі шоу»
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
23:50 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:35, 13:10 Правда життя
08:45, 18:00 Наглядачі заповідника
09:35, 17:05 Сучасні дива
10:30, 00:25 Речовий доказ
11:40 Історія українських земель
14:10 Ілюзії сучасності
15:10 Америка в кольорі
16:10, 21:40 НЛО з минулого
18:50, 20:40 Секретні території
19:50 Скарб.UA
22:35 Замерзла планета
23:30 Горизонт
01:35 Містична Україна
02:25 Полювання на НЛО
03:05 Шосте відчуття. Дар чи
прокляття?
03:50 Прокляття скіфських курганів
04:40 Потойбіччя. Сни
05:30 Актори-фронтовики

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:35, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:30, 20:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:00, 23:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»

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»
14:00 «Помста природи»
14:10 Х/ф «П’ЯТА ПОДОРОЖ
СИНДБАДА» (16+)
15:30 Х/ф «ЗАХИСНИК» (16+)
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
(16+)
21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Топ-матч
06:10 Олександрія - Маріуполь.
Чемпіонат України
08:00, 18:25 Yellow
08:10 Челсі - Аякс. Ліга чемпіонів
УЄФА
10:00, 15:40, 22:45 Футбол NEWS
10:25 Барселона - Славія. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Реал - Бетіс. Чемпіонат
Іспанії
13:55 Аталанта - Кальярі.
чемпіонат Італії
16:05 «Ліга чемпіонів. ONLINE»
18:35 «AUTO ГОЛ!»
18:50 Журнал Ліги Європи
19:40 LIVE. Баварія - Олімпіакос.
Ліга чемпіонів УЄФА
21:50 LIVE. Аталанта - Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
23:55 Реал - Галатасарай. Ліга
чемпіонів УЄФА. Прем’єра

СТБ

ТЕТ

06:05 Т/с «Коли ми вдома»
09:10 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
12:10 МастерШеф (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 Битва екстрасенсів (16+)
21:00 Т/с «Місто закоханих»
23:45 Зважені та щасливі (12+)

06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45 Х/ф
«ЖИВА ВОДА» 11.15 Т/с «Рання
пташка 2» 12.00, 13.00, 22.00
Танька і Володька 12.30, 13.30,
21.00 Одного разу під Полтавою
14.00, 20.00 Т/с «Королі палат»
15.00, 18.00, 02.00 Панянкаселянка 16.00 4 весілля 23.00
Одного разу в Одесі 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

ICTV
05:35, 10:05 Громадянська
оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
11:15, 13:20 Х/ф «ПОСТРІЛ У
БЕЗОДНЮ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
14:10, 16:20, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
17:00 Х/ф «ТЕМНИЙ МЕРИДІАН»
(16+)
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Секретний фронт
22:35 Т/с «Фантом» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
06:00, 07:15 Kids Time

НТН
05.00 «Top Shop» 06.00
Х/ф «СІМНАДЦЯТИЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧНИЙ» 07.50,
17.00, 03.10 «Випадковий
свідок» 08.30 Ранковий «Свідок»
09.00 Х/ф «СВІДОЦТВО ПРО
БІДНІСТЬ» 10.20, 19.30 Т/с
«Смерть у раю» (16+) 12.30, 16.30,
19.00, 23.15, 02.40 «Свідок» 12.50
«Будьте здоровi» 14.10 «Речовий
доказ» 15.30, 16.50 «Легенди
карного розшуку» 18.20 «Вартість
життя» 22.00, 23.45 Т/с «Міст»
(18+) 00.55 «Склад злочину» 01.40
«Таємниці кримінального світу»
04.05 «Правда життя»

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА

П’ЯТНИЦЯ, 8 ЛИСТОПАДА

UA: ПЕРШИЙ

пристрасть» 18.00, 19.00
Ток-шоу «Стосується кожного»
06:00 М/с «Тачки проти» 06:05
20.00, 03.10 «Подробиці» 21.00
М/с «Марин та його друзі.
«Речдок. Особливий випадок. По
Підводні історії» 06:30, 07:00,
08:00, 09:00, 09:25, 13:00, 15:00, ту лінію фронту» 23.55 Т/с «Ні
кроку назад!» (12+) 01.30 Х/ф
18:00, 21:00, 23:15, 02:00, 05:20
Новини 06:35, 07:05, 08:05, 09:05 «ЗАКЛЯТТЯ ДОЛИНИ ЗМІЙ»
03.55 «Орел і Решка. Шопінг»
Доброго ранку, Країно! 09:30
05.10 «Top Shop»
Т/с «Домашні вогнища» 11:15
Д/ц «Кухня По» 11:50, 14:15
УКРАЇНА
Телепродаж 12:10 Д/ц» Тайська
06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
кухня» 12:40, 17:15 Пліч-о-пліч
Україною
13:10 UA:Фольк. Спогади 14:30
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00,
Д/ц «Аромати Перу» 15:15
23:00 Сьогодні
Енеїда 16:15 Д/ф «Острови.
Азорські острови: акули, кити,
09:30 Зірковий шлях
манти» 17:30 #ВУКРАЇНІ 18:25
11:20 Свекруха або невістка
Суспільно-політичне ток-шоу
12:20, 15:30 Агенти
«Зворотний відлік» 21:25, 23:40,
справедливості (12+)
02:25, 05:45 UA:Спорт 21:45
16:00 Історія одного злочину
Схеми. Корупція в деталях
(16+)
22:15 Д/ц «Дикі тварини»
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
00:00 Телепродаж Тюсо 02:35
(12+)
Розсекречена історія 03:35
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
Разом 03:55 Перша шпальта
21:00 Т/с «На твоєму боці» (16+)
04:25 Спільно 04:55 52 вікенди
23:20 Слідами зеленого тарифу

1+1

СТБ

06:30, 07:10, 08:10, 09:10
«Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
19:30 ТСН: «Телевізійна
служба новин»
09:25, 10:20 «Життя відомих
людей»
11:20, 12:20 «Міняю жінку»
13:15 «Сімейні мелодрами»
14:15 Т/с «Величне століття.
Роксолана»
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
(12+)
19:20 «Секретні матеріали 2019»
20:40 Т/с «Свати»
21:40 Т/с «СидоренкоСидоренко» (12+)
22:30 «Право на владу 2019»

05:55 Т/с «Коли ми вдома»
09:00 Т/с «Коли ми вдома. Нова
історія»
11:55 МастерШеф (12+)
15:20 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+)

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 «Речдок»
15.20 Речдок 16.20 «Речдок.
Особливий випадок. Фатальна

ICTV
05:35 Громадянська оборона
06:30 Ранок у великому місті
08:45 Факти. Ранок
09:15, 19:20 Надзвичайні новини
10:10 Секретний фронт
11:05, 13:20 Х/ф
«БЕЗДОГАННА
РЕПУТАЦІЯ» (16+)
12:45, 15:45 Факти. День
13:45, 21:25 Т/с «Пес» (16+)
16:25 Х/ф «РОНІН»
18:45, 21:05 Факти. Вечір
20:20 Антизомбі. Дайджест
22:40 Т/с «Фантом» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45, 07:05 Kids Time
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
07:10 Т/с «Бібліотекарі» (16+)
08:00 Т/с «Цілком таємно» (16+)
09:50 Ревізор
12:50 Страсті за Ревізором
14:50, 22:00 Т/с «Будиночок на
щастя»
16:00, 21:00 Шалена зірка (12+)
17:00, 19:00 Хто зверху? (12+)
23:50 Т/с «Сирена» (16+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
07:40, 13:20 Правда життя
08:50, 18:00 Наглядачі
заповідника
09:40, 17:10 Сучасні дива
10:30, 00:25 Речовий доказ
11:40 Історія українських земель
14:25 Ілюзії сучасності
15:25, 23:30 Горизонт
16:20, 21:40 НЛО з минулого
18:50, 20:40 Секретні території
19:50 Скарб.UA
22:35 Галапагоси
01:35 Містична Україна
02:25 Скептик

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:40 «Орел і Решка. Шопінг»
11:30, 18:10 Т/с «Мисливці за
реліквіями»
13:30, 20:00 Т/с «Доктор Хто»
(16+)
15:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»
17:00, 22:00 «Орел і Решка.
Морський сезон»
23:00 «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»
13:40 Х/ф «ТОЧКА
НЕПОВЕРНЕННЯ» (16+)
15:15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦЬ»
(16+)
19:25, 20:30 Т/с «Брати по крові»
(16+)

21:35, 23:10 Т/с «CSI: Місце
злочину» (16+)

ФУТБОЛ-1
06:00 Боруссія (Д) - Інтер. Ліга
чемпіонів УЄФА
07:45 «AUTO ГОЛ!»
08:00 Реал - Галатасарай. Ліга
чемпіонів УЄФА
09:50, 18:50 Yellow
10:00, 15:40, 20:40, 22:45 Футбол
NEWS
10:25 Баварія - Олімпіакос. Ліга
чемпіонів УЄФА
12:10 Журнал Ліги Європи
13:05 Аталанта - Ман Сіті. Ліга
чемпіонів УЄФА
14:50 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
16:05 Динамо (З) - Шахтар. Ліга
чемпіонів УЄФА
17:55 «Ніч Ліги чемпіонів»
19:00, 23:55 «Шлях до Гданська»
19:50 LIVE. Копенгаген - Динамо
(К). Ліга Європи УЄФА
21:50 LIVE. Олександрія - СентЕтьєн. Ліга Європи УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
Х/ф «КРУТИЙ ПЕС» 11.15 Т/с
«Рання пташка 2» 12.00, 13.00,
22.00 Танька і Володька 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
23.00 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, 04.55 «Top Shop» 05.30
Х/ф «ОЧІКУЮЧИ ВАНТАЖ НА
РЕЙДІ ФУЧЖОУ БІЛЯ ПАГОДИ»
07.50, 17.00 «Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «ДИКИЙ ПЛЯЖ» 10.25,
19.30 Т/с «Смерть у раю» (16+)
12.30, 16.30, 19.00, 23.15, 02.55
«Свідок» 12.50 «Вартість життя»
14.10, 03.30 «Речовий доказ»
15.30, 16.50 «Легенди карного
розшуку» 18.20, 04.00 «Правда
життя» 22.00, 23.45 Т/с «Міст»
(18+) 00.55 «Склад злочину»
01.50 «Таємниці кримінального
світу»

UA: ПЕРШИЙ

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 «Сидоренко-Сидоренко»
(12+)
16:35 «Вечірній квартал 2019»
18:30 «Розсміши коміка 2019»
19:30 ТСН: «Телевізійна служба
новин»
20:15 «Українські сенсації 2019»
21:30 Прем’єра. «Жіночий квартал
2019»
23:25 «Світське життя. 2019»

ІНТЕР
05.30 Х/ф «КУХАРКА» 06.50
«Слово Предстоятеля» 07.00
Д/п «Наш Блаженнійший»
08.00 «Шість соток» 09.00
«Готуємо разом» 10.00 «Корисна
програма» 11.00 Х/ф «ЛАСКАВО
ПРОСИМО, АБО СТОРОННІМ
ВХІД ЗАБОРОНЕНИЙ» 12.30 Х/ф
«ОСІННІЙ МАРАФОН» 14.15 Х/ф
«БУДЬТЕ МОЇМ ЧОЛОВІКОМ»
16.00 Т/с «Плата за порятунок»
(12+) 20.00, 02.10 «Подробиці»
20.30 «Крутіше всіх. Новий
сезон» 22.25 Х/ф «ПРО НЬОГО»

(16+) 00.05 Х/ф «ЛЮБОВ НА
АСФАЛЬТІ» (16+) 02.40 «Орел і
Решка. Морський сезон» 03.25
«Орел і Решка. Дива світу» 04.15
«Орел і Решка. Івлєєва vs. Бєдняков»
05.00 «Великий бокс. Кубрат Пулєв
- Райдел Букер»

УКРАЇНА
07:00, 15:00, 19:00 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:40, 15:20 Т/с «На твоєму боці»
(16+)
16:45 Х/ф «ПОМІЧНИЦЯ»
20:00 Головна тема
21:00 Велике шоу Ольги Полякової
23:00 Х/ф «ПРОЩАЮСЯ
ВОСТАННЄ» (12+)

СТБ
05:50 Хата на тата (12+)
07:20 Прокинься з Ектором!
08:20 Зважені та щасливі (12+)
10:20 Ток-шоу «Зважся!» (12+)
11:20 Т/с «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!
09:20 Т/с «Юрчишини» (16+)
10:20 Т/с «Вижити за будь-яку
ціну» (12+)
12:45 Факти. День
13:00 Дизель шоу (12+)
16:30 Х/ф «ПОЇЗДКА В
АМЕРИКУ»
18:45 Факти. Вечір
19:10 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
20:55 Х/ф «ТАКСІ-2» (16+)
22:35 Х/ф «ТАКСІ-5» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ
05:45 Kids Time
05:50 Таємний агент
07:10 Таємний агент. Пост-шоу
09:00 Lе Маршрутка
10:00 Діти проти зірок
12:00 Хто проти блондинок? (12+)

«Наш Блаженнійший» 00.45 Х/ф
«ВИПАДКОВИЙ ЗАПИС» (16+)
03.40 «Чекай на мене. Україна»
05.05 «Top Shop»

УКРАЇНА

по-українськи (16+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:15, 13:05, 02:25 Правда життя
09:00, 18:00 Наглядачі
заповідника
09:50, 17:05 Сучасні дива
10:45, 00:25 Речовий доказ
11:55 Історія українських земель
14:15 Там, де нас нема
15:15, 23:30 Горизонт
16:10, 21:40 НЛО з минулого
18:50, 20:40 Секретні території
19:50 Скарб.UA
22:35 Галапагоси
01:35 Містична Україна

06:30, 07:10, 08:15 Ранок з
Україною
07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00
Сьогодні
09:30 Зірковий шлях
10:40 Х/ф «ПРОЩАЮСЯ
ВОСТАННЄ» (12+)
12:50, 15:30 Т/с «Штамп у
паспорті» (12+)
18:00 Т/с «Виходьте без дзвінка»
(12+)
19:50 Ток-шоу «Говорить Україна»
К-1
21:00 Свобода слова Савіка
06:30 «TOP SHOP»
Шустера
07:45 М/с «Каспер»
08:30 «Орел і Решка. Шопінг»
СТБ
11:15 Т/с «Мисливці за
06:30 Т/с «Коли ми вдома»
реліквіями»
08:30 Т/с «Коли ми вдома. Нова
13:00 Т/с «Доктор Хто» (16+)
історія»
15:00 «Орел і Решка. Навколо
11:25, 19:00 МастерШеф (12+)
світу»
15:25 Хата на тата (12+)
1+1
17:00, 22:10 «Орел і Решка.
17:25, 21:55 Відлік часу
06:30, 07:10, 08:10, 09:10
Морський сезон»
17:30, 22:00 Вікна-Новини
«Сніданок з 1+1»
18:10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
18:00 Слідство ведуть
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45,
АНГЛІЙСЬКОЇ» (16+)
екстрасенси (16+)
19:30 ТСН: «Телевізійна
19:50 Х/ф «НАРЕЧЕНА22:45 Х-фактор
служба новин»
ВТІКАЧКА» (16+)
09:25, 10:20 «Життя відомих
23:10 «Орел і Решка.
ICTV
людей»
Перезавантаження»
05:35 Громадянська оборона
11:20, 12:20 «Одруження
06:30
Ранок
у
великому
місті
2+2
наосліп»
08:45 Факти. Ранок
13:15 «Сімейні мелодрами»
06:00
Мультфільми
09:15, 19:25 Надзвичайні новини
14:15 Т/с «Величне століття.
08:00 Т/с «Безсмертний» (16+)
10:10 Антизомбі. Дайджест
Роксолана»
09:35, 18:15 «Спецкор»
11:05,
14:15
Скетч-шоу
«На
17:10 Т/с «Наречена зі Стамбула»
10:15, 18:50 «ДжеДАІ»
трьох»
(16+)
(12+)
10:55, 17:15 «Загублений світ»
12:45,
15:45
Факти.
День
19:20 «Секретні матеріали 2019»
12:55 «Помста природи»
13:15
Т/с
«Юрчишини»
(16+)
20:25, 22:25 «Ліга сміху 2019»
13:15 Х/ф «ПОЛІТ ФЕНІКСА»
16:20, 22:50 Т/с «Вижити за
(16+)
будь-яку ціну» (12+)
ІНТЕР
15:20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
18:45
Факти.
Вечір
05.25, 23.00 «Слідство вели... з
ПЕРЕПОЛОХ У
20:10 Дизель шоу (12+)
Леонідом Каневським» 07.00,
МАЛОМУ КИТАЇ» (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 17.40 Новини
19:25 Х/ф «СПІЙМАТИ І ВБИТИ»
НОВИЙ
КАНАЛ
07.10, 08.10, 09.20 «Ранок
(16+)
05:45, 06:35 Kids Time
з Інтером» 10.00 «Корисна
21:20 Х/ф «СОЛДАТИ
05:50 М/с «Том і Джеррі шоу»
програма» 11.05, 12.25 Т/с
ФОРТУНИ» (16+)
«Надія на порятунок» (16+) 13.15 06:40 Х/ф «ПОМСТА
23:20 Х/ф «МЕГА-АКУЛА
ПУХНАСТИХ»
Ток-шоу «Роман з Ольгою» 14.25,
ПРОТИ КРОКОЗАВРА»
15.20 «Речдок» 16.20 «Речдок.
08:20 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
(16+)
Особливий випадок. Фатальна
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
пристрасть» 18.00, 02.10 Ток10:10 Т/с «Будиночок на щастя»
ФУТБОЛ-1
шоу «Стосується кожного» 20.00 14:30, 21:40, 23:50 Екси (16+)
06:00,
23:40 Yellow
«Подробиці тижня» 22.00 Д/п
16:20, 19:00 Топ-модель

06:10 Динамо (З) - Шахтар.
Юнацька ліга УЄФА
08:00 Топ-матч
08:10 Вольфсбург - Гент. Ліга
Європи УЄФА
10:00, 15:40, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Челсі - Аякс. Ліга чемпіонів
УЄФА
12:10 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
13:05 Лаціо - Селтік. Ліга Європи
УЄФА
14:50 Огляд середи. Ліга
чемпіонів УЄФА
16:05, 20:25 «Шлях до Гданська»
16:55 Копенгаген - Динамо (К).
Ліга Європи УЄФА
18:40 Олександрія - Сент-Етьєн.
Ліга Європи УЄФА
21:15 Чемпіонат Італії.
Передмова до туру.
Прем’єра
21:40 LIVE. Ніцца - Бордо.
Чемпіонат Франції
23:50 Огляд матчів. Ліга Європи
УЄФА

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 09.45
Х/ф «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ
ДИНОЗАВР» 11.15 Т/с «Рання
пташка 2» 12.00, 13.00 Танька і
Володька 12.30, 13.30 Одного
разу під Полтавою 14.00, 20.00
Т/с «Королі палат» 15.00, 18.00,
00.45 Панянка-селянка 16.00
Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 2» 21.00
Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦІ» (16+) 22.45 Х/ф «Я,
ЕРЛ І ТА, ЩО ПОМИРАЄ» 01.45
Теорія зради 02.35 БарДак
03.25 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
06.20 Х/ф «ПРОРИВ» 07.55,
17.00, 03.05 «Випадковий свідок»
08.30 Ранковий «Свідок» 09.00
Х/ф «АЛМАЗИ ДЛЯ МАРІЇ»
10.45, 19.30 Т/с «Смерть у
раю» (16+) 12.30, 16.30, 19.00,
23.15, 02.35 «Свідок» 12.55,
03.55 «Правда життя» 14.10
«Речовий доказ» 15.25, 16.50
«Легенди карного розшуку»
18.20 «Таємниці світу» 22.00,
23.45 Т/с «Міст» (18+) 00.55
«Склад злочину» 01.35 «Таємниці
кримінального світу» 04.45 «Top
Shop»

НЕДІЛЯ, 10 ЛИСТОПАДА

СУБОТА, 9 ЛИСТОПАДА
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,
05:10 Новини 09:30, 21:25
«Дивись українською» 10:00
Енеїда 11:05 Відкривай Україну
з Суспільним 11:35, 14:40
Телепродаж 11:55 М/с «Дуда
і Дада» 12:50 Х/ф «ПОРУЧ З
ІСУСОМ: МАРІЯ МАГДАЛИНА»
15:00, 02:25 «Будинок «СЛОВО»
16:50 «Малевич.Український
квадрат» 17:45 «Весна 68» 18:25
#ВУКРАЇНІ 19:00 Х/ф «ГНІЗДО
ГОРЛИЦІ» 21:55 Д/ц «Боротьба за
виживання» 22:25 Т/с «Окуповані»
00:00 Телепродаж Тюсо 04:00
Розсекречена історія 05:30 Спільно

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, 00:40, 05:05
Новини 06:35, 07:05, 08:05,
09:05 Доброго ранку, Країно!
09:30 Т/с «Домашні вогнища»
10:20 #ВУКРАЇНІ 10:50 До Дня
української писемності та мови
XIX радіодиктант національної
єдності #пишемо_разом 11:55
«Дивись українською» 12:30 Д/ц
«Кухня По» 13:10 Д/ц «Морська
кухня» 14:15 Телепродаж 14:30
Д/ц «Аромати Шотландії» 15:15,
01:00 Суспільно-політичне токшоу «Зворотний відлік» 17:55
VoxCheck 18:25, 04:10 Тема дня
19:30 Схеми. Корупція в деталях
19:55 Д/ц «Суперчуття» 21:25,
05:30 UA:Спорт 22:00 Перша
шпальта 22:30 Як дивитися кіно
23:00 Х/ф «45 РОКІВ» 03:15
Розсекречена історія

14:00 Хто зверху? (12+)
16:00 М/ф «Три богатирі на далеких
берегах» (16+)
17:10 М/ф «Іван царевич і Сірий
вовк» (16+)
19:00 Х/ф «СЬОМИЙ СИН» (12+)
21:00 Х/ф «ПІРАТИ
КАРИБСЬКОГО МОРЯ
5: ПОМСТА САЛАЗАРА»
(12+)
23:40 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ
ОЧІ» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитський Київ
06:55 Містична Україна
07:45, 18:20 Місця сили
09:25 Речовий доказ
10:35 Турки-османи
13:40, 00:00 Сучасні дива
14:35 Горизонт
15:35 Замерзла планета
16:30 Галапагоси
21:00 Як спокусити націю
00:55 Гордість України

07:45 Чемпіонат Іспанії. Передмова
до туру
08:15 Барселона - Славія. Ліга
чемпіонів УЄФА
10:00, 15:55, 22:30 Футбол NEWS
10:25 Yellow. Прем’єра
10:35 Динамо (З) - Шахтар.
Юнацька ліга УЄФА
12:15 Копенгаген - Динамо (К). Ліга
Європи УЄФА
13:55 LIVE. Алавес - Вальядолід.
Чемпіонат Іспанії
14:45, 19:15 Yellow
16:20, 19:20, 21:25, 23:40 Топ-матч
16:25 LIVE. Герта - Лейпциг.
Чемпіонат Німеччини
17:15 Футбол Tables
18:25 Огляд вівторка. Ліга
чемпіонів УЄФА
19:25 LIVE. Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії
21:40 LIVE. Наполі - Дженоа.
Чемпіонат Італії
23:55 Маріуполь - Карпати.
Чемпіонат України

К-1

ТЕТ

06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:10 «Ух ти show»
09:10 М/ф «Бунт пернатих»
10:35 Х/ф «МАЙЖЕ МОЛОДЯТА»
(12+)
12:20 Х/ф «НАРЕЧЕНАВТІКАЧКА» (16+)
14:40 «Орел і Решка. Навколо світу»

06.00 ТЕТ Мультиранок 11.15
М/ф «Принцеса Лілліфі» 12.35
Х/ф «РЕГЕНТРУДА» 13.45, 01.00
Панянка-селянка 16.45 Х/ф
«ІСТОРІЯ ВІЧНОГО КОХАННЯ,
АБО ПОПЕЛЮШКА» 19.00 Одного
разу під Полтавою 22.00 Одного
разу в Одесі 00.00 Сімейка У 02.00
Теорія зради 02.50 БарДак 03.40
Віталька 05.50 Корисні підказки

2+2
06:00 Мультфільми
08:00 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:00 «Загублений світ»
14:45 Х/ф «МАШИНА» (16+)
16:30 Х/ф «СОЛДАТИ ФОРТУНИ»
(16+)
18:30 Х/ф «АТАКА НА КОРОЛЕВУ»
(16+)
20:10 Х/ф «ЗАРУЧНИЦЯ-3» (16+)
22:15 Х/ф «РЕЙС 7500» (16+)
23:55 Х/ф «ВОДІЙ АВТОБУСА»
(16+)

НТН

05.15 Х/ф «ДОРОГА В ПЕКЛО»
08.25 Х/ф «ПОВЕРНЕННЯ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 10.10 Х/ф
«ЧОРНИЙ ПРИНЦ» 12.00 Т/с
«Закон і порядок» (16+) 15.35,
02.35 «Випадковий свідок»
18.00 «Переломні 80-ті» 19.00,
02.05 «Свідок» 19.30 Х/ф
«НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!»
21.20 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН»
23.10 Х/ф «КІНЕЦЬ ГРИ» (16+)
01.00 «Реальні злочинці» 02.55
«Речовий доказ» 03.55 «Легенди
ФУТБОЛ-1
бандитського Києва» 04.45 «Top
06:00 Віторія Гімарайнш - Арсенал. Shop»
Ліга Європи УЄФА

UA: ПЕРШИЙ

УКРАЇНА

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» 11:40,
14:40 Телепродаж 12:00 М/с
«Дуда і Дада» 12:55 Х/ф «ЖАРПТИЦЯ» 15:00 Д/ц» Тайська
кухня» 15:25, 21:55 Бюджетники
16:00 UA:Фольк 17:00 Перший
на селі 17:30 #ВУКРАЇНІ 18:00,
19:00 Тема дня 18:10 «Місто
вкрадених квартир» 19:35 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

06:30 Сьогодні
07:30 Зірковий шлях
08:45 Т/с «Я теж його люблю»
(12+)
12:35 Т/с «Добрими намірами»
(12+)
17:00, 21:00 Т/с «Квочка»
19:00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23:00 Х/ф «КОХАННЯ З
ПРОБІРКИ»

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

ІНТЕР
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» 14.00 Х/ф
«РИМСЬКІ ПОБАЧЕННЯ»
15.45 Х/ф «АТЕЛЬЄ ФОНТАНА
- СЕСТРИ МОДИ» 20.00,
03.00 «Подробиці» 20.30 Х/ф
«ЕСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЄТ»
23.15 Х/ф «ШУКАЧ ВОДИ»
(16+) 01.20 «Речдок» 03.30
«Орел і Решка. Шопінг» 05.10
«Top Shop»

СТБ
07:05, 13:00 Хата на тата (12+)
09:00 Прокинься з Ектором!
09:55 МастерШеф (12+)
16:55 Слідство ведуть
екстрасенси (16+)
18:00 Битва екстрасенсів (16+)
20:00 Один за всіх (16+)
21:00 Я соромлюсь свого тіла
(16+)

ICTV
05:10 Секретний фронт
07:35 Громадянська оборона
08:30 Антизомбі. Дайджест
09:30, 13:00 Т/с «Відділ 44» (16+)
12:45 Факти. День
13:20 Х/ф «ТАКСІ-5» (16+)
15:15 Х/ф «ТАКСІ» (16+)
17:00 Х/ф «ТАКСІ-2» (16+)
18:45 Факти тижня
20:35 Х/ф «ТАКСІ-3» (16+)
22:15 Х/ф «ТАКСІ-4» (16+)

НОВИЙ КАНАЛ

5: ПОМСТА САЛАЗАРА»
(12+)
18:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ
2.ЗОЛОТА АРМІЯ»
(16+)
23:20 Х/ф «ПАГОРБИ МАЮТЬ
ОЧІ 2» (18+)

МЕГА
06:00 Бандитська Одеса
07:15 Містична Україна
08:05, 18:30 Місця сили
09:45 Речовий доказ
10:55 Як спокусити націю
13:55, 00:05 Сучасні дива
14:45 Горизонт
15:40 Галапагоси
17:30 Як створити планету
21:00 Турки-османи
00:55 Підроблена історія

К-1
06:30 «TOP SHOP»
07:45 М/с «Каспер»
08:25 «Ух ти show»
09:30 Т/с «Пригоди Геркулеса»
13:00 «Орел і Решка. Навколо
світу»

2+2
06:00 Мультфільми
08:10 «ДжеДАІ. Дайджест 2018»
09:10 «ДжеДАІ 2019»
10:10 Т/с «Дзвонар» (16+)
13:10 Х/ф «СПІЙМАТИ І
ВБИТИ» (16+)
15:05 Х/ф «ТАКТИЧНА СИЛА»
(16+)
16:55 Х/ф «КАПІТАН ГРІМ»
(16+)
19:05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
(16+)
21:00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ
ЛІНКОЛЬН:
МИСЛИВЕЦЬ НА
ВАМПІРІВ» (16+)
23:00 «ПРОФУТБОЛ»

05:10 Х/ф «КРИХІТКА ІЗ
БЕВЕРЛІ-ХІЛЛЗ»
06:45, 08:45 Kids Time
06:50 М/ф «Гоп»
08:50 М/ф «Три богатирі на
далеких берегах» (16+)
10:10 М/ф «Іван царевич і Сірий
вовк» (16+)
12:00 Х/ф «БІЛОСНІЖКА
БРАТІВ ГРІММ.
СТРАШНА КАЗКА» (16+)
ФУТБОЛ-1
14:00 Х/ф «СЬОМИЙ СИН»
06:00 Герта - Лейпциг. Чемпіонат
(12+)
Німеччини
16:00 Х/ф «ПІРАТИ
07:45 «Бундесліга weekly».
КАРИБСЬКОГО МОРЯ

Чемпіонат Німеччини
08:15 Барселона - Сельта.
Чемпіонат Іспанії
10:00, 15:15, 23:00 Футбол
NEWS
10:25 «AUTO ГОЛ!». Прем’єра
10:40 Ейбар - Реал. Чемпіонат
Іспанії
12:30, 17:45, 23:20 Yellow
12:40 Наполі - Дженоа.
Чемпіонат Італії
14:25 LIVE. Боруссія (М) Вердер. Чемпіонат
Німеччини
16:25, 18:55 «Тур ONLINE»
16:55 LIVE. Шахтар - Динамо.
Чемпіонат України
17:55 Коефіцієнти ФІФА/УЄФА
19:25 LIVE. Олімпік Олександрія. Чемпіонат
України
20:15 Футбол Tables
21:20 «Великий футбол»
23:30 Бетіс - Севілья. Чемпіонат
Іспанії. Прем’єра

ТЕТ
06.00 ТЕТ Мультиранок 11.15
М/ф «Жовтодзьоб» 13.00 Х/ф
«КАЗКОВА КРАЇНА ДОСТАТКУ»
14.10 Панянка-селянка 17.10
Х/ф «НІЧ У МУЗЕЇ 3: СЕКРЕТ
ГРОБНИЦІ» (16+) 19.00 Одного
разу під Полтавою 22.00 Одного
разу в Одесі 23.30 Х/ф «Я, ЕРЛ
І ТА, ЩО ПОМИРАЄ» 01.30
Теорія зради 02.20 БарДак
03.10 Віталька 05.50 Корисні
підказки

НТН
05.15 «Легенди карного
розшуку» 05.45 Х/ф «ГРІШНИК»
07.15 «Страх у твоєму домі»
10.50 Х/ф «НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ
ЖИТТЯ!» 12.35 Х/ф «ОСІННІЙ
МАРАФОН» 14.20 Х/ф
«ТАНЦЮЙ, ТАНЦЮЙ» 17.00
Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 19.00
Х/ф «ІНТЕРДІВЧИНКА» (16+)
22.00 Х/ф «БУНРАКУ» (18+)
00.20 Х/ф «КІНЕЦЬ ГРИ» (16+)
02.15 «Речовий доказ»
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n Слово — зброя!

СИР ЗА 58? А ДЕ ТАКИЙ Є?
Президент України начебто купив кілограм свого улюбленого продукту
за 58 гривень, а нам — не вдалося
Фрагмент фотоколажу із сайту «Наші гроші».

Євгенія СОМОВА

кільки коштує літр молока?
Більшість українців відповідь
на це запитання дадуть не задумуючись. А ось Володимир Зеленський, як виявилося, не знає, яка
вартість цього продукту. Про це він
зізнався під час недавнього прес-марафону, який увійшов у Книгу рекордів Гіннесса як найтриваліший у часі.
Запитання «на засипку» задав журналіст, аби переконатися наскільки Президент знає життя народу. До речі,
на цьому колись «проколовся» і британський політик Борис Джонсон. Він
теж не зумів відповісти. Після цього
його крісло захиталося.
Наш очільник держави не боїться
повторити долю британського прем’єра. А не знає вартості молока, бо ж
у сім’ї його ніхто не п’є. До того ж він
нині на державному забезпеченні, тож
до магазину рідко ходить і цінники
не вивчає. Але коли заходить у найближчий від його оселі торговий заклад «Гудвайн», то купує найнеобхідніше — хліб, воду.
— Можу купити й вино, — розповідав журналістам, — ось і все. Ще купую
сир. Люблю до вина. Кілограм коштує
58 гривень. Це той сир, який я люблю
і можу собі дозволити.
Соціальні мережі відразу відреагували на сказане. Зацікавилися не стільки улюбленим президентським продуктом, скільки його ціною. Щось вона
підозріло низька. Може, Володимир
Зеленський купує сир не в елітному
«Гудвайні», а в якомусь іншому, де все
дешевше, то хай підкаже і нам. Підемо
й купимо. Декотрі заступалися за главу держави. Мовляв, чого нападаєте
на чоловіка? Він, певне, помилився.
З ким не буває. Мав на увазі ціну за сто

С

«А я б 5 гривень Президенту уступила...»

грамів продукту, бо ж кілограм сиру
до пляшки гарного вина не буде брати.
Аби не гадати, ми вирішили спробувати знайти улюблений продукт Володимира Зеленського за озвученою
вартістю в Луцьку. Спершу подумалося:
може, й купимо. Адже у нас ціни не столичні. Завітали до найближчих супермаркетів мереж «Наш край», «Сільпо».
Асортимент сирів тут, звісно, не такий,
як у «Гудвайні», але досить пристойний. Тут є голландський, сулугуні, російський, королівський, моцарела…
Є й продукція невеликих родинних
ферм — так звані крафтові сири. Ціни
від 100 до 300 і більше гривень за кілограм. Найдешевший крафтовий — рикота, аналог твердого, вартість якого
100 гривень.
Тверді сири завжди були недешеви-

І де він таку ціну взяв? —
« —дивувалися
продавчині. —
А якщо і купив, то, певне,
живе в іншому світі, де все
дешевше, ніж для нас,
простих смертних.

»

ми, а останнім часом ще й подорожчали.
— З дешевих можу запропонувати
голландський по 123 гривні за кілограм, моцарелу, — каже продавчиня. —
Її найчастіше беруть для піци. Вона є
у нас по 130 та 180 гривень.
Але найдешевша все-таки продукція Рожищенського сирзаводу — понад 95 гривень за кілограм. А ось сиру

по 58 гривень ми таки не знайшли.
За таку ціну можна купити хіба що сирний продукт. Адже навіть сир на любителя — галицький ковбасний — коштує
112 гривень за кілограм. Та, думається,
нашому Президентові такий до вина
не підійде.
Не знайшлося його улюбленого
продукту і на луцьких ринках.
— І де він таку ціну взяв? — дивувалися продавчині. — А якщо і купив, то,
певне, живе в іншому світі, де все дешевше, ніж для нас, простих смертних.
— Нині навіть кілограм домашнього по 58 гривень не купиш, — сказала
жінка із Шепеля Луцького району, котра
привезла на Центральний ринок продукцію від своєї корівки. — Хороший
сир недешевий. Коштує щонайменше
60 гривень за кілограм. Щоб зробити
його, треба 8 літрів молока по 18 гривень. А то вже буде 144 гривні.
— А якби до вас підійшов Президент, за скільки продали б йому? — цікавлюсь.
— Ще дорожче. А що? Він же свою
працю
цінує, а я — свою. А вона не легпра
ша.
ш У корови молоко на язиці. Щоб
було,
треба її нагодувати. А в нас
б
у Шепелі вже й пасти нема де. Землі
розпаювали, роздали під забудову.
— А я б гривень п’ять уступила,
л — приєднується до розмови сусідка.
— Президент усе ж таки. Та й
сід
усім уступаю…
До речі, як поінформували мене
фахівці сироваріння, на виготовлення
кілограма твердого продукту потрібно 10–12 літрів молока вищого ґатунку. У сільськогосподарських підприємствах його купують по 8–9 гривень
за літр. У селян-одноосібників беруть
продукцію переважно другим сортом,
фактично за безцінь — по 4,5 гривні.
Тож лише сировина обходиться виробникам щонайменше у 80 гривень.
А в ціну закладаються ще й затрати
на електроенергію, оплату праці, транспортування, надбавку торговельних
мереж… Тобто вартість кілограма звичайного, не елітного, але натурального
сиру без пальмової олії не може бути
нижчою за 100 гривень. Зубожілим пересічним українцям такий продукт уже
не по кишені. На жаль, такі реалії. n
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Чому перед споживанням їжі
її треба обов’язково перехрестити?
Вчені довели:
и: після цього продукти очищаються буквально за мить
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«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
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